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EN PORTADA

PROFESSIONALS  Morlans i Galera, davant del Centre Geriàtric Adolfo Montañá, i part de l'equip actual de la UCP"L'objectiu no és allargar la vida 

ni accelerar la mort, sinó cuidar 

i acompanyar per millorar la 

qualitat de vida de les persones 

i les seves famílies". Així explica 

la cap d'àrea d'Infermeria Gerià-

trica de l'Hospital de Granollers, 

Noelia Galera, la tasca de la Unitat 

de Cures Pal·liatives (UCP), que 

dissabte compleix 25 anys.

I és que el centre granollerí va 

inaugurar aquesta nova àrea el 17 

de setembre de 1997, gràcies a un 

cúmul de circumstàncies. D'una 

banda, el veïnatge comarcal amb 

l'Hospital de la Santa Creu de Vic 

–pioner en la creació d'una UCP 

a Catalunya– va propiciar que el 

doctor Germà Morlans –qui seria 

el primer cap de la unitat– hi fes 

un intercanvi de tres mesos per 

conèixer el funcionament. D'altra 

banda, la tercera planta del geri-

àtric havia quedat buida arran de l'ampliació de l'Hospital. I, final-
ment, la directora d'Infermeria de 

l'època, "Dolors Casacuberta, va 

fer que l'equip directiu assumís 

la UCP, tot i que encara no hi ha-

via conveni amb el Servei Cata-

là de la Salut", explica Morlans, 

qui destaca que les habitacions 

dobles es van separar per conver-

tir-les en individuals "i garantir 

la intimitat en l'atenció al final 
de la vida". Així, la unitat compta 

ara amb 10 habitacions individu-

als, una sala de dia, una sala d'in-

formació i dol, una cuina autoges-

tionada per malalts i familiars, i 

un despatx de consultes externes.

Al llarg d'aquests 25 anys també 

Acompanyar 
per millorar 
la qualitat de 
vida del malalt 
La Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital 
de Granollers commemora els seus 25 anys

La trobada
DIVEMDRES 'CAMINEM JUNTS' AMB 
UNA XERRADA I UNA EXPOSICIÓ.
Per commemorar el 25è aniversari, 

l'equip de la unitat ha organitzat 

la jornada Caminem Junts, que  

comptarà amb la conferència Morir 

amb amor, a càrrec de Cristina 

Llagostera, psicòloga especialista en 

cures pal·liatives i terapeuta familiar 

sistèmica. També hi haurà una taula 

rodona formada per professionals 

de la unitat i amb la participació d'un 

familiar que ha tingut un pacient en 

aquest servei. La jornada, que és 

gratuïta i oberta al públic en general, 

se celebrarà divendres (18 h) a la sala 

d'actes de la Parròquia de Sant Esteve 

de Granollers a partir de les 18 h.

A la sala arqueològica de la  

mateixa parròquia hi haurà una 

exposició representativa dels quadres 

i escultures que han estat obsequis 

de pacients i familiars a l'equip de la 

UCP al llarg d'aquests anys. La mostra 

estarà oberta fins al 23 de setembre i 
es podrà visitar cada dia de 17 a 20 h, 

excepte el diumenge 18, que s'obrirà 

de 12 a 14 h.

La UCP procura controlar el dolor i adequa l'esforç terapèutic per no fer patir el 

pacient. A més, "hem passat del paternalisme al consentiment informat", diu 

Morlans, qui recorda que als anys 70 des de la mateixa facultat es recomanava 

amagar informació als pacients terminals. "Homes i dones d'edat avançada em 

van ensenyar que podien tolerar la veritat", afegeix. "El pacient ha de decidir, 

abans que els familiars", diu Galera, qui assegura que disposar d'un testament 

vital facilitaria molt la presa de decisions –però el document de voluntats  

anticipades encara és molt minoritari–. Amb tot, recorda que el que fa la UCP 

està molt allunyat de l'eutanàsia. "Nosaltres ajudem a viure millor, no a morir. 

Per decidir morir hi ha un sistema garantista i passos legals a seguir", puntualitza.

Els testaments vitals, minoritaris

es va anar ampliant l'equip, atenent 

les necessitats dels usuaris. Als ini-

cis estava format per la infermera 

per torn, amb l'auxiliar clínica, el 

metge responsable i un agent pas-

toral. Ara la UCP compta amb un 

equip multidisciplinari d'inferme-

res, auxiliars clínics, metges, psi-

còlegs (EAPS Creu Roja i La Caixa), treballador social, fisioterapeutes, 
agent pastoral de salut i voluntaris, 

que brinden una atenció integral 

durant les 24 hores del dia. De fet, 

també s'hi fan activitats com la mu-

sicoteràpia. "Hem après escoltant 

els malalts i les famílies", diu 

Morlans. Galera afegeix que també 

s'hi fa medicina preventiva "del dol 

patològic en els familiars".

Des de la seva posada en marxa 

ha presentat una activitat crei-

xent, amb una edat mitjana de 

75 anys i amb un terç de malalts 

no oncològics. La majoria dels in-

gressos es realitzen per a control 

de símptomes (66,6%). 

Les situacions de darrers dies 

suposen un 29,5% i la mortalitat 

és del 75%. Els pacients proce-

deixen directament del domicili 

al 18,3%, en un 23,3% des d'ur-

gències, mentre que la resta pro-

cedeixen de plantes d'hospitalit-

hospitalm.e.

zació i altres centres. "Treballem 

en coordinació amb els PADES 

–programa d'atenció domicilià-

ria i equips de suport– de la pri-

mària. Ens deriven el 25% dels 

ingressos que tenim, perquè 

és difícil que un familiar pugui 
ser-hi les 24 h en el procés final 
de la vida", detalla la cap d'Infer-

meria Geriàtrica, tot i que asse-

gura que la tendència futura serà 

la de l'atenció a domicili –de fet, 

l'Hospital ha impulsat el projecte 

Gericom –hospital de dia de crò-

nics i equip d'atenció a domicili–, 

que ha estat premiat pel sector. 

Amb la fita d'un servei universal 
De cara al futur, l'equip de la UCP 

voldria que aquest acompanya-

ment es fes a tots els pacients de 

l'Hospital, no només als de la uni-

tat, "amb equips presents des de 

l'inici de diagnòstic", diu Galera. 

"També per procurar pels fami-

liars. Al tanatori asseguren que 

hi ha molta diferència en les 

famílies que arriben de la UCP 

de les d'hospitalització", apunta 

Morlans. Ajudar a afrontar el dol és 

també una part rellevant d'aques-

tes cures en una societat en què la 

mort encara és tabú. i montse eras
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MOBILITAT  L'AFECTACIÓ PER LES OBRES DE LA SAGRERA COMENÇARÀ AQUEST CAP DE SETMANA AMB UN TALL DES DE MONTCADA

L'associació FemVallès, que treba-

lla des de Granollers per potenciar 

l'economia i superar la condició de 

perifèria metropolitana, ha propo-

sat a la Direcció General de Trans-

port Públic de la Generalitat –i han 

format una comissió d'estudi– la 

creació d'un servei ferroviari en-

tre Tortosa i Figueres que permeti 

connectar directament diverses  

ciutats mitjanes del país. Es calcula 

que aquesta actuació donaria ser-

vei directe a una població de més 

de 600.000 persones, i fins a 3,5 

milions si s'hi afegeixen els munici-

pis que s'hi podrien connectar amb 

correspondència. El servei recor-

reria una distància de 292 quilò-

metres en un temps aproximat de 

2 hores i 30 minuts, i discorreria en 

paral·lel a l'AP-7, a només 13 km de 

Granollers. Els trens farien parada 

en poblacions com Girona, Santa 

Perpètua de Mogoda, Sant Cugat del 

Vallès, Martorell, Vilafranca del Pe-

nedès, Sant Vicenç de Calders, Tor-

redembarra, Tarragona, Vila-seca, 

Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, 

l'Ametlla de Mar, l'Aldea i Tortosa.

Entre Figueres i Mollet, els com-

bois utilitzarien la línia d'alta ve-

locitat existent. Arribats al nus de 

Mollet, s'incorporarien a la línia 

246, d'ample mixt, i aleshores se-

guirien fins a Castellbisbal, des 

d'on continuarien fins a Tortosa 

per la via d'ample mixt. 

CONNECTAR CIUTATS

El Govern estudiarà 

la proposta de 

FemVallès d'una via 

paral·lela a l'AP-7

L'Oficina del Síndic, a Can JonchDiego Sola presenta la 'Història dels papes'
L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya és 

avui, dijous, a Can Jonch per atendre les persones 

que vulguin fer consultes o presentar una queixa 

sobre una actuació de l'administració pública o 

d'empreses que presenten serveis d'interès general.

L'historiador vallesà Diego Sola presetarà avui, dijous (19 h), al Museu 

Diocesà de Barcelona, el llibre Història dels papes, que l'editorial 

Fragmenta va treure a la llum al juliol. A banda de l'autor, l'acte també 

comptarà amb la professora d'Història Medieval de la UB Rosa Lluch i 

el director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni, Joaquim Nadal.

SOCIETAT

Aquest dissabte començarà la 

fase més complexa de les obres de 

l'estació de la Sagrera, que signi-

ficaran importants afectacions a 

la circulació de les línies R2 nord 

i R11 que s'allargaran fins al 2 de 

desembre. Per començar, aquest 

cap de setmana la circulació esta-

rà interrompuda entre Passeig de 

Gràcia i Montcada i Reixac, de ma-

nera que els trens provinents de 

les estacions vallesanes en direc-

ció a Barcelona tindran la darrera 

parada a Montcada, on s'establirà 

un servei de bus fins a la Sagrera, 

entre les 6 i les 22 h. 

A partir de dilluns i fins al 2 

de desembre, la circulació estarà 

interrompuda entre Passeig de 

Gràcia i Sant Andreu Comtal, de 

manera que aquesta serà la dar-

rera parada del tren provinent, 

per exemple, de l'estació de Gra-

nollers Centre. Els viatgers que 

necessitin anar a altres punts de 

Barcelona podran fer transbord a 

Sant Andreu amb la línia 1 de Me-

tro. Renfe també establirà un ser-

i entre Barcelona la Sagrera-Meri-

diana i Granollers-Centre de 17 a 

20.30 h. Els dissabtes, diumenges 

i festius l'horari serà de 8 a 10.45 

h i de 18 a 20.45 h, respectiva-

ment en cada sentit.

Sense tren a l'aeroport
El Vallès Oriental es quedarà tam-

bé sense tren directe a l'aeroport 

del Prat. Des de dilluns i fins al 10 

de desembre el servei a l'Aeroport 

es realitzarà amb origen o destina-

ció Barcelona-Estació de França.

De fet, les afectacions tindran 

una tercera fase, del 3 al 10 de de-

sembre, quan de nou els trens ini-

ciaran i finalitzaran el seu recorre-

gut a Montcada i Reixac, on també 

hi haurà busos complementaris.

Renfe i Adif destaquen que du-

vei complementari de busos llan-

çadora entre Sant Andreu Comtal i 

la Sagrera-Meridiana, entre les 6 i 

les 10 h i entre les 16 i les 10.30 h.

Autocars des de Granollers
Els viatgers de Granollers-Centre, 

els dies laborables de dilluns a di-

vendres, entre les 6 i les 10.30 h 

disposaran d'autocars directes a 

Barcelona –a Sagrera-Meridiana–, 

Fins al desembre els trens de l'R2 i R11 
acabaran el recorregut a Sant Andreu

arxiu

ESTACIÓ  Des de Granollers Centre hi haurà un bus alternatiu

rant tot el període d'obres, els 

trens de la línia R11 efectuaran 

parada a totes les estacions entre 

Granollers Centre i Sant Andreu 

Comtal. "Això permetrà freqüèn-

cies de 15 minuts durant els 

dies laborables i de 30 minuts 

els caps de setmana", apunten.

Adif ha assegurat que és "cons-

cient" de la importància de les lí-

nies de Rodalies afectades. En con-

cret, segons les xifres de Renfe, l'R2 

nord i l'R11 acumula fins a 31.569 

viatgers de dilluns a divendres, i 

23.219 dissabtes i diumenges. Per 

garantir la mobilitat, Adif i Renfe 

asseguren que han treballat en un 

"pla alternatiu de transport", 

que es podrà consultar en línia 

amb tots els horaris detallats.

L'objectiu de les obres
Durant aquestes setmanes els tre-

balls es concentraran en enllestir 

els 4,3 quilòmetres de vies noves 

que passaran per la nova esta-

ció de la Sagrera, la meitat de les 

quals aniran soterrades, i que per-

metran encabir la línia de Barcelo-

na-Granollers-Girona a la infraes-

tructura. La nova infraestructura 

tindrà tres plantes, la inferior ja 

està completada i és per on circu-

laran els trens de Rodalies. El ni-

vell intermedi acollirà el vestíbul 

de la instal·lació i l'aparcament. A 

la planta superior s'ubicarà l'alta 

velocitat.  m.e.

Servei interromput per un atropellament
La circulació de trens de la línia R3 es va veure interrompuda dilluns 

al matí, arran d'un atropellament mortal que es va produir entre les 

estacions de Mollet-Santa Rosa i Parets. L'incident va succeir a les 9.55 

h i tot apunta que es tracta d'un suïcidi, produït a l'alçada del tanatori 

de Mollet. La línia de tren va romandre aturada unes hores fins a l'aixe-

cament del cadàver. Renfe va activar un bus alternatiu. 
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Mes de la mobilitat elèctrica

No dubtis més.
Resolem els teus dubtes sobre la compra d'un vehicle elèctric i et preparem un

pressupost per a la insta lació del teu punt de recàrrega.

Amb tu, cap a la transició energètica

e-mobilitat@estabanell.cat 900 250 260

L'inici de les obres de reurbanit-

zació de la plaça de Can Bassa no 

ha estat mancada de polèmica. A 

banda de la instal·lació de tanques 

i trasllat de maquinària per enge-

gar els treballs, la primera actua-

ció ha consistit en la tala dels ar-

bres existents a l'espai, en alguns 

casos moreres de més de 40 anys. 

El veïnat s'ha mostrat molest i 

considera que "es podia haver 

fet d'una altra manera", explica-

va la Judith, disposada a empren-

dre una recollida de signatures 

per fer arribar el malestar veïnal 

al consistori. "L'Ajuntament diu 

que la reforma es fa amb crite-

ris de sostenibilitat i, en canvi, 

aquesta tala és un pas enrere. 

Una pena", insisteix. De fet, la ta-

llada dels arbres del perímetre de 

la plaça ha aixecat també polse-

guera a les xarxes socials, en què 

es mostra el desconcert pel fet que 

no s'hagi compaginat la reestruc-

turació de l'espai amb el manteni-

ment de l'arbrat existent.

Per la seva banda, el regidor 

de Medi Ambient i Espais Verds, 

i Obres i Projectes, Albert Camps, 

ha explicat que l'actuació respon 

a criteris tècnics del servei de jar-

dineria i que, de fet, encara que no 

hi hagués el projecte de reforma 

de la plaça, "els tècnics ja havien 

dit que calia canviar les more-

res", una espècie que fa anys que 

s'ha anat substituint a la ciutat en 

considerar-la "poc idònia" per 

al nucli urbà. "Els fruits atrauen 

molts insectes, i, com que no 

volem tractar-les amb produc-

tes químics, cal fer-hi una poda 

molt severa, que amb el temps 

les debilita. I si els arbres no es-

tan sans, hi ha risc de caigudes 

de branques", detalla el regidor, 

qui assegura que "en el nou con-

cepte de la plaça, la farem més 

verda i amb més zones d'om-

bra, de manera que també hi 

haurà arbres a l'interior. Tindrà 

un arbrat més idoni i amb més 

exemplars".  m.e.

La CUP se sumava a les crítiques 

per l'actuació tot recordant que 

els arbres "no són només ele-

ments decoratius, sinó diversi-

tat. Pressa per inaugurar places 

i, per variar, política verda de 

postal", etziben els cupaires al 

govern socialista.

j.i.

VIA PÚBLICA  L'AJUNTAMENT ARGUMENTA QUE LES MORERES ESTAVEN DEBILITADES

Queixes veïnals per la tala 
d'arbres a la plaça Can Bassa

CARTELLS  Els arbres talats

Dilluns van començar les obres per 

construir una rotonda a la cruïlla 

de la carretera de Cardedeu amb el 

carrer Lluís Vives, just davant del 

nou edifici de l'Hospital, i un nou 

vial que sortirà d'aquesta rotonda 

i que servirà per accedir a la part 

posterior del centre sanitari. L'em-

presa Eurocatalana d'Obres i Ser-

veis SL és l'encarregada d'executar 

la primera fase de les obres al vol-

tant del nou complex hospitalari, 

amb un pressupost de 977.523 

euros, IVA inclòs, i una durada pre-

vista de quatre mesos.

De la nova rotonda en sortirà el 

nou vial en sentit nord, que en una 

primera fase arribarà fins al pàr-

quing situat la zona posterior del 

nou edifici hospitalari que s'està 

construint; i en una segona fase 

arribarà fins al carrer del Terme, al 

barri Bellavista de les Franqueses.

El nou carrer tindrà dos carrils 

de circulació amb doble sentit, i 

voreres a tots dos costats, i es do-

tarà dels serveis necessaris per a 

la urbanització completa del sec-

tor W de la ciutat, el de la Torre de 

Pinós, situat per sobre de l'Hospi-

tal i fins a les Franqueses. Es crea-

rà una nova xarxa de clavegueram 

en tot l'àmbit del nou vial i de la 

rotonda, modificant el col·lector 

que hi ha al carrer Francesc Ribas. 

També es projecta una nova xarxa 

d'enllumenat amb tecnologia led i 

una xarxa de reg a la zona enjar-

dinada de la rotonda i dels arbres 

que es plantaran al nou vial.

Afectacions dels treballs
Mentre durin les obres, aproxi-

madament uns quatre mesos, es 

podrà circular per la carretera de 

Cardedeu (C-251) en un únic carril 

per cada sentit. I la parada d'auto-

bús Puig de les Forques, de Trans-

gran, es reubicarà uns 50 metres 

més amunt de l'actual. Les obres 

comportaran la renovació del tram 

final del carrer Lluís Vives per con-

nectar-lo amb la nova rotonda. 

Així, entre la carretera i el carrer de 

l'Olivar quedarà tallat, i no tindrà 

accés ni sortida a la C-251. L'accés 

als guals no es veurà afectat excep-

te en moments puntuals. 

URBANISME  NOVA ROTONDA A LA CARRETERA DE CARDEDEU

Arrenquen les obres del 
nou vial d'accés a l'Hospital
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Diumenge, la plaça Onze de Setem-

bre de Granollers acollia, com de 

costum, l'acte institucional d'ofre-

na floral amb motiu de la Diada 

Nacional de Catalunya. La celebra-

ció, convocada pel consistori amb 

vocació unitària, es va omplir de 

cartells reivindicatius i pancartes 

a favor de la independència i en 

contra de la repressió per part de 

l'Estat espanyol. L'alcaldessa, Alba 

Barnusell, va fer una crida envers 

la necessitat d'enfortir el català 

i defensar els valors de la pau i la 

convivència en el seu primer ban. 

L'acte commemoratiu va co-

mençar amb l'actuació musical del 

Cor Gaia Amics de la Unió, dirigit 

per Maria Illa. A la litúrgia habitu-

al també hi ha participat l'Esbart 

Dansaire de Granollers amb el Ball 

d'Homenatge, una dansa creada 

pel coreògraf Joan Serra, amb la 

música de Josep Ferrer i Torres. 

La peça Polca de Sant Celoni tria-

da per Jaume Arnella perquè es-

devingués el Ball d'Homenatge ha 

estat dansat, en aquesta ocasió per 

Carles Masjoan.

A diferència d'anys anteriors 

amb Josep Mayoral, el ban no es 

va donar a conèixer amb anterio-

ritat. Barnusell, tot remarcant el 

moment difícil que enfronta Ca-

entitats (entre les quals l'Ajunta-

ment, associacions culturals i es-

portives, i partits polítics) van fer 

ofrena floral al monòlit que pre-

sideix la plaça. Un acte solemne 

que acabava amb la interpretació 

de Cant de lluita de Roba Estesa, 

a càrrec del Cor Gaia, per cloure's 

amb el cant dels Segadors, iniciat 

per la formació coral i seguit per 

més d'un centenar d'assistents. 

Durant l'acte, membres de l'As-

semblea Nacional Catalana sos-

tenien pancartes reivindicatives, 

amb lemes com "prou d'ofrenes 

inútils", "prou pactisme" i "PSC, 

el català es defensa amb fets!". 

També defensaven l'independen-

tisme amb crits i demanaven que 

s'acabés la repressió que pateix 

l'independentisme.  à.lasheras

talunya, parlava sobre els valors 

catalans i la llengua. "Tenim una 

llengua i una cultura pròpies 

que ens identifiquen com a po-

ble", afirmava l'alcaldessa, qui 

també definia Catalunya com "un 

país plural i divers", alhora que 

destacava la voluntat d'acollir per-

sones d'arreu i que aquí "s'hi sen-

tin com a casa seva". I concloïa: 

"afermem la defensa dels valors 

de la pau, la convivència, la co-

hesió social i la nostra identitat 

com a poble".

Un cop finalitzat el discurs, 34 

toni torrillas

POLÍTICA  DIUMENGE AL MATÍ LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE VA CONGREGAR PARTITS I ENTITATS PER FER-HI LA TRADICIONAL OFRENA FLORAL

Barnusell crida a enfortir 
la llengua catalana en la Diada

OFRENA  El Cor Gaia va interpretar 'Cant de lluita' de Roba Estesa

TONI AIRA El periodista, a la sala de plens, amb l'alcalde i la regidora de Cultura

xavier solanas

LES FRANQUESES. Les Franqueses 

encetava la Diada Nacional de Ca-

talunya amb una xerrada a la sala 

de plens de l'Ajuntament, de la mà 

del periodista Toni Aira, qui inter-

pel·lava el públic sobre els sen-

timents que els genera l'Onze de 

Setembre. Les respostes de la sala 

donaven peu al ponent per parlar 

d'emocions i sentiments, i com 

això impregna cada cop més els 

missatges que rebem diàriament 

i com han estat claus en el movi-

ment independentista.

Aira recordava l'afirmació de 

l'escriptor Milan Kundera que diu 

que "cada cop és més habitual 

que ens apel·lin a la raó a través 

de l'emoció". "Podem construir, 

ser constructius, amb una Diada 

com la d'avui si sabem ser posi-

tius", deia el periodista, ja que "la 

reivindicació independentista 

ha viscut del discurs emocional 

i les diades més multitudinà-

ries han vingut donades de les 

emocions més positives".

Aira va estar acompanyat de la 

regidora de Cultura, Marina Ginestí 

i de l'alcalde, Francesc Colomé, qui 

va demanar "unitat", ja que "sen-

se unitat estratègica i política 

tindrem molt difícil aconseguir 

els nostres objectius". Acabada 

la conferència, Aira va acompanyar 

els regidors a l'ofrena floral al mo-

nument a l'Onze de Setembre del 

passeig Tagamanent, en què van 

participar una trentena d'entitats 

i partits, i que va comptar amb el 

Cor Camins i la coral Xeremella, 

que han interpretat Els Segadors i 

l'Himne al Poble de les Franqueses 

amb la Cobla Genisenca. L'acte va 

acabar amb la ballada de sardanes 

dels Sardanistes Franquesins.  

Aira: "La reivindicació 
independentista ha viscut 
del discurs emocional"

Dissabte, també a la vigília, la Porxada 

va acollir a la tarda una ballada de 

sardanes, seguit d'un concert del Cor 

Mixt dels Amics de la Unió (20.45 h). 

Finalment, a partir de les 21.15 h, els 

Amics de l'11 i l'Agrupació Sardanista 

de Granollers organitzaven novament 

el tradicional sopar de pa amb 

tomàquet de la Diada, sota l'aixopluc 

de la Porxada plena de comensals. 

          Sopar de pa amb 
tomàquet per celebrar 
la vigília de l'11-S

toni torrilas

Crema del Decret de Nova Planta i torxes

A la vigília de la Diada, el peveter que Òmnium va fer servir per fer la crema 
simbòlica del Decret de Nova Planta, va ser també l'espai en què desenes de 
ciutadans es reunien per encendre les flames de la marxa de torxes, que va 
convocar la CUP per reclamar la fi de la repressió contra l'independentisme.

toni torrillas
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Com és habitual, en el marc de la 
vigília de l'Onze de Setembre, ERC 
va homenatjar el polític i activista 
Salvador Casanova, amb una ofre-
na floral a l'olivera de la Porxada 
i amb l'atorgament del premi als 
valors cívics que duu el seu nom. 
Enguany, en la 12a edició del re-
coneixement, el guardó ha estat 
per l'Esbart Dansaire de Grano-
llers, fundat el 1931 i que al llarg 
d'aquest curs ha estat celebrant el 
seu 90è aniversari.

El membre del jurat del guar-
dó, Isabel Alcalde, ha recordat la 
trajectòria d'una entitat que va 
mantenir-se durant el franquisme 
i va ampliar la seva activitat amb 
la recuperació de la democràcia.

A l'acte la portaveu d'ERC Gra-
nollers, Núria Maynou, va lloar 
també el compromís de Casanova 
amb el país i la ciutat –des que va 
arribar a Granollers el 1952–, i la 
seva tasca per la llengua i la cul-
tura. A més, els autors del repor-
tatge sobre la trajectòria de l'ac-

entitats de lleure juvenil de la 
ciutat, Òmnium Cultural, els Xics 
de Granollers, la llibreria La Gra-
lla, el Casal del Mestre, l'Associa-
ció Catalana pels Drets Civils, i la 
premsa en català, entre la qual els 
diaris Som.  M.E.

tivista, Quico Ventura i Lluís Guix, 
van explicar-ne el procés i van de-
manar que la seva figura sigui més 
explicada tant a Granollers, com 
fora de la ciutat.

En edicions anteriors, els gua-
nyadors del premi han estat les 

TONI TORRILLAS

POLÍTICA  ELS AUTORS DEL FILM SOBRE L'ACTIVISTA POLÍTIC I CULTURA RECLAMEN MÉS DIFUSIÓ

El guardó Salvador Casanova 
reconeix la tasca de l'Esbart

SOTA L'OLIVERA  Quico Ventura i Lluís Guix van glossar sobre Casanova

El portaveu de Junts per Grano-
llers, Àlex Sastre, ha presentat, 
coincidint amb la Diada, la pro-
posta del partit per homenatjar 
Francesc de Perpinyà. Junts re-
clama que es recordi de manera 
permanent la seva figura a la ciu-
tat de Granollers. Sense determi-
nar cap plaça o carrer, Sastre va 
afirmar que cal posar el seu nom 
a algun espai de la ciutat i explicar 
qui va ser i el perquè de la seva 
importància. Per això, el grup mu-
nicipal de Junts presentarà una 
moció al proper ple per instar al 
consistori a iniciar els tràmits per 
afegir el nom de Francesc de Per-
pinyà al nomenclàtor.

Francesc de Perpinyà Sala i 
Sasala (1675) va ser diputat de 
la Diputació del General de Ca-
talunya. Perpinyà va oposar-se a 
la capitulació de Barcelona l'any 
1714, motiu pel qual Junts el 
considera una figura amb trans-
cendència per la història de Ca-

talunya. Francesc de Perpinyà va 
residir al Palau Perpinyà-Masfer-
rer que es troba a la plaça de la 
Porxada, lloc on es va presentar la 
proposta del partit. És en aquest 
mateix palau on Junts per Grano-
llers considera que, si els propi-
etaris estan d'acord, s'hauria de 
col·locar una placa que resumeixi 
la vida d'aquest personatge.

"Volem que la reivindicació 

sigui de la ciutat, i no només 

de Junts", afirmava Àlex Sastre, 
tot dient que és una figura que es 
desconeix per part de la població. 
A diferència del que molts poden 
pensar, l'actual plaça Perpinyà de 
Granollers –la popular plaça dels 
Porcs– no fa referència a Francesc 
sinó al cronista i historiador Lluís 
Perpinyà. Lluny de voler canviar 
el nom d'aquesta plaça, Junts per 
Granollers considera que s'hauria 
de retre homenatge a Francesc de 
Perpinyà amb un altre espai de la 
ciutat.   àgata lashEras

LA FIGURA DEL DIPUTAT QUE NO VA CAPITULAR EL 1714

Junts reclama batejar un 
carrer o plaça amb el nom 
de Francesc de Perpinyà
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L'Ajuntament de Granollers ha 

anunciat que implantarà el paga-

ment per generació de residus a 

partir del 2024, tal com recull el 

nou contracte de recollida de resi-

dus i neteja viària que ha entrat 

en vigor aquest setembre. Amb 

un pressupost de prop de 52 mili-

ons, la unió temporal d'empreses 

Granollers implantarà

el 2024 el pagament

per generació de residus

SERVEIS  EL NOU CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA, AMB VIGÈNCIA DURANT 10 ANYS, HA ENTRAT EN VIGOR L'1 DE SETEMBRE I SUPOSA MÉS HORES DE SERVEI

FCC-AREMA serà l'encarregada 

del servei els pròxims 10 anys, du-

rant els quals "haurà d'anar evo-

lucionant i tendint a la reducció 

de residus i el major reciclatge", 

alertava l'alcaldessa, Alba Barnu-

sell, en la presentació de les nove-

tats del nou contracte.

Així, per "reduir els residus i 

buscar la màxima eficiència i el 
pagament més just", es treballa 

perquè el 2024 es pugui començar 

a implantar el pagament per gene-

ració. La regidora de Via Pública, 

Andrea Canelo, indicava que l'Ajun-

tament començarà a fer l'estudi ara 

"perquè el 2024 pugui ser una 
realitat". De moment, però, encara 

s'ha d'estudiar la fórmula per im-

plantar el pagament per generació, 

com per exemple els contenidors 

tancats que ja tenen alguns muni-

cipis i que s'obren per mitjà d'una 

targeta de cada llar. "Hem de veu-

re experiències en altres llocs i 
quin és el millor sistema per a 

Granollers", alertava Canelo.

De moment, el canvi de contrac-te ha significat una ampliació de 
l'horari de neteja viària, amb un 

"servei pràcticament ininter-

romput i que reforça sobretot 

la neteja de mobiliari urbà i de 

grafits", detallava la regidora. 

Amb la implantació del nou con-

tracte es millora la cobertura un 

16% i el repartiment del servei de 

neteja viària al llarg del dia i du-

rant tota la setmana. També s'am-

plien les freqüències a les zones 

més concorregudes i es reforça la 

neteja als barris –on es faran actu-

acions més intensives els dissab-

LES FRANQUESES. Després de dos 

anys sense fira d'atraccions a Corró 

d'Avall –el 2020 per la pandèmia i 

el 2021 per la falta d'entesa entre 

veïns, Ajuntament i firaires per con-

sensuar l'emplaçament–, aquest 

setembre torna la fira d'atracci-

ons al centre urbà coincidint amb 

la festa major. Així, com els anys 

anteriors, els quatre dies de festa 

major hi haurà instal·lades tres pa-

rades d'alimentació i una quinzena 

d'atraccions al tram de la carretera 

de Ribes comprès entre la carretera 

de Cànoves i la plaça Gaudí. 

La regidora d'Activitats, Sònia 

Tena, assegura que la decisió de re-

cuperar la fira en aquest espai s'ha 

pres de manera "consensuada" 

entre l'Ajuntament, els firaires i els 

veïns directament afectats, després 

d'una reunió en què es va plantejar 

de reproduir el model implantat a 

Bellavista durant la darrera festa 

major, al juliol, quan es va marcar 

un topall dels decibels per a la mú-

sica i es van marcar uns horaris lí-

mit, tant per apagar la música com 

per tancar l'activitat. "Hem buscat 

solucions per mirar de conviu-

re de la millor manera possible 

durant els dies de festa", diu 

Tena, qui destaca que veïns i firai-

res s'han avingut a aplicar aquesta 

fórmula, que busca minimitzar les 

lladar la fira en un espai del polígon 

que reunia les condicions d'espai, 

però els firaires no ho van accep-

tar perquè quedava lluny del nucli 

urbà i van decidir no instal·lar-se a 

Corró. "Per això ara ens hem reu-

nit totes les parts i hem acordat 

unes mesures perquè la músi-
ca i l'activitat de la fira no sigui 

molesta", insisteix, i apunta que a 

Bellavista el model "va funcionar 

correctament". 

Tena també avança que aquest 

serà l'últim any que la fira s'instal-

la en aquest punt, ja que "l'any que 

ve hi haurà obres a l'estació que 

ocuparan aquest espai".  x.l.

queixes que hi havia hagut anys an-

teriors per les molèsties, sobretot 

de soroll, que generava la fira en un 

espai tan cèntric. 

Així, les atraccions i parades de la 

fira podran estar actives de 18 a 23 

h dijous i diumenge, mentre que di-

vendres i dissabte podran estar-ho 

de 18 a 00 h. Amb tot, la música i la 

megafonia només podrà activar-se 

de 18 a 21 h dijous i diumenge, i 

de 18 a 23 h divendres i dissabte. A 

més, en tots els casos, la música i la 

megafonia no podran superar els 80 

decibels a la façana més exposada.  

Tena recorda que l'any passat 

l'Ajuntament va proposar de tras-

arxiu

ACTIVITATS  AJUNTAMENT, VEÏNS I FIRAIRES PACTEN HORARIS I NIVELL MÀXIM DE DECIBELS

La fira d'atraccions torna

al centre de Corró d'Avall

ATRACCIONS  Una vintena de parades s'instal·len a la carretera de Ribes

tes–, els polígons industrials, les 

zones d'oci i els aparcaments. El 

contracte també inclou un servei 

d'emergència per actuar en cas 

d'inclemències meteorològiques, 

accidents de trànsit, incendis o ves-

saments que afectin la via pública, 

així com la recollida porta a porta 

als comerços de totes les fracci-

ons de residus a partir del 2024. Finalment, el servei tindrà una ofi-
cina d'atenció ciutadana al centre, incrementarà la flota de vehicles elèctrics fins al 65%, recollirà volu-

minosos per barris i implantarà, a 

partir de l'octubre, punts de reco-

llida d'oli usat. i m.e.

Placa del Civisme per a Rosa Pruna

El Consell del Poble de Llerona va lliurar dissabte, durant el sopar de festa 
major, una nova Placa al Civisme a un veí del poble en reconeixement de 
la seva aportació a la comunitat. Enguany la distinció ha estat per a Rosa 
Pruna, presidenta d'Asaja, exregidora de les Franqueses i expresidenta del 
Consell del Poble. L'alcalde, Francesc Colomé, va destacar, entre d'altres, 
l'aportació de Pruna a la celebració de la Festa de la Mongeta del Ganxet.

consell de poble

CIUTADANIA  RECONEIXEMENT DE LA SEVA APORTACIÓ AL POBLE

El Centre Cultural de Marata orga-

nitza, el dissabte 24 de setembre, la 

tradicional sortida de caramelles i 

de la gent gran del poble. Aquesta 

vegada es visitarà el celler i les vi-

nyes del Bouquet d'Alella i es dina-

rà al restaurant la Noguera de Vall-

romanes. Les inscripcions s'han de 

fer  abans d'aquest divendres al 

correu ccmarata@gmail.com o al 

telèfon 654 13 26 12. El preu per 

als socis és de 25 euros i per als no 

socis, de 35 euros per persona. 

L'Ajuntament de les Franqueses ha 

habilitat un correu electrònic es-

pecífic per centralitzar els dubtes i 

les informacions relacionades amb 

la Llei de Dependència. El correu 

dependencia@lesfranqueses.cat 

està gestionat per l'àrea de Políti-

ques Socials, que informarà sobre 

l'estat dels tràmits, resoldrà dub-

tes i altres qüestions als veïns que 

tinguin ajuts per dependència, que 

els estiguin tramitant o vulguin in-

formació per fer-ho. 

Correu per a la

Llei de Dependència

Sortida de caramelles

i gent gran de Marata
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El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem considerats 
un dels quatre millors 
centres auditius 
de Barcelona i província 

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

MUNICIPALS 2023

Tertúlies a La Gralla 

sobre les maternitats

Granollers x la Independència-

Primàries celebrarà un procés 

de primàries per elegir els candi-

dats de la formació a les eleccions 

municipals de l'any que ve. La 

tria es farà l'1 d'octubre, i aquest 

divendres acaba el termini per 

presentar les candidatures. Per 

participar en la tria de candidats 

també cal registrar-se com a elec-

tor mitjançant el web del grup o 

enviant un correu a granollersxin-

dependencia@granollers.cat.

Les candidatures

de Primàries, fins 

aquest divendres

Junts per Granollers ha convidat 

el secretari general de Junts per 

Catalunya i veí de Parets, Jordi 

Turull, a una trobada amb els as-

sociats de la ciutat. Serà aquest di-

jous (20.30 h) en un sopar al res-

taurant Naguabo, al carrer Joan 

Prim. En la trobada es parlarà de 

la situació política actual i de les 

eleccions municipals del 2023. 

Els associats de 

Junts es troben avui 

amb Jordi Turull

La Gralla enceta el curs amb una 

activitat a mig camí entre la tertú-

lia i el club de lectura. Amb el títol 

Parlem de llibres sobre maternitats, 

farà una sessió mensual entre se-

tembre i novembre. El cicle arren-

carà dilluns 26 de setembre (19 

h) amb la lectura de Lo hago como 

madremente puedo, d'Andrea Ros, 

el primer llibre de la creadora de la 

comunitat Madremente i que tren-

ca dogmes sobre la maternitat.

Com relacionar-se 

amb els mitjans

També la CUP Granollers, que en 

les últimes municipals va perdre 

la representació a l'Ajuntament, 

s'està preparant per al maig de 

l'any que ve. Dimarts (19.30 h) ha 

convocat una assemblea oberta a 

La Filadora, al carrer Navarra, 19. 

La CUP va iniciar a l'abril el pro-

cés per construir la candidatura a 

les municipals a partir de tres ei-

xos: diagnosi de la situació actual 

de la ciutat, debat amb especialis-

tes i concreció de propostes.

Assemblea de

la CUP per preparar

les municipals

L'agrupació local d'ERC Grano-

llers celebrarà dissabte, a les Anti-

gues Escoles de Palou (13.30 h), 

una arrossada amb els militants 

i simpatitzants de la formació. A 

la trobada hi assistirà el conseller 

d'Empresa i Treball, Roger Tor-

rent. Els tiquets per assistir-hi es 

poden reservar enviant un correu 

a granollers@esquerra.cat. 

Arrossada d'ERC

a Palou amb el

conseller Torrent

Aquest divendres, de 10 a 12 h, 

l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental i els diaris Som ofereixen 

la formació gratuïta Com relacio-

nar-se amb els mitjans, adreçada a 

entitats, cooperatives, col·lectius 

o moviments populars que vul-

guin comunicar els seus projec-

tes. La sessió, a càrrec dels pro-

fessionals dels diaris Som, serà al 

Centre Audiovisual de Roca Um-

bert, i cal inscripció prèvia.

Els regidors de Cultura del PSC de 

la comarca es van trobar dijous 

al Teatre Auditori de Granollers 

per reivindicar el bo cultural jove 

impulsat pel govern de l'Estat. 

Aquest bo cultural és una ajuda 

directa de 400 euros per als nois 

i noies que compleixen 18 anys 

aquest 2022, amb el qual poden 

adquirir productes i gaudir d'acti-

vitats culturals. "És una invitació 
per entrar a l'edat adulta de la 
mà de la cultura", apunten els re-

gidors socialistes.

Maria Villegas, regidora de Cul-

tura de Granollers, destacava que 

la mesura "facilita l'accés dels jo-
ves a la cultura", i recordava que 

la ciutat s'afegeix a aquesta inici-

ativa a través de la programació 

d'Escena grAn i el Cinema Edison. 

"És una iniciativa de suport als 
joves, però també al sector cul-
tural i al dret dels seus profes-
sionals a poder viure d'aquest 
àmbit", deia. "Els joves han estat 
un dels col·lectius més castigats 

durant la pandèmia, i per això 
promovem hàbits de consum 
responsable", deia Mercè Pérez, 

regidora de Cultura de Mollet. 

També Francesc de la Torre, de 

Parets, indicava que "aquest és 

POLÍTICA FINS ARA, MÉS D'UN TERÇ DELS JOVES DE 18 ANYS JA HAN FEST ÚS D'AQUESTA AJUDA

El PSC treu pit del bo cultural jove
un exemple més de les políti-
ques socialistes, que fomenten 
l'educació a través de la cultu-
ra", i Yolanda Sánchez, de Cano-

velles, recordava que bona part de 

la programació de Can Palots està 

destinada als joves. "Quin millor 
regal quan fas 18 anys que un 
ajut directe per accedir a la cul-
tura?", es preguntava, i instava els 

joves a aprofitar-lo.   

A Granollers tenen dret a sol·li-

citar aquest bo uns 600 nois i no-

ies nascuts el 2004, i al conjunt de 

la comarca uns 5.000. Del mig mi-

lió de joves de l'Estat que hi tenen 

dret, 180.000 ja han sol·licitat el 

bo cultural jove a través d'un web 

habilitat pel Ministeri de Cultura. 

El termini per fer la sol·licitud aca-

ba el 15 d'octubre.

A Granollers poden

sol·licitar-lo uns 600 nois 

i noies nascuts l'any 2004,

i a la comarca, uns 5.000

DIVULGACIÓ COMUNICACIÓ



dj, 15 setembre 2022 11



DJ, 15 SETEMBRE 202212

La sala d'actes de la Biblioteca de 

Roca Umbert acollirà avui, dijous 

(18.30 h), l'acte de presentació 

del Pacte Nacional per la Llen-

gua sobre el futur del català, que 

comptarà amb el secretari de 

Política Lingüística i president 

del Consorci per a la Normalit-

zació Lingüística (CPNL), Fran-

cesc Xavier Vila, que explicarà 

els objectius del pacte i els detalls 

del procés participatiu; l'alcaldes-

sa, Alba Barnusell, i la directo-

ra del CNL del Vallès Oriental 

i regidora de Relacions amb 

la Ciutadania, Pietat Sanjuán, que 

conduirà la presentació.

L'acte, organitzat per l'Ajunta-

ment i el Centre de Normalitza-

ció Lingüística del Vallès Orien-

tal (CPNL), constituirà el punt de 

partida del treball de la comissió 

per al Pacte Municipal per la Llen-

gua de Granollers.

El Pacte Nacional per la Llengua 

té l'objectiu de reflexionar sobre la 

situació de la llengua catalana i de 

presentar propostes de millora. La 

seva elaboració parteix de l'informe 

acadèmic Un marc sociolingüístic 

igualitari per a la llengua catalana, 

que fa un diagnòstic sobre l'ús de la 

llengua. Per això els impulsors ani-

men tota la ciutadania a debatre so-

bre el present i el futur del català.

IL·LUSTRACIÓ: @PEUFARCELL

PARTICIPACIÓ UNA XERRADA DONARÀ PEU A UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL CATALÀ

Tret de sortida al Pacte 
Municipal per la Llengua 

Aquest cap de setmana el Museu de 

Ciències Naturals proposa tres ac-

tivitats que tenen el cel com a pro-

tagonista. Per començar, Llegendes 

del cel són sessions familiars –per 

a infants a partir de 6 anys– que 

mostren com a finals d'estiu encara 

es poden veure constel·lacions que 

des de l'antiguitat s'han relacionat 

amb déus i personatges de la mito-

logia grega, i en què també es farà 

un cop d'ull a planetes propers, 

com Júpiter i Saturn. Les sessions 

al planetari seran dissabte (16.15 i 

17.15 h) i diumenge (11.15 i 12.15 

h). Enfocada al públic adult, la sego-

na proposta és Equinocci de tardor, 

també al planetari, en què s'explica-

rà el pas del Sol de l'hemisferi nord 

a l'hemisferi sud. En aquest cas les 

sessions seran dissabte (18.15 h) i 

diumenge (13.15 h). Finalment, la 

Tela també organitza uns tallers i 

d'observació del Sol i les seves om-

bres amb telescopi i filtres solars, 

una activitat gratuïta i oberta a tots 

els públics. En aquest cas els tallers 

seran diumenge d'11.30 a 13.30 h. 

En cas de cel cobert o pluja l'activi-

tat quedarà anul·lada.

La Tela mira al cel

Els centres cívics de Granollers 

comencen la temporada amb la 

programació d'una vuitantena de 

cursos i tallers, que es duran a 

terme entre els mesos d'octubre i 

gener. Es tracta d'activitats majo-

ritàriament presencials –tot i que 

també n'hi ha alguna de virtual–, 

de preu reduït i adreçades a pú-

blics de totes les edats i aficions.

Les inscripcions es poden fer 

des de dilluns i s'allargaran fins 

al 30 de setembre, i es poden fer 

de manera presencial a qualsevol 

dels cinc centres cívics de la ciutat 

o en línia a al web www.grano-

llers.cat/centrescivics. 

En aquest mateix web es poden 

consultar totes les propostes, que 

inclouen cursos i tallers d'àmbits 

molt diversos: salut i benestar, 

expressió i creativitat, expressió 

i moviment, terra i fogons, recur-

sos, fotografia i cultura digital, i 

activitats per a infants i joves. 

Aquesta temporada destaquen 

cursos com: ioga per millorar la 

postura, introducció al modelatge 

amb fang, conversa en català per 

a nouvinguts o el taller de cuina 

Bojos per les braves!. A més, tam-

bé hi ha propostes adreçades a in-

fants i joves com la Zona jove Can 

Bassa, un taller de dibuix manga 

o un curs de teatre i moviment 

en família, entre altres activitats. 

Cada any, més de 2.000 persones 

participen de la programació dels 

centres cívics. 

LLEURE LA PROGRAMACIÓ PREVEU ACTIVITATS FINS AL GENER

Inscripcions obertes

per a uns 80 cursos i tallers

programats als centres cívics

Cada any, unes 2.000 
persones participen
de la programació dels 
centres cívics de la ciutat

La filial del Vallès Oriental de l'Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques i la Sa-

lut de Catalunya i Balears presenta 

l'exposició Art i medicina a l'Espai 

Gralla, una mostra col·lectiva que 

aplega obres relacionades amb la 

pràctica mèdica. La mostra, que 

es pot visitar fins al 2 d'octubre, 

s'inaugura dimarts (19.30 h) amb 

la presència de Sílvia Martínez, 

vocal de medicina del treball de 

l'entitat. Es recomana inscripció al 

correu f_vallesori@academia.cat.

Art i medicina,

junts en una mostra 

a l'Espai Gralla

UNA DOTZENA DE PROPOSTES DE TARDA 
PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS A L'ETCÈTERA
■ Fins al 20 d'octubre estan obertes les inscripcions de l'Etcètera, el programa 
d'activitats de tarda per a joves de 12 a 16 anys. La programació presenta novetats 
com Posa't en escena, un projecte d'expressió teatral amb exercicis, dinàmiques 
i tècniques dramàtiques; i Danses urbanes, que ensenyarà tècniques breakdance. 
També hi haurà una nova proposta, Autodefensa feminista, un espai per adquirir 
eines per conèixer les pròpies fortaleses i vulnerabilitats. Continuaran projectes
com el Climatubers 2.0, un espai de debat sobre l'acció climàtica; Fem ràdio, un 
projecte per endinsar-se al món de la ràdio; Combo musical, on s'aprèn a tocar un 
instrument i crear un grup de música; o l'Edison Jove, una proposta per aprendre
tècniques audiovisuals i enregistrar històries amb la càmera o el mòbil. A més,
hi haurà la Zona jove esportiva, la Zona jove Can Bassa, Dibuix urbà, Connecta't 
al català i Fem-la petar en grup. Les inscripcions es poden fer digitalment a través 
del web www.granollers.cat/etcetera o presencialment demanant hora al Gra.

La sala d'actes de la Biblioteca de 

Roca Umbert acollirà avui, dijous 

(18.30 h), l'acte de presentació 

del Pacte Nacional per la Llen-

gua sobre el futur del català, que 

comptarà amb el secretari de 

Política Lingüística i president 

del Consorci per a la Normalit-

zació Lingüística (CPNL), Fran-

cesc Xavier Vila, que explicarà 

els objectius del pacte i els detalls 

del procés participatiu; l'alcaldes-

sa, Alba Barnusell, i la directo-

ra del CNL del Vallès Oriental 

i regidora de Relacions amb 

Municipal per la Llengua 
Formació

El CPNL va iniciar dilluns –i fins aquest 
divendres– el període d'inscripcions als 
cursos de català de tots els nivells que 
començaran aquest setembre. Les ins-
cripcions es poden fer en línia al web del 
CPNL o presencialment al local de Gra-
nollers, al carrer Enric Prat de la Riba, 
84. La majoria de cursos consten de 90 
hores i són presencials i anuals, tot i que 
també hi ha propostes en línia i for-
macions de setembre a febrer, amb el 
mateix nombre d'hores i, per tant, més 
intensius. En tots els casos es farà un 
examen final presencial per obtenir la 
titulació oficial. Com a novetat, enguany 
s'ha reduït el preu de la la matrícula en 
alguns supòsits, mentre que els cursos 
inicials i bàsics continuen sent gratuïts.

MATRÍCULA OBERTA
A CURSOS DE CATALÀ
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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

05/09 Francisca Blanch Gracia  88 anys 

05/09 Irmgard Freytag Flick   86 anys

06/09 Lurdes Gili Martí  74 anys 

06/09 Montserrat Molins Cardoner 53 anys 

06/09 Isabel García Asensio  84 anys 

06/09 Juan García Ortega  74 anys

07/09 Sergio Ocaña Pérez  42 anys

11/09 Víctor Cuadrado Fernández  79 anys

Edicifi Vila Oberta 
(Mercat de Sant Carles) 

APARCAMENT VIGILAT
    619 789 789

PÀRQUING 
DE LLOGUER

Dissabte va morir, a 79 anys, Sal-

vador Estany i Bassa, que durant 

dècades va ser professor de l'Es-

cola Municipal de Treball (EMT) 

i iniciador de l'escoltisme a Gra-

nollers. Enginyer, llicenciat en 

psicologia i pedagogia i doctor en 

Ciències de l'Educació, Estany va 

ser també un destacat activista 

cultural a la ciutat, especialment 

a l'època de la transició, quan va 

participar activament a l'Assem-

blea de Catalunya i va ser un dels 

ponents del Congrés de Cultura 

Catalana a Granollers, en l'àmbit 

de la llengua. També va escriure 

el llibre Escoltisme a Granollers, 

1958-1969, i l'estudi L'alumnat de 

formació professional. Dinàmica 

psicosocial i rendiment (Universi-

tat de Barcelona, 1996), així com 

va participar amb diversos arti-

cles a la revista Ponències del Cen-

tre d'Estudis de l'AC. També va 

ser articulista ocasional en mit-

jans de comunicació de la comar-

ca, com SomGranollers, i militant 

històric d'ERC a la ciutat. La ceri-

mònia de comiat es va fer dime-

cres a l'església de Sant Esteve.

OBITUARIS ACTIVISTA POLÍTIC I CULTURAL, VA SER TAMBÉ MILITANT D'ERC

El Consell Comarcal ha obert el 

termini per sol·licitar subvenci-

ons per a habitatges buits que es 

posin a lloguer a través de la bor-

sa comarcal. El termini acaba el 3 

d'octubre i aquest any es duplica 

l'import de la subvenció, que pot 

arribar als 3.000 euros per per-

sona i habitatge. La convocatòria 

busca incentivar el lloguer dels 

habitatges de la comarca que 

estan desocupats i que es faci a 

través de la borsa comarcal de 

l'oficina comarcal d'habitatge. Les 

subvencions s'adrecen als propie-

taris d'habitatges desocupats situ-

ats a municipis de la comarca, tret 

d'aquells que disposen del progra-

ma de la xarxa de mediació per al 

lloguer assequible, com Caldes de 

Montbui, Granollers, Mollet, Mon-

tornès, Parets i Sant Celoni. Ha de 

ser un habitatge que provingui del 

mercat lliure o de protecció ofici-

al amb autorització per arrendar, 

i que disposi de la cèdula d'habi-

tabilitat i el certificat d'eficiència 

energètica. L'import màxim de la 

subvenció per persona i habitatge 

correspon al 80% de les despeses 

subvencionables acceptades, IVA 

exclòs, amb un import màxim de 

3.000 euros/habitatge, IVA exclòs. 

El termini de presentació de les 

sol·licituds s'acaba el 3 d'octubre. 

Es pot sol·licitar presencialment, 

amb cita prèvia, a la seu del Con-

sell Comarcal, o telemàticament, 

juntament amb tota la documen-

tació requerida.

Obre el termini d'ajuts per 
a pisos buits que es posin a 
lloguer a la borsa comarcal

Vador Estany i Bassa, qui va ser 
professor de l'EMT, mor a 79 anys

El primer secretari del PSC, Salva-

dor Illa, es va reunir dimecres amb 

el Gremi d'Hostaleria del Vallès 

Oriental per conèixer de prime-

ra mà les dificultats que passa el 

sector. A la trobada, a banda d'as-

sociats, també van participar-hi 

l'alcaldessa de Granollers, Alba 

Barnusell, i l'alcalde de Canovelles 

i president del Consell Comarcal, 

Emilio Cordero.

“Els costos de les matèries 

primeres ha pujat entre un 30% 

i un 40%, i nosaltres no teníem 

aquest marge de benefici”, asse-

nyalava David Vázquez, president 

del gremi, qui va traslladar aques-

ta preocupació a Illa. Vázquez li va 

recordar la situació complicada 

del sector durant la pandèmia, i 

com ara torna a estar "en una si-

tuació d’incertesa". "No sabem 

si podrem remuntar", deia.

L’augment del cost de l’energia 

“ha triplicat i, en alguns casos, 

quadruplicat les factures de la 

llum, i això és insostenible”. I 

el mateix passa amb les matèries 

primeres, el cost del menjar que 

compren als proveïdors és molt 

més alt i els restauradors, no han 

volgut que això acabi repercutint 

als clients. Vázquez ha recalcat 

la necessitat que "la Generalitat 

tingui una implicació més di-

recta amb el sector".

HABITATGE LES SOL·LICITUDS, FINS AL 3 D'OCTUBRE

Salvador Illa es reuneix 
amb el Gremi d'Hostaleria

POLÍTICA EL SECTOR LI TRASLLADA LA SEVA PREOCUPACIÓ

Enllestida la reforma del carrer Castella

Després de quatre mesos d'obres, aquest setembre ha quedat enllestida la 
reforma integral del carrer Castella, que s'ha convertit en un vial de plataforma
única, amb la calçada i les voreres al mateix nivell. Amb aquesta actuació es 
pretén pacificar el trànsit rodat, guanyar espai per als vianants, millorar la 
seguretat viària i l'accessibilitat del carrer. Castella conflueix amb la plaça 
de la Corona i els carrers Guayaquil i Barcelona, i és zona d'entorn escolar. 
L'obra, pressupostada en 298.168 euros, també ha comportat la supressió dels 
aparcaments de motos i bicicletes, la renovació de l'enllumenat i els serveis, 
com les telecomunicacions, i s'hi han col·locat jardineres amb reg automàtic.

C.R.

URBANISME L'ESPAI ÉS ARA MÉS CÒMODE PER ALS VIANANTS

Dues dotacions dels Bombers van 

intervenir diumenge al matí, poc 

després de les 9.15 h, per apagar 

un foc que es va produir en una 

fregidora d'una xurreria del carrer 

Bartomeu Brufalt, a prop de l'Hos-

pital. Arran d'aquest foc, dues per-

sones que hi havia a l'establiment 

van resultar intoxicades pel fum, 

de caràcter lleu. Totes dues van 

ser ateses per efectius del Sistema 

d'Emergències Mèdiques. 

Un foc provoca dos 
ferits en una xurreria

500 metres

Quatre dotacions dels Bombers, del 

parc de Granollers i Sant Antoni de 

Vilamajor, van treballar divendres a la 

tarda per extingir un foc que es va de-

clarar a la llera del Congost, a la zona 

de Can Santa Digna, a Llerona. Segons 

els Bombers, el foc va afectar una su-

perfície aproximada de 500 metres 

quadrats, sobretot de canyes, matolls 

i sotabosc, i no es va estendre per cap 

zona boscosa. També van col·labo-

rar en l'extinció del foc l'ADF Mont-

seny-Congost, els Mossos d'Esquadra, 

Agents Rurals i les policies locals de les 

Franqueses i la Garriga.

CREMEN MATOLLS A
LA LLERA DEL CONGOST

ARXIU

SALVADOR ESTANY

Un treballador va morir dimecres 

al migdia mentre treballava en 

una taulada de les Franqueses. 

Segons les primeres informacions, 

pendents de concretar perquè di-

mecres a la tarda encara s'estava 

investigant el cas, l'home estava 

treballan a la coberta d'un edifici 

de les Franqueses quan, al voltant 

de les 12.30 h, en intentar assegu-

rar un cable de vida per executar 

les tasques amb seguretat, la teu-

lada es va enfonsar i l'home va 

caure d'una alçada d'uns 30 me-

tres. El treballador va morir al ma-

teix moment arran de l'impacte.

Mossos d'Esquadra han aixecat ac-

tes de denúncia, arran la llei mor-

dassa, contra vuit activistes de la 

PAH Granollers en l'intent d'atura-

da d'un desnonament a Canovelles. 

Interior va anunciar al març que no 

sancionaria per aquest supòsit i, de 

fet, caldrà veure si les actes policials 

es transformen o no en denúncia. 

Els fets han passat durant el des-

nonament d'una família vulnerable 

amb un fill de 2 anys, quan els agents 

van anunciar que es tramitaria una 

sanció per desobediència. Aquesta, 

segons la PAH, incompleix el criteri 

del Departament d'Interior.

Obren expedients 
sancionadors a vuit 
activistes de la PAH

Mor un treballador
en caure d'una 
alçada de 30 metres
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OPINIÓ

Bústia

Tala d'arbres a Can Bassa
El dia 7 celebrava el meu sant. Esperava te-
nir un bon dia. Soc una persona senzilla que 
valora les petites coses  i gaudeixo de les es-
tones que passo a Can Bassa perquè ha sigut 
el meu barri de sempre i ma mare hi té un 
negoci. Aquell dia, l'alcaldessa de Granollers i 
alguns regidors van fer-me el pitjor regal que 
es podia fer: a les 10 h vaig sentir unes serres 
elèctriques i vaig veure com estaven tallant 
els arbres (unes moreres sanes, verdes, bo-
niques) de la plaça de Can Bassa. Aquests ar-
bres portaven allà molts anys (uns 50) i com-
plien una sèrie de funcions molt importants:

Funció estètica –tenien moltes fulles bri-
llants verdes, amb copes grans que feien goig, 
n'hi havia 20 al voltant de tota la plaça. To-
tes les han talat!–; la sentimental, ja que són 
éssers vius que ens han acompanyat molts 
anys, ens han vist créixer i jugar a la plaça; la 
de fer ombra, hi havia moltes persones grans 
a Can Bassa a la seva ombra quan seien als 
bancs; la de renovar l'aire i refrescar la plaça 
perquè feien oxigen; la de sostenir els ocells 
que podien descansar a les seves branques 
–ara ja no se senten cantar–, i la d'evitar la 
contaminació tant acústica com ambiental.

Empatitzin vostès amb mi; si tinguessin 
uns arbres macos i sans que haguessin vist 
de petits  i vingués algú amb poder i els ta-
llessin per la meitat, quina cara els queda-
ria? La mateixa que a mi.

Sra. alcaldessa, m'adreço a vostè per ex-
pressar que estic dolguda i decebuda; ha ar-
ribat fa poc al poder i els arbres de Can Bassa 
han tingut molta mala sort amb vostè i els 
regidors que han estat a favor d'aquest fet in-
justificable. Podien haver consultat als veïns 
de Can Bassa perquè molts estàvem en con-
tra. Ens hauríem organitzat per aturar-ho.

Diuen vostès que s'havien debilitat per la 

poda continuada, però no és excusa. Estaven 
forts i sans, potser és que resultava car ve-
nir-los a podar? Diuen que atreien els bitxos, 
que eren bitxos de 2 metres o dinosaures? 
Els arbres que plantin ara no atrauran bitxos, 
qui ho garanteix? Els bitxos eren necessaris 
perquè els ocells els menjaven i els ocells 
són necessaris per a l'ecosistema. Els arbres 
que posaran segurament no tindran el ma-
teix diàmetre de tronc. Potser seran prims i 
necessitaran una canya lligada al costat per 
no bolcar pel vent. Els que teníem eren forts i 
robusts. Diuen vostès que aquells arbres són 
vells i que tenien cert risc, que jo sàpiga en 
48 anys que porto al barri no ha caigut cap 
branca de morera a ningú… Tampoc eren 
verinosos, sinó totes les moreres que hi ha a 
patis escolars les traurien, no?

Jo estic a favor de renovar la plaça, treu-
re els matolls i afegir arbres, és clar. Però 
talar els que hi havia, no. Es podia haver fet 
d'una altra manera, hi havia més opcions 
(trasplantar, no matar). S'havia d'haver 
adequat les obres de la plaça als arbres i no 
viceversa. És una plaça gran i hi cabien de 
sobres. Els 20 arbres donaven molt caliu 
al barri; era el nostre patrimoni i el nostre 
pulmó i ara ens ho han tret!

A Can Bassa hi ha un sentiment de tris-
tor, impotència i indignació i no parlo no-
més per mi, tinc firmes que ho avalen […]. 
Ara ja no passo per la plaça i aparco el cot-
xe al carrer paral·lel de la llàstima de re-
cordar com era abans, per a molta gent la 
plaça més emblemàtica, bonica i especial 
de tot Granollers. […]. Mirem de conservar 
ara les soques, que no les treguin, per tal 
que rebrotin i d'aquí a uns anys tornaríem 
a tenir moreres. Molts veïns recordem què 
ha passat i se'ns posa la pell de gallina.

JUDITH IBAÑEZ / GRANOLLERS

a periodista Elisenda Cuquet ja 
no serà la veu de Ràdio Grano-
llers. Després de més de 35 anys 
a l'emissora ha decidit marxar. I 

ella, com sempre, ho ha fet d'una manera 
molt discreta, sense fer soroll, després de 
fer la seva última retransmissió en directe, 
el pregó de la festa major de Granollers.

Recordo perfectament quan vaig conèi-
xer l'Elisenda. Va ser l'any 2000, quan vaig 
començar la carrera i vaig demanar de fer 
pràctiques a Radio7Vallès. Ella em va obrir 
un món nou. Jo era (i soc!) una noia de barri, 
de Can Gili, amb inquietuds i ganes de de-
dicar-me al periodisme per denunciar injus-
tícies i tractar temes socials i polítics. Sí, sí, 
era bastant ingènua encara. Ella, amb la seva 
dolçor i la seva fermesa quan era necessari, 
em va ensenyar a estimar encara més el pe-
riodisme local. Crec que mai no he tornat a 
coincidir amb una persona tan perfeccionis-
ta com ella a l'hora de tractar la informació. 
Amb ella vaig aprendre molt més que a la 
facultat en tots els sentits. Quina gran sort 
tenir-la al costat aleshores i ara. Només no-
saltres sabem les hores que hem dedicat a 
imaginar com podríem canviar-ho tot.

Al llarg dels anys he viscut molts mo-
ments amb ella, el Paco Agudo, la Maria Jo-
sep Pérez, l'Elvira Novellón, el Jaume Cam-
prubí… i tants altres amb qui hem compartit 
amistat dins i fora de Ràdio7Vallès, primer, i 
Ràdio Granollers, després. A Torras i Bages i 
a Roca Umbert. Ara em passen tots aquests 
moments pel cap com qui busca records 
per aferrar-s'hi, per anar cap enrere, com 
si així tot hagués de tornar, però amb una 
versió millorada. Ara, un "fins sempre" de 
l'Elisenda ha posat fi a més de tres dècades 
de dedicació i rigor informatiu. Aquest "fins 
sempre" també deixa percebre el final d'un 
somni, d'una esperança que es volia mante-
nir ferma sense donar-ho tot per perdut.

La seva marxa no només suposa una 
gran pèrdua per a la ràdio i per a Grano-
llers, sinó també per al periodisme de pro-
ximitat. Les diferents crisis que hem anat 
patint han colpejat fort al periodisme. Els 
últims anys hem estat testimonis del tan-
cament d'alguns mitjans de comunicació, 
i altres agonitzen per sobreviure. Recordo 
que el Sindicat de Periodistes va fer seu el 
lema "la nostra precarietat és la teva desin-
formació". I és així.

El periodisme està immers en una crisi 
profunda. No puc evitar pensar-ho amb la 
marxa de l'Elisenda. Recordo l'època en què 

Gràcies, Elisenda!
treballàvem juntes, el gran nombre de pe-
riodistes que ens trobàvem a les rodes de 
premsa. I no sé si els anys m'han fet perdre 
la il·lusió, però diria que aleshores hi havia 
més crítica, menys necessitat de complaure. 
En aquella època, quan ja començàvem a en-
treveure les dificultats que assetjaven al sec-
tor (no només econòmiques, sinó per exercir 
lliurement la professió), vam impulsar l'As-
sociació de Professionals de la Comunicació 
del Vallès Oriental amb l'objectiu de dignifi-
car la nostra feina. Algunes concentracions, 
protestes, xerrades… Temps era temps.

M'atreviria a dir que l'esbandida que hi ha 
hagut els últims anys i les dificultats per viu-
re dels mitjans han generat una manera de 
treballar molt més complaent amb un esta-
blishment que, en moltes ocasions, defensa 
la llibertat d'expressió i, de vegades, con-
tribueix a la continuïtat dels mitjans. Però 
darrere d'aquest discurs hi ha una voluntat 
clara i perversa de fer-los servir com a eina 
per al seu benefici, moltes vegades en forma 
de propaganda. I aquesta mateixa precari-
etat a què feia referència abans genera que 
molts de nosaltres ni ens plantegem si estem 
treballant amb ètica i imparcialitat. Perquè 
l'ètica i la imparcialitat no donen de menjar 
ni et fan arribar a càrrecs importants.

Em sorprèn moltíssim que això no generi 
preocupació en una societat cada cop més 
acostumada a rebre informació no tractada 
professionalment. Tot val, tothom és perio-
dista. Les eines digitals ho permeten. Tothom 
en sap i s'atreveix, no només a opinar, sinó a 
donar ordres. La professionalitat queda en 
segon terme, perd importància. El vessant 
creatiu de la professió es perd per convertir 
el col·lectiu en un simple exèrcit d'executors. 
Però, i el tractament rigorós de la informa-
ció? I l'esperit crític? Els trobem a faltar? 
Ens plantegem res? Periodistes que acaben 
treballant com a mercenaris, per diners, i de 
manera mecànica, només per sobreviure. El 
periodisme quan jo vaig començar no era 
això, era molt més, i ho trobo a faltar.

Per això, la marxa de l'Elisenda de Ràdio 
Granollers ens deixa una mica orfes i un 
periodisme local una mica més pobre. I en-
cara queden molts bons professionals a les 
redaccions de Granollers i comarca, i tant 
que sí, però cal que tots vetllem perquè el 
periodisme es pugui exercir dignament. És 
responsabilitat de tots en una societat avan-
çada, compromesa i justa. Perquè… quin 
serà el futur de Ràdio Granollers? Esperem 
que aquesta marxa, com a mínim, sigui prou 
convulsa com per generar canvis en aquesta 
emissora. El que està clar és que a molts ens 
costarà moltíssim imaginar-nos-la sense la 
seva veu. Gràcies per tant, Elisenda, i molts 
encerts en aquesta nova etapa!

L

La Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital de Granollers commemora aquest 

cap de setmana els seus 25 anys de vida. Ha estat un servei que ha avançat en 

molt en minimitzar el dolor –no només físic– i en l'acompanyament en el final 

de la vida, no només a pacients, sinó també a familiars. Sorprèn que aquest 

acompanyament no s'estengui transversalment a tots els pacients de l'hospital, 

tal com demanen els mateixos professionals, i com apunta el model de cures 

pal·liatives de Salut. També és xocant que, amb la tasca de coordinació que 

es fa amb els PADES –programa d'atenció domiciliària i equips de suport–, 

la majoria de persones optin per morir a l'hospital i no a casa, així com el 

percentatge minso de persones que fan testament vital. Segurament perquè 

la mort és un dels darrers tabús de la nostra societat. Afrontar-la i tenir-la 

present, però, és inevitable. Serveis com la UCP ens hi ajuden, i molt.

VISIBILITZAR EL FINAL DE LA VIDA

Editorial

MONTSE REDONDO
Periodista

Promou:
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OPINIÓ

Es palesa la necessitat de més

suports a la lectura, l'escriptura i

 la urgència de les aules d'acollida  

per a l'aprenentatge del català

l Projecte de Voluntariat Educa-
tiu de Granollers va néixer d’una 
iniciativa que podem conside-
rar ciutadana, mediatitzada pel 

Consell Escolar Municipal i va entrar en 
funcionament el curs 2012-2013.

Des d’aleshores ha experimentat canvis. 
Alguns han estat forçats per normatives 
noves, per exemple el que va suposar la 
LLEI 25/2015 del Voluntariat i de foment a 
l’associacionisme que fou un entrebanc per 
poder mantenint el Projecte de Voluntariat 
Educatiu tal com funcionava, amb el suport 
i la gestió del Servei d’Educació de l’Ajun-
tament. Aquella circumstància va obligar 
l’equip de persones que l’impulsaven a 
cercar fórmules jurídiques que permetes-
sin seguir liderant un projecte que ja en 
aquells moments evidenciava la necessitat 
de suport que tenien les escoles i de l’altra 
posava de manifest l’elevat compromís de 
la societat granollerina. La pandèmia va 
suposar un fort trasbals pel Projecte de 
Voluntariat Educatiu. Quan va esclatar ens 
trobàvem en un moment dolç i les normes 
sanitàries van suposar un descens consi-
derable del nombre de voluntaris perquè 
una bona part de les persones són mestres 
o professores jubilades i perquè algunes 
escoles van optar per no tenir voluntaris.

Però el Voluntariat Educatiu segueix viu 
i aquest darrer curs 2021-2022 s’ha co-
mençat a recuperar i hem arribat a ser 80 
les persones participants en el projecte, 
lluny de les 156 del curs 2018-2019 però 
superant les 52 del curs 2020-2021.

Les dones que durant aquests anys hem 
impulsat el Projecte de Voluntariat Educa-
tiu hem fet tot el possible per donar-lo a 
conèixer, per tal d’anar ampliant la borsa 
de persones disposades a participar-hi. 
Ens hem esforçat per donar tot el suport 
possible a les escoles, ben conscients de 

Una mirada a l'escola a través del voluntariat educatiu

les dificultats que tenen i de com agraei-
xen qualsevol ajuda per poca que pugui 
semblar. Coneixedores de la realitat edu-
cativa de la nostra ciutat, hem mantingut 
contacte amb els equips directius per tal 
de detectar necessitats i conèixer les seves 
preocupacions i neguits. Mai ens hem sus-
tentat en la intuïció o la sospita per saber 
què passa a les escoles de la ciutat, ben al 
contrari, ens hem recolzat en el coneixe-
ment informat, preguntant a les escoles 
a principi de curs i passant enquestes de 
valoració del projecte al final de cada curs, 
tant a les persones voluntàries com a les 
direccions dels centres.

És justament de la darrera d’aquestes 
enquestes, la que va tancar el curs 2021-
22, que volem parlar perquè ens dona una 
informació que creiem que s’ha de conèi-
xer. A nosaltres ens és útil per fer créixer 
i millorar el projecte, però que només la 
coneguem les poques persones que im-
pulsem aquesta iniciativa no canviarà res 
de substancial. Per això hem pensat que 
n’havíem de parlar públicament. Al marge 
de la satisfacció que ens pugui produir a 
nosaltres perquè sentim que fem una fei-
na útil impulsant el Projecte de Voluntari-
at Educatiu, aquesta enquesta ens diu, de 
fet ens denuncia, moltes de les coses que 
tots sabem que passen a les escoles i que 
no haurien de passar. Són situacions que 
no passarien si es disposés dels recursos 

E

PROJECTE DE 
VOLUNTARIAT EDUCATIU

Amb Eugènia Anta, Agnès Boixader, Dolors 

Camenforte, Teresa M. Ferrer, Teresa Garrell, 

Imma López i Maite Subirà 

necessaris i no ens trobéssim en una situ-
ació d’infrafinançament estructural, ben 
lluny del que preveia la LEC del 2009.

El primer que queda palès a través de 
les respostes és que el Projecte de Volun-
tariat Educatiu està molt ben valorat, tant 
entre els equips directius com entre les 
persones que hi van participar. Les perso-
nes voluntàries se senten altament satis-
fetes (3,8 sobre 4) de la seva participació 
en el projecte i els equips directius posen 
un 3,75 sobre 4 a la gestió que n’hem fet i 
un 4 sobre 4 a la responsabilitat dels vo-
luntaris. Tots els centres volen seguir for-
mant part del projecte.

La segona constatació és que comptem 
amb persones molt implicades, tant entre 
les voluntàries com entre les que formen 
equips directius. De 80 persones volun-
tàries van contestar l’enquesta 52 i 50 
d’elles manifesten el seu desig de seguir 
fent voluntariat en aquest projecte. Avui 
que tots anem de bòlit i que a tots ens 
manca temps, aquestes persones n’han 
trobat per respondre, valorar la tasca feta, 
comprometre’s a seguir en el projecte i fer 
propostes i suggeriment per ampliar la 
família del voluntariat educatiu. De la ma-
teixa manera ho fan 12 equips directius, 
de les 13 escoles a qui es va enviar perquè 
eren les que tenien voluntaris. Aquests 
equips directius, carregats de feina i que 
no troben mai el moment de descansar, 

van trobar estona per respondre.
Una altra de les evidències que que-

da palesa en l’enquesta de final del curs 
passat es refereix a la necessitat de més 
suports a la lectura, l’escriptura i per des-
comptat a la urgència de les aules d’acolli-
da per assegurar un bon aprenentatge del 
català. Aquesta és una qüestió que ja vam 
denunciar en començar curs a través d’un 
article publicat a diversos mitjans que 
vam titular Algunes consideracions sobre 
el català (https://el9nou.cat/valles-ori-
ental/opinio/algunes-consideracions-so-
bre-el-catala/)

Finalment, els suggeriments que volun-
taris i equips educatiu fan de cara a cursos 
vinents tornen a posar de manifest el grau 
de compromís amb el projecte de Volunta-
riat Educatiu i en les seves propostes s’hi 
poden percebre maldecaps i preocupaci-
ons a encarar. Parlen de la necessitat de 
reflexió i formació sobre qüestions com 
la resolució de conflictes o l’assetjament 
i, molt especialment, sobre salut mental 
i formes d’acollir i acompanyar infants 
amb necessitats educatives especials 

(NEE). Tot plegat demostra, una vegada 
més, que en moltes coses anem tard, per 
exemple en la necessitat de desplegar el 
denominat decret d’escola inclusiva (De-
cret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’aten-
ció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu), que porta un 
notable endarreriment.

És per tot plegat que l’equip de dones 
impulsores del Voluntariat Educatiu se-
guim a peu d’aula. Això sí, a partir d’ara 
ja no estarem sota l’aixopluc de RELLA, 
associació de mestres i professorat ju-
bilat. Ho farem vinculades a l’Associació 
Cultural de Granollers i ens hem batejat 
GRANA, gra o llavor menuda que un dia 
pot donar un bon fruit.

michal parzuchowski
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Xavier Costa Codina va engegar la 

consulta el 13 de setembre de 1982 

al carrer Santa Esperança, especi-

alitzada en odontologia infantil. Va 

fer-ho amb tres butaques i aparells de radiogra�ia panoràmica, la tec-
nologia més moderna de l'època. 

Set anys després es va traslladar a 

un altre local a la plaça de la Por-

xada. Aleshores, amb el suport 

d'altres dentistes pioners, va fer el salt a una clínica multidisciplinària, 
tot incorporant altres especialitats 

d'avantguarda. "Quan vam co-
mençar, l'odontologia estètica no 
existia, els implants tampoc i, a 
poc a poc, ens hem hagut d'anar 
adaptant als temps", diu Xavier 

Costa Codina, qui xifra en més de 

35.000 el nombre de pacients que 

han passat per les seves instal·laci-

ons durant tots aquests anys. 

La clínica ha anat guanyant es-

pais amb els anys, i actualment ja 

són uns 40 els professionals de 

diverses especialitats que hi tre-

ballen. "A més de les àrees d'ad-
ministració i gestió hi ha també 
un departament de qualitat, i 
després l'àrea clínica, amb pro-
fessionals de totes les edats, fet 
que enriqueix molt més l'equip 

X.L.

EMPRESES LA CLÍNICA, AMB SEU A LA PORXADA, HA ATÈS MÉS DE 35.000 PERSONES LES DARRERES QUATRE DÈCADES

i que ens permet connectar mi-
llor amb els pacients". 

Per a Costa Codina, l'odontologia 

és un gran repte i alhora un gran 

estímul. "En 40 anys l'odontolo-
gia i la tecnologia ha evolucionat 
moltíssim, i això ens ha obligat a 
estar al dia contínuament", insis-

teix. Entre la quinzena d'especiali-

tats i tractaments, la clínica també ofereix serveis com roncoteràpia i  
per evitar l'apnea obstructiva del 

son, uns serveis que no són habi-

tuals en una clínica dental. "Cada 

cop tenim més en compte les 
funcions mastegatòria i respira-
tòria de les persones. Hi ha mol-
ta gent que respira per la boca 
en comptes de fer-ho pel nas, i 
això genera un canvi de micro-
biota de bacteris a la boca que 
fa que donin patologies", explica. 

"Per això també fem exercicis de 
reeducació perquè els pacients 
respirin pel nas i no per la boca, 
fet que també té una afectació 
estètica". Justament, intervenir 

en l'estètica de la boca rejoveneix 

Costa Codina: 40 anys 
d'atenció a la salut dental

Cens de la Cambra, disponibleEl termini per als Premis Porxada, aquest divendres
La Cambra del Vallès Oriental ha publicat el

cens del teixit empresarial per a les eleccions

camerals d'inicis de 2023. El cens es pot

consultar a cambrabcn.org/EleccionsCambra23o a la seu de Can Muntanyola �ins al 4 d'octubre.
Aquest divendres, 16 de setembre, acaba el termini perquè les

associacions i els establiments comercials de Granollers puguin presentar

les seves candidatures als Premis Porxada. Es reconeixeran comerços per

la seva antiguitat –25, 50 o 75 anys– i també que hagin obert l'últim anya la ciutat. El lliurament dels Premis Porxada es farà el 14 d'octubre al TAG. 

ECONOMIA

Caixa d'Enginyers, cooperativa de 

crèdit i serveis financers i asse-

guradors, va inaugurar dimecres  

una nova oficina a Granollers, al 

carrer Alfons IV, 86. L'oficina, ac-

tiva des del juny passat, substitu-

eix l'espai que la mateixa entitat 

va obrir a la ciutat el setembre de 

2019, llavors al local de la Mútua 

General de Catalunya. "Aquesta és 
una oficina pròpia, més àmplia i 
gran, basada en un model multi-
canal i amb voluntat de ser més 
pròxims i transparents", deia el 

president de Caixa d'Enginyers, 

el granollerí Fèlix Masjuan, per a 

qui Granollers és una ciutat "re-
llevant" en l'àmbit del comerç, la 
cultura i els serveis. "Per això fem 

una aposta per aquesta ciutat i 
reforcem la nostra estructura 
en una comarca dinàmica com 
el Vallès Oriental", deia Masjuan. 

Caixa d'Enginyers té uns 6.000 

socis al Vallès Oriental i un volum 

de negoci de 225 milions d'euros, 

un 45% més que ara fa tres anys, 

tot i els moments difícils que han 

suposat aquests mesos. "Volem 
ser més oberts i més pròxims a 
la ciutadania; per això obrim ofi-
cines quan totes les entitats en 
tanquen", deia el director general 

de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé.

L'oficina compta amb un equip 

professional per assessorar en 

matèria d'inversions, finançament 

i cobertura de riscos-asseguran-

Caixa d'Enginyers inaugura

la nova oficina d'Alfons IV

X.L.

ESPAIS MÉS AMPLIS  Caixa d'Enginyers té uns 6.000 socis a la comarca

Asaja ha reclamat al govern de 

l'Estat que posi en marxa la llei de la cadena alimentària i que actuï 
per frenar la inflació desbocada. 

En aquest sentit, el sindicat agrari 

proposa rebaixar l’IVA dels pro-

ductes alimentaris al 4% i limitar 

el guanys de les grans empreses 

de llum i gas que, amb pujades 

de fins al 60%, posen en risc la 

supervivència de moltes explota-cions agràries i pimes.

Asaja reclama la 

reducció de l'IVA 

dels aliments al 4%

TRAJECTÒRIA  Xavier Costa Codina, amb el seu fill Xavier Costa Berenguer

la cara de les persones, i per això 

ara hi ha un boom d'estètica, tant 

en gent jove com en gent gran. 

"Tot plegat ha agafat una dimen-
sió més cientí�ica: fem dissenys 
per ordinador, fem la cirurgia 
guiada d'implants per posar les 
pròtesis amb precisió, perquè 
quedin estètiques però sobretot 
higièniques", diu Costa.

La prevenció infantil, clau
Les begudes ensucrades, la re-

bosteria, els caramels, la mel, la 

xocolata o la melmelada són pro-

ductes que afecten la salut bucal. També el cafè i el tabac. Per això és 
important prevenir possibles pro-

blemes a la boca i les dents amb 

una bona dieta, una bona higiene 

i revisions periòdiques. En aquest 

sentit, Costa Codina insisteix en 

l'atenció infantil. "Un nen educat 
i adaptat a l'odontologia és una 
persona amb una boca sana 
quan és adult", a�irma. Per això és 
clau treballar des de ben petits en alguns hàbits, sobretot higiènics 
i alimentaris. "És important que 
els nens masteguin el menjar, i 
que aquest menjar no contingui 
altes quantitats de sucre". "Aquí 
ajudem a trencar males rutines 
familiars, que poden ser perju-
dicials per als infants; en alguns 
casos això és complicat, perquè 
has de treballar-ho també amb 
els pares, amb hàbits incorpo-
rats des de fa molt temps". ❉  X.L

La firma de salons de perruqueria 

Carol Bruguera, amb dos establi-

ments a Granollers, ha obtingut el màxim guardó dels prestigio-
sos Hairbrained Video Awards de 

Nova York, que reconeixen vídeos 

destacats i inspiradors del sector 

de la perruqueria. El seu projecte 

audiovisual Little Hair Stories no 

només ha estat el guanyador de la 

categoria d'Humor, sinó també del 

premi Video of the Year, dotat en 

5.000 dòlars i que premia el millor 

vídeo d'entre els guanyadors de les 

cinc categories del certamen. 

Carol Bruguera era l'únic finalis-

ta de l'Estat i també estava nominat 

a les categories Estil i Creativitat. 

Justament, en l'última edició dels 

premis, l'any 2020, ja es va endur el 

guardó a millor vídeo creatiu. Little 

Hair Stories és una sèrie de vídeos 

que ret homenatge als clients de 

Carol Bruguera, l'ofici de perru-

quer i el sector, i ho fa combinant 

figures de modelisme, eines de per-

ruqueria i pentinats per crear peti-

tes històries. Segons apunten, "la 
combinació entre passió per la 
perruqueria, l'art, la innovació 
i la tecnologia és una constant a 
Carol Bruguera". La firma, nascu-da a Vic, celebrarà el 60è aniversari 
amb una festa a Barcelona aquest octubre, on exposarà el seu últim 
projecte: una sèrie de videoart que 

reivindica la diversitat a través de 

cabells en moviment. 

PERRUQUERIA

Carol Bruguera, 

premiada

als Hairbrained 

Video Awards

ces, disposa d'un caixer automàtic 
i permet desenvolupar les funcions operatives de les oficines bancàries 
convencionals, tant per a empreses 

com per a particulars i administra-

cions. L'alcaldessa, Alba Barnusell, 

destacava l'"aposta de futur" de 

l'entitat, perquè "treballa la re-
lació directa amb els veïns i el 
teixit productiu de la comarca".
En aquest sentit, deia, "per a Gra-
nollers és un orgull l'obertura 
d'aquesta nova oficina" per les 

oportunitats que pot generar.   X.L.
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LES FRANQUESES. L'empresa Sum-
cab, situada al polígon Pla de Lle-
rona i especialista en el disseny, 
la producció i el subministrament 
de cables industrials, ha expandit 
la seva presència al Marroc amb 
la instal·lació del seu cablejat tèc-
nic al complex de Jorf Lasfar. Es 
tracta del primer parc industrial 
del país, amb 500 hectàrees des-
tinades a indústries com la quí-
mica i la metal·lúrgia. Sumcab ha 
equipat diverses instal·lacions del 
complex, com les plantes quími-
ques i la dessalinitzadora. 

Per a aquest projecte d'expansió 
al mercat marroquí, la firma fran-
quesina ha comptat amb el suport 

dels cables, que poden tenir apli-
cacions com la instrumentació, el 
control, la comunicació o la mit-
jana tensió en projectes de robò-

tica industrial. Amb els resultats 
aconseguits aquest any, Sumcab 
aposta per "ampliar encara més 

la xarxa de contactes al Marroc 

d'ACCIÓ, l'agència per a la competi-
tivitat de l'empresa de la Generali-
tat, mitjançant l'Oficina Exterior de 
Comerç i Inversions a Casablanca.

El complex de Jorf Lasfar inte-
gra el segon port comercial més 
important del Marroc, des d'on 
s'exporta roca fosfatada i produc-
tes químics com sofre pur, amoní-
ac i àcid sulfúric. Concretament, 
Sumcab ha fabricat uns sistemes 
de cablejat especials de control i 
instrumentació per a les plantes 
químiques i la dessalinitzadora. 

L'empresa produeix un cablejat 
especial i treballa amb els seus 
clients els processos que van des 
de l'enginyeria fins a l'abastiment 

acció

EMPRESES  LA FIRMA, FUNDADA A LES FRANQUESES EL 1998, DISSENYA, FABRICA I SUBMINISTRA CABLEJAT ESPECIAL A LA INDÚSTRIA 

Sumcab equipa

amb cablejat tècnic

el principal complex

industrial del Marroc

SUMCAB  Bobina de cablejat industrial de l'empresa franquesina

i consolidar així la posició de 

l'empresa com a fabricant de 

cables de referència en els pro-

jectes locals", diu Carme Carras-
co, responsable d'exportacions de 
la companyia. 

Sumcab Specialcable Group es 
va fundar el 1998 a les Franque-
ses, on té la seu principal, i compta 
amb una fàbrica a Sant Pol de Mar. 
El grup té un total de 180 treballa-
dors, i l'any passat va facturar 70 
milions d'euros, el 20% dels quals 
en vendes a l'exterior. A banda del 
Marroc, l'empresa està iniciant 
l'expansió a Mèxic i té presència a 
Itàlia i l'Europa oriental. 

Catalunya s'ha consolidat com el 
territori capdavanter a Europa en 
la producció i el consum de pro-
ductes ecològics, amb 87 llicències 
concedides de l'Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea (EU Ecolabel) 
i 3.825 productes i serveis certifi-
cats. Durant el primer semestre de 
2022, el Departament d'Acció Cli-
màtica de la Generalitat, responsa-
ble d'atorgar aquesta ecoetiqueta 
a Catalunya, ha atorgat 11 noves 
llicències, la majoria a fabricants 
de productes de neteja i cosmè-
tica. Una d'aquestes llicències és 
per a l'empresa britànica Hepburn 
Biocare LTD, tramitada i formula-
da per Cygyc, de les Franqueses, 
per a productes de neteja per a 
superfícies dures. L'EU Ecolabel és 
un sistema d'etiquetatge ecològic 
que certifica productes que poden 
reduir els efectes ambientals ad-
versos en comparació amb altres 
productes de la mateixa categoria 
i que, per tant, tenen una cura es-
pecial en la protecció del medi. 

PER A PRODUCTES DE NETEJA

Cygyc, de les 

Franqueses, obté 

una certificació 

ecològica europea

Amb aquesta operació,

la firma franquesina

consolida la seva posició 

al mercat nord-africà

El grup té un total de 180 treballadors

i l'any passat va facturar 70 milions d'euros
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El Bigues i Riells, campióDues derrotes de l'Esport Club 

El CE Bigues i Riells, de la Tercera Catalana, 
ha guanyat el Torneig Manel Pujadas, que 
organitza l'AE Ramassà. L'equip biguetà va 
imposar-se amb claredat per 1 a 5 el passat 
cap de setmana al camp franquesí. 

Fins al primer cap de setmana d'octubre, l'Esport Club no inicia 
la Primera Catalana i per a cada setmana, fins aleshores, ha 
programat dos partits. El cap de setmana passat va perdre els 
dos amistosos contra el Viladecans (1-2) i el Sabadell B (2-0). 
L'equip ha incorporat el lateral Joel Luna, procedent del Rubí. 

L'Atlètic del Vallès i Bellavis-
ta Milán inicien una nova etapa, 
mentre que el Llerona manté el 
projecte dirigit per David Hidal-
go, per quarta temporada. Els tres 
equips inicien el cap de setmana la 
Tercera Catalana, al grup 9, amb 
aspiracions d'ascens.  

Quarta temporada a la banqueta
David Hidalgo és un dels entre-
nadors veterans de l'agrupació 
i aquesta temporada aspira que 
el Llerona sigui un rival a batre. 
"Estem molt contents de do-

nar continuïtat a la plantilla i 

al projecte. Son un equip jove, 

però que suma molts anys amb 

nosaltres. A més, hem fet incor-

poracions que milloren el nivell 

de la plantilla", explica Hidalgo, 
que remarca que "no tenim cap 

obligació de pujar, però la nos-

tra aspiració és quedar el més 

amunt possible". 

Nous projectes d'Atlètic

del Vallès i Bellavista

Tercera Catalana  QUART ANY DE DAVID HIDALGO A LLERONA

El Llerona es posarà a prova a 
la primera jornada contra el Sant 
Celoni, equip que la campanya 
passada va estar a punt de pujar a 
Segona Catalana. 

Dos tècnics nous
L'Atlètic del Vallès i el Bellavista 
Milán confien en els seus nous en-
trenadors. L'Atlètic ha incorporat 
Javi López, que ha estat prepara-
dor físic d'equips de l'antiga Se-
gona Divisió B i d'equips juvenils 
de la Lliga Nacional. "Tenim un 

equip nou perquè només conti-

nuen dos jugadors de l'any pas-

sat. El més complicat, ara per 

ara, és ajuntar tota la plantilla 

perquè sigui un equip", explica 
Javi López, que va coincidir amb el 
director esportiu, Pablo Salvador, 
en altres clubs. "No volem patir, 

a partir d'això volem competir", 
afegeix López que confia en el fi-
lial per reforçar-se puntualment.  

Pel que fa al Bellavista Milán, 
confia la banqueta a Ángel Grana-
dos, que torna a entrenar després 
de tres anys fora dels camps de 
futbol. "Hi havia 15 baixes i hem 

fet 15 fitxatges. A més, el 30% de 

la plantilla són joves, confiem en 

el salt del nostre juvenil a l'ama-

teur", diu Granados, que assegura 
que l'objectiu "és competir i fer 

una bona classificació". J.L.R.B.

PLANTILLA  L'equip en un entrenament de la pretemporada

"L'objectiu és recuperar la Pri-

mera Catalana. Crec que per es-

tructura esportiva i club, el CF 

Les Franqueses hauria d'estar, 

com a mínim, a la Primera Ca-

talana". Ho diu el tècnic José Ma-
nuel Alcaraz, que confia començar 
dissabte amb victòria a la primera 
jornada del grup 2A contra el Ra-
cing Vallbona. 

En l'últim partit de la pretem-
porada, Les Franqueses va per-
dre per la mínima contra el Sant 
Celoni (1-0), de la Tercera Catala-
na. "Les pretemporades poden 

ser enganyoses i vam arribar 

molt justets a l'últim partit de 

preparació. El més important 

en les jornades prèvies a la 

temporada és adquirir concep-

tes", afegeix Alcaraz, que té una 
àmplia experiència en banquetes 
d'equips de Primera Catalana i 
Tercera Divisió. 

Les Franqueses inicia una nova 
etapa amb Alcaraz perquè la plan-
tilla d'aquesta temporada només 
manté tres jugadors de la campa-

nya passada. "Amb el descens, 

van marxar molts jugadors 

i només van quedar-se tres. 

Hem fet moltes incorporacions, 

però seguim buscant algun re-

forç més, sobretot en la posició 

d'extrem", diu el tècnic. Per acon-

FUTBOL | Segona Catalana  NOMÉS CONTINUEN TRES JUGADORS DE LA TEMPORADA PASSADA

Les Franqueses enceta el 
retorn a la Primera Catalana

CE LLERONA

LES FRANQUESES - R. VALLBONA

Dissabte, 17 - 17 h Les Franqueses

AJ LES FRANQUESES

seguir l'ascens, el tècnic vol que 
el seu equip tingui un joc reco-
neixible per l'aficionat. "Hem de 

ser dominadors a les dues àre-

es", valora Alcaraz, que considera 
també molt important fer-se forts 
a casa. J.L.RODRÍGUEZ BELTRÁN

Sense rival al Trofeu Ajuntament

El CF Les Franqueses ha estat el dominador de l'11a edició del Trofeu 
Ajuntament després de guanyar la final contra el CE Llerona, per 4 a 0. 
L'equip dirigit per José Alcaraz va imposar-se el passat dijous amb el 
doblet de gols de Toni Atanasio i les dianes d'Eric Llanes i Javi Jiménez. El 
conjunt campió ja s'havia imposat a la semifinal contra el Corró d'Amunt, 
de la Quarta Catalana, per 5 a 0. El tercer lloc del campionat d'estiu 
amistós ha estat pel Bellavista Milan, que va guanyar la final de consolació 
contra el Corró d'Amunt, per 5 a 1.

ATLÈTIC DEL VALLÈS - LLINARS

Dissabte, 17 - 17.15 h Granollers

LLERONA - SANT CELONI

Dissabte, 17 - 18 h Les Franqueses

BELLAVISTA - PALAUTORDERA

Diumenge, 18 - 12.15 h Les Franqueses

El sènior femení del CE Llerona té 
molt clar que aposta per la base i 
per aquesta nova temporada a la 
Preferent Territorial –màxima ca-
tegoria catalana– ha pujat a tres 
juvenils per reforçar la plantilla, 

El CE Llerona aposta per 

la base i l'atacant Alyssa 

Preferent  L'EQUIP DE JOAN GARCIA HA INCORPORAT UNA JUGADORA DELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA, DE 22 ANYS, I TÉ COM OBJECTIU LA SALVACIÓ DE CATEGORIA 

amb la pivot Maria Cabello, l'ex-
trem Paula Fernández i l'interior 
Mariona Gutiérrez. A més, ha fet 
dues incorporacions: la defensa 
Clàudia Espinosa, formada a la 
base de l'entitat i que la tempo-
rada passada va marxar per es-
tudiar a la República Txeca, i la 
nord-americana atacant Alyssa 
Abbondandolo, de 22 anys i pro-
cedent de Miami.  

"Les tres jugadores del juve-

nil ens aporten molta energia i, 

a més, han competit a la prefe-

rent juvenil amb el Llerona, és a 

dir, jugant contra el Barça i l'Es-

panyol. Pel que fa a les incor-

poracions, Clàudia s'ha format 

aquí i Alyssa va ser una oportu-

nitat i sumarà moltíssim", afe-
geix el tècnic Joan Garcia, que ini-
cia la seva tercera temporada amb 
el Llerona. "La base és la nostra 

identitat", remarca el tècnic. 
L'objectiu de l'equip és la sal-

vació de la categoria, però el cos 
tècnic no descarta quedar entre 
les quatre primeres classificades 
del grup B  i passar, directament, 
a la fase d'ascens. J.L.R.B.

PORQUERES - LLERONA FEMENÍ

Diumenge, 18 - 16 h Porqueres
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El KH-7 BMG necessita un triomf 

per trencar la ratxa de dues der-

rotes seguides en l'inici de la Lliga 

Guerreras. Si bé la primera jorna-

da va caure contra l'Atlético Guar-

dés (24-23) sobre la botzina i en 

una dolenta segona part, el pas-

sat cap de setmana no va poder 

fer res contra el vigent campió, el 

Super Amara Bera Bera (22-33), 

al Palau d'Esports. 

No està sent un inici de tempo-

rada plàcid per a les jugadores di-

rigides per Dolo Martín, a excepció 

del triomf a la Supercopa de Cata-

lunya fa tres setmanes. Dissabte, el 

conjunt visitarà el Rocasa Gran Ca-

naria de l'extècnic vallesà Robert 

Cuesta. El conjunt insular és líder 

amb dues victòries clares contra el 

Zuazo Barakaldo (32-29) i el Costa 

del Sol Málaga (27-29).  j.l.r.b.

HANDB0L | Lliga Guerreras  L'EQUIP ENCADENA DUES DERROTES EN L'INICI DE LA TEMPORADA

El KH-7 vol estrenar la casella 
de victòries a Gran Canària

Asobal  L'EQUIP D'ANTONIO RAMA S'OBLIDA JA DE LES DUES DERROTES CONTRA EL BARÇA

bmg

GRAN CANARIA - KH-7 BMG

Dissabte, 17 - 18.30 h Gran Canaria

Alba Tort, últim reforç per a Dolo Martín

El KH-7 Granollers va tancar fa una setmana la incorporació de la 
primera línia catalana Alba Tort, que procedeix del CH Palautordera. La 
nova jugadora, de 18 anys, ha signat amb el BMG per a les tres pròximes 
temporades i arriba amb el cartell d'una de les màximes golejadores de 
l’últim campionat d’Espanya juvenil de clubs. L'Alba Tort fins ara sempre 
havia jugat al CH Palautordera on ha aconseguit ser internacional amb 
la selecció espanyola juvenil, i participar amb el conjunt estatal en el 
Campionat del Món celebrat aquest estiu a Macedònia. 

El CB Granollers pot certificar dis-

sabte el passi a la Final a Vuit de la 

Lliga Catalana EBA, que es jugarà 

el 24 i 25 de setembre. Hi serà si 

guanya davant la seva afició al Jo-

ventut Badalona B. L'equip dirigit 

per Toni Olivares va sorprendre 

en la segona jornada de la fase de 

grups en imposar-se contra el Ma-

taró Parc Boet, per 71 a 63.

El CBG és segon amb una victò-

ria i una derrota, empatat amb el 

Joventut Badalona. Pel que fa al 

Mataró Homs és el primer clas-

sificat amb dues victòries i ja ha 

aconseguit el bitllet per a la fase 

final. El triomf granollerí contra el 

Mataró Parc Boet, últim amb dues 

derrotes va ser clau. "Va ser un 

gran partit perquè vam guanyar 

contra tot pronòstic contra un 

dels equips potents de la Lliga 

El CBG opta a la Final a 
Vuit com a millor segon

BÀSQUET | Lliga Catalana  TRIOMF CONTRA EL MATARÓ PARC BOET

EBA. Nosaltres vam mantenir 

la línia de pretemporada de re-

partir càrregues i minuts entre 

els jugadors, va sortir molt bé", 

explica el tècnic.

El CBG podria disputar la fase 

final catalana si guanya i queda 

entre els tres millors segons de 

la resta de cinc grups de la Lliga 

Catalana. A falta d'una jornada 

per acabar la fase de grups, el Gra-

nollers és el segon millor segon 

classificat amb +7 al seu bàsquet 

average i només superat pel Cas-

telldefels (+9). La resta d'equips 

són el Valls (+2), el Martinenc (+4) 

i el Girona B (0). "Si guanyem per 

la mínima ja passaríem entre 

els tres millors segons, tot i que 

dependrà dels resultats del cap 

de setmana", diu Olivares. 

Amistós contra el CB Mollet
A banda del partit de dissabte de 

la Lliga Catalana, l'equip grano-

llerí ha programat per a diumenge 

un amistós contra el CB Mollet, de 

la Leb Plata, al pavelló de bàsquet, 

a les 12.30 h.  j.l.r.b.

EN PISTA  la plantilla celebra el triomf contra el Mataró Parc Boet

Cbg

CB GRANOLLERS - JOVENTUT B

Dissabte, 17 - 18.10 h Granollers

El Fraikin BMG va sumar el pri-

mer triomf de la temporada en la 

segona jornada de la Lliga Asobal 

Primer triomf del Fraikin 
contra el BM Guadalajara

contra el novell de la categoria, el 

BM Guadalajara (37-27). El triomf 

permet a l'equip d'Antonio Rama 

agafar aire, després dels dos en-

contres seguits contra el totpo-

derós FC Barcelona, tots dos amb 

derrota. 

BM LA RIOJA - FRAIKIN BMG

Divendres, 16 - 21.30 h Logronyo

El proper partit dels vallesans 

serà una bona prova de foc, ja que 

visiten la pista del BM La Rioja, 

que la jornada passada va guanyar 

contra l'Ademar de Lleó (34-38). 

S'estrena el filial
El filial masculí del BMG inicia el 

cap de setmana una nova tempo-

rada a la primera Divisió estatal, 

al grup C. El KH-7 rebrà dissabte 

La Salle Montcada (18 h).  
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Luis Torres, de 67 anys i del Club 
Sambo, és un col·leccionista de 
medalles internacionals, en la 
seva etapa com a esportista màs-
ter. L'últim metall que s'ha penjat 
al coll ha estat l'or del Mundial de 
judo, que va aconseguir després 
d'imposar-se amb molta superio-
ritat a la cita de Cracòvia (Polònia). 
Es van presentar sis lluitadors, 
però només tres van poder compe-
tir i Torres va guanyar l'or amb un 
ippon –màxima puntuació– en els 
dos combats que va afrontar. 

Aquesta és la quarta medalla 
d'or en un Mundial que guanya 
Torres, d'origen cubà i que és 
conegut com El cavall de judo 
guantanamero perquè va nèixer 
a Guantánamo. Anteriorment, ha-
via guanyat l'or a Holanda (2015), 
Estats Units (2016) i el Marroc 
(2019). També guarda en la seva 
vitrina dues medalles més al Mun-
dial, amb la plata de Màlaga (2014) 
i el bronze de Mèxic (2018), i dos 
metalls més a l'Europeu, amb la 
plata de Gran Canària (2019) i el 
bronze a França (2013). "A més, 

tinc un bon grapat de medalles 

màsters a campionat estatals", 
afegeix Torres, molt orgullós de la 
seva col·lecció. 

El secret per afrontar en l'edat 
màster aquestes competicions del 
més alt nivell "és no deixar mai 

de fer esport", recomana el ju-
doka que, a banda d'entrenar cada 

JUDO EL LLUITADOR MÀSTER, DEL CLUB SAMBO, COL·LECCIONA VUIT MEDALLES INTERNACIONALS

dia de la setmana, també imparteix 
classes de sambo els dimarts i di-
jous al club granollerí. "Practicar 

les arts marcials m'aporta mol-

ta vitalitat, tranquil·litat, salut 

i harmonia. També m'ajuda a 

treure'm alguns dels problemes, 

tenir més paciència i ser una 

bona persona", assegura Torres.
El pròxim objectiu de Luis Tor-

res és el Campionat d'Espanya de 
sambo, a finals d'octubre a Madrid. 
"El sambo neix d'un conglomerat 

d'arts marcials, d'entre elles el 

judo. Fa molts anys que el practi-

co i amb 62 anys vaig aconseguir 

el bronze del Campionat d'Espa-

nya absolut", recorda el lluitador, 
que va amb la màxima ambició 
a l'estatal de Madrid: "tornaré a 

competir en categoria absoluta, 

aquesta és la meva preparació". 
Luis Torres té una dilatada carre-

ra esportiva perquè anteriorment 
d'establir-se a Granollers va viure 
a Ucraïna i fa quatre dècades, quan 
estava a Cuba, va guanyar diferents 
campionats absoluts de judo i, fins i 
tot, va tenir opcions d'anar als Jocs 
Olímpics de Seül 1988 (Corea del 
Sud). "L'avió va passar aleshores 

perquè Cuba no podia competir 

internacionalment, tot i això he 

continuïtat fent esport cada dia 

de la meva vida", apunta Torres. 
Als 67 anys segueix gaudint de 
l'esport màster i ho compagina 
amb la seva tasca de conserge al 
Camp Municipal de futbol de Corró 
d'Avall.  j.l.rodríguez b.

Luis Torres, de 67 anys, es 
penja el seu quart or Mundial

l.t. Aleix Espargaró (Aprilia) fa sis cur-
ses que no puja al podi de MotoGP 
perquè l'últim cop que ho va fer va 
ser amb el tercer lloc del Gran Pre-
mi d'Itàlia, que va tenir lloc el 29 
de maig. Tot i això, es manté amb 
opcions dins la lluita pel títol i estar 
sent el seu millor curs en la màxima 
cilindrada. Això sí, el germà gran 
dels Espargaró ocupa el tercer lloc 
de la classificació general amb 178 
punts i està a 3 del segon, Frances-
co Bagnaia (Ducati) i a 33 del líder, 
Fabio Quartararo (Yamaha). 

Aquest cap de setmana visita 
el circuit de Motorland, a l'Aragó, 
amb la màxima ambició de fer un 
bon resultat davant els aficionats. 
"No tinc res a perdre, enguany 

és com un regal i tot el que vin-

gui serà millor que les meves 

temporades anteriors, així que 

gaudiré molt", diu el granollerí 
al portal de MotoGP, i sentencia: 
"Guanyi o no, el pròxim any tin-

drem una nova oportunitat". 
Pel que fa a Pol Espargaró (Hon-

da Repsol) ocupa el 17è lloc amb 
42 punts. 

Jonathan Rea, del Kawasaki Racing 
Team amb seu a Granollers, ha su-
perat un cap de setmana complicat 
amb la ronda francesa del Circuit 
de Magny-Cours. El pilot britànic 
només ha pogut pujar al podi a la 
Superpole amb un tercer lloc. Pel 
que fa a la cursa de dissabte va cau-
re i va quedar fora dels punts des-
prés d'arribar últim, i diumenge, 
després d'una topada amb Álvaro 
Bautista (Ducati), el van penalitzar 
i va acabar cinquè.

Rea ara baixa al tercer lloc de 
la classificació general, amb 285 
punts, i ha estat superat pel pilot 
turc Toprak Razgatlioglu (Ya-
maha), amb 302 punts, que va 
guanyar la superpole i la segona 
cursa. Pel que fa al líder, Álvaro 
Bautista suma 332 punts després 
del triomf de la primera cursa i 
del segon lloc de la superpole. Pel 
que fa a l'altre pilot de KRT, Alex 
Lowes, va acabar al quart lloc a les 
tres proves del cap de setmana i 
és setè classificat amb 145 punts.

La pròxima cursa serà del 23 al 
25 de setembre al Circuit. i

Aleix Espargaró 

vol tornar al podi 

sis curses després

Jonathan Rea, 

del KRT, s'allunya 

del líder Bautista

MOTOR | MotoGP Superbike

La 23a edició de les 24 Hores de 
Barcelona d'Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez es va resoldre 
diumenge al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya amb la victòria de 
l'equip alemany WTM Racing. La 
cursa va ser una de les més emo-
cionants dels últims anys, amb 
canvis constants i sorpreses que 
van fer esperar fins a la bandera 
de quadres per a conèixer als pro-

tagonistes de totes les categories. 
A més, es va aconseguir un nou 
rècord de voltes i es va establir la 
marca en un total de 696.

La cursa de resistència va 
aplegar 39 equips, integrats per 
170 pilots, i que provenen de 20 
païssos diferents. Així, la mítica 
prova de resistència va comptar 
enguany amb un 20% de partici-
pació més que el 2021.  

Resistència  VAN PARTICIPAR-HI 39 EQUIPS I 170 PILOTS

Emma Sobrino, Arlet Arnan i Mar-
tina Garcia, del Club Natació Gra-
nollers (CNG), han estat convoca-
des per la federació espanyola per 
una tecnificació en la categoria 
d'alevins. Les tres granollerines 
han estat incloses dins del ràn-
quing estatal de les 30 millors na-
dadores de figures i aquesta clas-
sificació ha servit a la federació 
per fer la convocatòria. 

La cita tindrà lloc del 21 al 24 
d’octubre al Campus Top 30 de 
la federació espanyola a Buitrago 
de Lozoya (Madrid). El CNG és un 
dels clubs que més esportistes té 
convocades en aquest Campus, 
que té l’objectiu de fer un segui-
ment a les nedadores.  

Tres nedadores 
d'artística del CNG 
al top 30 estatal

El WTM Racing guanya les 

24 Hores amb rècord de voltes

AL PODI El lluitador del Club Sambo al podi del Campionat del Món

NATACIÓRUGBI AMB QUATRE JUGADORS DEL CLUB SPARTANS 

Al cinquè lloc de l'Europeu quad rugbi

Oriol Monràs, Pau Navarro, Pau Obregón i Sergi Escobar, del Club Rugbi 
Spartans, han aconseguit un meritori cinquè lloc a l'Europeu de quad 
rugbi amb la selecció espanyola. El Campionat d'Europa va tenir lloc fins 
al diumenge passat a la ciutat d'Skien, a Noruega. En la primera fase, 
Espanya va passar a la següent ronda com a tercera del seu grup després 
d'aconseguir la seva primera victòria oficial, contra Polònia (46-38).

FCEDF

CirCuit / miquEl rovira

EN PISTA L'equip alemany campió de les 24 Hores de Barcelona
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Club de Lectura a l'Espai GrallaCaminada i botifarrada del barri Lledoner
Abigail de l'hongaresa Magda Szabó és la novel·la
juvenil que centrarà el Club de Lectura conduït per 
Jordi Sánchez a la llibreria la Gralla. La cita és dilluns 
(19 h) i les places són limitades. La inscripció es pot fer 
a través del correu electrònic activitats@lagralla.com.

Diumenge (9 h) l'AV del barri organitza la 9a edició
d'aquesta passejada 12 quilòmetres, oberta a tothom. La 
sortida es farà des de la plaça Jaume I el Conqueridor. La 
venda de tiquets es fa al bar Supongo, per un import de 4 
euros pels socis de l’associació i de 6 pels no socis.

CULTURA

LES FRANQUE-

SES. A partir 
d’avui, dijous, 
i fins diu·
menge Corró 
d'Avall viurà 
la seva festa 

major, “la primera després de 

la pandèmia sense mascaretes, 

sense restriccions i que recupera 

la força d’altres anys”, assegura 
l’alcalde, Francesc Colomé. La Co·
missió de Festa Major, comptant 
amb la complicitat d'associacions i 
entitats del poble, ha dissenyat un 
programa de quatre dies que inclou 
una àmplia oferta d’actes tradicio·
nals, musicals, familiars i infantils, 
esportius i culinaris. Asseguren que 
la festa torna “més forta que mai”. 
Les places de l'Ajuntament, de Joan 
Sanpera i de l'Espolsada seran els 
escenaris principals.

La maquinària festiva es posarà 
en marxa a partir d'aquest vespre 
amb l’estrena a la plaça de Can Calet 
del videoclip creat pels joves durant 
l’estiu a l'Espai Zero (21 h), seguit 
de la projecció a la fresca de la pel·
lícula Jungle Cruise. La nit tindrà un 
final gamberro amb el xou Oye Sher-

man (22 h) [veure la pàg. 27].
El matí de divendres permetrà 

triar entre cinc propostes simul·
tànies dinamitzades per l’Àrea 
d'Infància i Joventut i els Casals In·
fantils, a partir de les 10.30 h, una 
matinal de jocs, La BibloJoc de l'Ot 
el Bruixot, ’activitat Carreffeti!! Ca-

mins de colors! Camins de festa!; la 

Corró d’Avall tanca el cicle festiu

FESTA MAJOR  LES FRANQUESES ACOMIADA LES FESTES MAJORS D'ESTIU AMB UN INTENS PROGRAMA DE QUATRE DIES AMB MÉS D'UNA QUARANTENA D'ACTIVITATS

XAVIER SOLANAS /AJUNTAMENT

SENSE RESTRICCIONS  El Ball de l'Espolsada es tornarà a ballar, ara sense mascaretes

Carpa Gran del Circ i les pràctiques 
de tir amb mini arc per cortesia del 
Club Tir amb Arc les Franqueses.

A la tarda, l’oferta s’amplia amb 
l’Skate Jam a la pista d'skate de Cal 
Gavatx (17 h), el Túnel del Terror a 
la nau de Can Ganduxer del Centre 
de Joves de Corró d'Avall, l'especta·
cle familiar De cap per avall, a càrrec 
de la companyia Ambauka (18 h), i 
la Cercavila Cabrona del grup de Di·
ables els Encendraires. L'espectacle 
Possê (20 h) encetarà l'horari de 
nit [pàg. 27]. L'actuació donarà pas 
al pregó de festa major (20 h). Tot 
seguit, el sopar de barraques (20.45 
h), organitzat per l’ateneu popular 
la Tintorera i a continuació el pri·
mer acte de foc, el correfoc infantil 
al passeig del Primer d'Octubre, de 
nou a càrrec dels Encendraires (21 
h). La nit continuarà amb el Bingo 

musical i el Photocall feminista (22 
h) proposat per l’Associació Mirall. 
Feminisme d’Acció Social i el doble 

concert amb el reggae dels lleida·
tans Koers i l’animació —aquest 
cop en clau adulta— del grup Sar·
dines en llauna (23.30 h), que enca·
rà tindrà un final repicat amb una 
sessió a càrrec del Dj David Beatz.

Dissabte el dia es llevarà amb la 
disputa del Trofeu de Festa Major, 
amb un encontre entre el CF les 
Franqueses A i el Badalona al camp 
de futbol municipal (9 h). Una hora 
més tard es posarà en marxa la 
pedalada popular, organitzada pel 
Patronat d'Esports en el marc de 
Setmana Europea de la Mobilitat. 
Es tracta d’una ruta urbana d'uns 
10 quilòmetres de recorregut, per 
a totes les edats. A les 11 h hi hau·
rà la xocolatada de festa major i les 
activitats Juguem amb fang —per 
iniciativa de l’Associació Espai Na·
dó·Espai Infant Les Franqueses—  i 
Confetti Express, l’espectacle d’ani·
mació infantil amb Marc Oriol. La 
festa de l'escuma (12.30 h) posarà 

un refrescant punt final a la matinal.
A la tarda, el grup d’animació in·

fantil Sardines en llauna festejarà 
el seu primer aniversari (17.30 h), 
mentre que al mateix temps es ju·
garà el campionat d'escacs (18 h) 
organitzat pel Club d'Escacs i la pla·
ça de Can Font s’omplirà amb els ai·
res mariners del grup d’havaneres 
la Ribera, en col·laboració amb l’As·
sociació Cívica i Cultural d. També 
es podrà viure la vuitena Trobada 
de Gegantons, organitzada per l’As·
sociació Gegants de les Franqueses. 
Primer amb la mostra (18.30 h) i 
tot seguit amb una cercavila fins a 
la plaça de Can Font (19 h). El teatre 
tindrà el seu espai amb la represen·
tació d’Impasse, sense eixida (19 h) 
[pàg. 27]. Per entretenir la gana, es 
farà una botifarrada (20 h) i quan 
el sol es pongui el grup de Diables 
els Encendraires protagonitzarà la 
24a Cremada de l'Ajuntament (22 
h), que donarà pas al Correfoc in·

fernal al Passeig del Primer d'Octu·
bre (22.30 h). La Mojitada!!! (23 h) 
serà el preàmbul del concert amb la 
Banda del Coche Rojo i una sessió 
del Dj Josenaguer (24.30 h).

Diumenge l’il·lusionista Aleix 
Ferrer farà un espectacle de màgia 
(11 h). Durant el matí, tornarà a ser 
el torn de l’Associació Gegants, que 
celebraran la cinquena Trobada de 
Gegants. Es plantaran a plaça per 
mostrar·se al públic (11.30 h) i al 
punt del migdia faran una cercavi·
la fins a la plaça de Can Font. Men·
trestant, també a les 12 h el grup de 
versions insòlites Whisky Preachers 
amenitzarà amb música l’hora del 
vermut, en una actuació en col·labo·
ració amb l’associació de botiguers, 

comerciants i professionals LF Co·
merç. A la tarda, la cobla Genisenca 
serà l’encarregada d’animar la balla·
da de sardanes (17 h), organitzada 
per la Comissió de Festa Major i l’as·
sociació Sardanistes Franquesins. 
Pels més menuts, la companyia Txo 
Titelles farà un homenatge al món 
del circ i les varietés amb l’especta·
cle Circ Cabaret Armando Rissotto 
(17.30 h). Després de la ballaruga 
del taller del Ball de l'Espolsada 
(18.30 h) i  la Vesprada de danses 

populars (19 h) [pàg. 27], l’activitat 
Aigua de Corró (19 h) donarà pas a 
la sorollosa traca de fi de festa.

Les entrades anticipades són a 
festamajorcorrodavall.cat.  

La Vesprada de danses
  populars, amb el ball de

 l'Espolsada, i una sorollosa
 traca clouran la gresca
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A banda de les 

activitats més 

participatives, 

el programa 

de la festa ma-

jor de Corró 

d'Avall inclou 

alguns noms propis, tant del ter-

ritori com de fora.

La nit de dijous (22 h) tindrà 

un final gamberro amb la versió 

en viu d’Oye Polo, l’exitós podcast 

reivindicatiu, irònic i feminista de 

Radio Primavera Sound conduït 

per les humoristes i guionistes Ana 

Polo i Oye Sherman (Maria Rovira) 

al Casal Cultural de Corró d’Avall. 

Totes dues passen revista a l’actu-

alitat amb humor i perspectiva de 

gènere, però també afegint-hi mol-

tes experiències personals i refle-

xions sobre les coses quotidianes.

Divendres al vespre (20 h) la 

companyia d'arts de carrer de la 

Segarra Sound de Secà, en la que 

conflueixen el llenguatge escènic, 

la veu, la música, el moviment i 

Humor quotidià, teatre amateur, dansa

contemporània, música i tradició local

EL POPULAR BALL DE L'ESPOLSADA I EL TEATRE AUTÒCTON PRENEN PROTAGONISME EN UN PROGRAMA QUE TAMBÉ DEDICA ATENCIÓ A LA CREACIÓ

ARXIU

OYE POLO  Ana Polo i Oye Sherman, creadores d'un podcast d'èxit

la percussió, portarà l’espectacle 

Possê. Definit com “un joc d’inte-

racció i participació per tal de 

crear una atmosfera comparti-

da”, vol ser també una reivindica-

ció de l’espai públic com a àmbit 

de convivència.

Dissabte (19 h) els aficionats al 

teatre podran fer cap al Casal Cul-

tural de Corró d'Avall, on el vete-

rà Grup de Teatre el Coverol durà 

a escena una nova representació 

d’Impasse, sense eixida, una tra-

gicomèdia en un acte escrita i diri-

gida per Noel Jiménez amb la qual 

al març ja van cloure la 16a edició 

del Festival dels Amateurs al Tea-

tre Auditori de Bellavista. La funció 

serà gratuïta, amb taquilla inversa.

Patrimoni local
El tradicional Ball de l’Espolsada 

pren una significació especial a les 

Franqueses. La Comissió de Festa 

Major li ha volgut cedir tot el prota-

gonisme de l’últim dia de la festa i, 

a més, incorporar algunes novetats. 

Per començar, Aprèn a ballar l'Es-

polsada (18.30 h) és un taller a la 

plaça del mateix nom que permetrà 

practicar abans de la celebració de 

la Vesprada de danses populars (19 

h), que inclourà el Ball de l'Espol-

sada —cal anar vestit de blanc o de 

negre— i, tot seguit, el concert amb 

el grup Safolk. Aquest sextet, sorgit 

del Casal Catòlic de Sant Andreu del 

Palomar i amb una formació hete-

rogènia –acordió diatònic, viola de 

roda, piccolo, clarinet i violoncel, 

entre altres instruments– té com a 

objectiu promoure la música popu-

lar dels Països Catalans i d'arreu. 

n Com a elements de marxandatge 
de la festa, s’han posat a la venda dos 
models de samarreta, en color blanc i 
negre, reproduint dues il·lustracions 
diferents del dissenyador gràfic David 
Vinagre, autor de la imatge de la festa 
major d’aquest any. Totes dues es po-
den comprar, al preu de 7 euros, al web 
i també a la paradeta.

En una apareixen els personatges de 
Trisky i Triska, dos gots de festa major 
humanitzats en una edició en la qual es 
recomana tothom portar el seu got de 
casa. A les barres se’n podran trobar, 
al preu d’1 euro, però enguany no se-
ran retornables.

PERSONATGES 
AMB CONSCIÈNCIA
MEDIAMBIENTAL

XAvIeR solAnAs / AjUntAment

Llerona celebra la festa franquesina més llarga

Dijous, coincidint amb la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu, els veïns i veïnes de Llerona 
van poder participar en la ballada de sardanes nocturna a l'església de Santa Maria. La Cobla 
Nova Vallès va posar la música una de la trentena d'activitats organitzades per la comissió Festes 
Laurona que han nodrit set dies de festa. La resta del programa ha inclòs projeccions de cinema, 
sopars a la fresca, teatre còmic i musical, jocs infantils i familiars, la festa de l'escuma, cantada 
d'havaneres, focs artificials i també el divertit monòleg L’home orquestra, a càrrec del popular 
humorista Peyu.

SET DIES D'ACTIVITATS AMB SOPARS POPULARS, TEATRE, HAVANERES I FOCS
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MÚSICA  LA TROBADA FORMATIVA PER A PROFESSIONALS S'OBRE TAMBÉ A LES FAMÍLIES

La Taral·la torna amb dues 
jornades a Roca Umbert
Després de dos anys d'aturada per 
la pandèmia, la Taral·la, la fira de 
la pedagogia musical, torna a Roca 
Umbert, divendres i dissabte, amb 
un cartell ampli de professionals 
de renom del país –Ana Quilez, 
Carla Navarro, Eugènia Arús, Gem-
ma Baños i Dàmaris Gelabert, en-
tre d'altres–, així com amb la pre-
sència internacional de la italiana 
Paola Anselmi de Musica i Culla.

Així, divendres es farà la troba-
da formativa per a professionals i 
estudiants interessats en la música 
i l'educació que dissabte s'obrirà a 
les famílies d'infants dels 0 als 10 
anys, amb tallers de música i dan-
sa per a diferents edats, activitats 
musicals, concerts, presentacions, 
exposicions, i venda de materials. 
Dissabte a la tarda (18.30 h) a la 
Nau B1 s'estrenarà el primer direc-
te de Grow up singing, una banda de 
joves músics professionals que ha 
decidit fer música de qualitat amb 
un gran component educatiu per a 
famílies i infants de tot el món.

 L'organització, l'Associació Totso-
na, aposta perquè aquesta cinquena 
edició sigui "un moment únic per 

retrobar-se i compartir amb pro-

fessionals i famílies la importàn-

cia de la música en les vides i en 

especial en la dels infants".

 L'entrada és lliure, però cal en-
trada per a les activitats de pro-
fessionals, pels tallers en família i 
pel concert –www.taral·la.cat/fa-

milies–. Durant tot el dia hi haurà 
foodtrucks, expositors i instal·la-
cions musicals, com el Sonàrium, 

el viatge dels sentits. Les activitats 
començaran a les 8.30 h amb Xavi 
Túrnez, un músic de carrer que 
durà les seves versions als espais 
de Roca Umbert. A partir de les 
10.30 h, hi haurà xerrades de nove-
tats de material didàctic musical, 
adreçades al públic adult. Nova-

L’escriptor, crític d’art i de literatura, 
traductor i lingüista Gabriel Ferra-
ter –el primer poeta modern de la 
literatura catalana de postguerra– 
va néixer ara fa 100 anys, a Reus, i 
es va treure la vida a Sant Cugat del 
Vallès quan va complir els 50 anys, 
el 1972. Per commemorar la doble 
efemèride s’ha instituït l’Any Gabriel 
Ferrater. Dimecres (19 h) la Bibliote-
ca Roca Umbert s’afegeix al recorda-
tori amb Els cossos i el temps. Planeta 

Ferrater, un espectacle poeticomu-
sical de petit format de la mà de 
l'escriptor Lluís-Anton Baulenas i 
el músic de jazz Pau Mainé. La pro-
posta s’estructura a partir dels poe-
mes de Ferrater, però també integra 
assaig i altres textos. El conjunt vol ser una aproximació biogràfica i 
artística a la vida i l’obra de l’autor, 
amb la idea d’oferir una visió global, 
més enllà de la seva dimensió poèti-
ca. L’espectacle és gratuït, però amb 
inscripció a la mateixa biblioteca. 

El concurs de talents musicals Ob-

jectiu Paki, que impulsava el 2020 
Televisió Cardedeu i el Casal de 
Joves La Paki del municipi, arriba 
a la tercera edició en un format 
més ampli, que implicarà la qua-
rantena de televisions locals del 
país, com les vallesanes VOTV i 
Vallès Visió. Aquesta setmana ha 
iniciat la fase d'inscripcions, adre-
çades a joves d'entre 13 i 20 anys, 
per participar en els càstings pre-
liminars.Els joves aficionats a la música 
que hi vulguin participar han de 
presentar un vídeo cantant –en 
horitzontal i a capella– abans del 
30 de setembre a la seva televisió 
territorial de referència.

Les televisions de referència fa-
ran els primers càstings que ser-
viran per seleccionar els concur-
sants que aniran al càsting de tot 

Catalunya.
A les diferents gales temàtiques 

proposades pel concurs, els con-
cursants interpretaran diferents 
peces musicals per tal de mantenir 
la seva participació, que depen-
drà de la salvació del jurat i dels 
vots del públic. A cada programa s'acomiadaran alguns d’ells, fins a 
conèixer el nom del guanyador/a a la gran final.

La persona guanyadora rebrà 
com a Premi l’enregistrament de 
tres singles en estudi de so pro-
fessional designat per Crea Mu-
sic, així com la difusió i promoció 
per part de Crea Music d’aquest 
primer single a través de Xarxes 
Socials, plataformes digitals i l’en-
viament a emissores de ràdio. A 
més tindrà l’opció d’actuar en un 
concert a l’escenari del Polvorí a la 
Festa Major 2023. 

El Gra torna a activar-se i ho fa 
demà divendres (20 h) amb un 
tret de sortida musical a la plaça 
de l’Església que servirà per do-
nar la benvinguda al nou curs de 
tardor i hivern.

El programa tindrà un cap de 
cartell mediàtic i carismàtic, el 
cantant granollerí Joan Liaño, 
concursant als talent shows Objec-

tiu Paki de RTC Cardedeu i Eufòria 

de TV3. Amb aquesta participa-
ció el recent pregoner de la festa major demostra la seva fidelitat 
al Gra i als seus orígens. Com ell 
mateix a reconegut, va començar 
a formar-se en un taller de teatre 
musical a l’equipament municipal 
i també va participar en quatre o 
cinc edicions de l’Escenari Obert, 
que va ser el seu primer aparador.

La vetllada també comptarà 
amb les actuacions d’altres veus 
sorgides de la pedrera del progra-
ma Objectiu Paki, com les d’Ona 

La biblioteca Roca 

Umbert recorda 

Gabriel Ferrater
El concurs 'Objectiu Paki', ara 

a totes les televisions locals
Joan Liaño torna als orígens

OBERTES INSCRIPCIONS, QUE ES PODEN FER A TRAVÉS DE VOTV TRET DE SORTIDA A LA PROGRAMACIÓ DEL NOU CURS DEL GRA

ment, a les 11.15 h, els més petits 
podran gaudir d'activitats. Xavi 
Rocamora és el mestre e La Ba-
tuescola, un taller participatiu de 
batucada recomanat a partir dels 6 
anys. Paral·lelament l'il·lustradors 
Sebastià Serra i la cantant Dàma-
ris Gelabert signaran els contes 
del Cep i la Nansa. Al migdia i a la 
tarda hi haurà tallers, alguns dels 
quals ja tenen les places esgotades. 
També hi actuarà (17.15 h) Small 
Miller Band, la big band de joves de 
l'Escola Municipal de Música Cal 
Moliner de Sallent.  m.e.

arxiu

TALLERS En la jornada oberta a les famílies, hi haurà activitats per als infants

Després del parèntesi vacacional, 
el restaurant llibreria Anònims 
torna a l’activitat. I ho fa amb in-
tensitat, revalidant el fet que és 
un dels focus culturals més po-
tents de la ciutat i amb una pro-
gramació regular.

Avui, dijous (19 h), tornen les 
vetllades poètiques i musicals or-
ganitzades per l’artista i activista 
cultural Jordi Pagès. En aquesta 
ocasió amb dos protagonistes lo-
cals, el poeta Francesc Circuns i 
el cantautor Albert Lax. El primer 
farà un recital poètic a partir de 
composicions del seu llibre Ves-

pres, un recull de poemes inspi-
rats en el cel de Granollers i de Vi-
lopriu, al Baix Empordà. Lax, per 
la seva banda, interpretarà can-
çons pròpies amb guitarra i veu. 

Divendres (19 h) es presentarà 
el llibre La pedra del mico, fet a qua-
tre mans per Marina i Carles Fla-
quer. La Hgimaa és un personatge 
imaginari creat per la Marina quan 
tenia 5 anys, fruit d’una imaginació 
cultivada per un pare que ha gau-
dit i continua gaudint d’aquest món 
fantàstic. El relat combina aventura 
i secrets màgics per explicar l’es-
sència humana. L’acte comptarà 
amb la presència dels dos autors i 
també de l’editor del segell El Punt 
Volat, Germán Bartolomé.

Diumenge (12) arribarà una 

altra novetat editorial. El colo-
menc Óscar Esteban donarà a 
conèixer Heredarás la sangre, una 
novel·la ambientada en un poble 
al nord de Xile l’11 de setembre 
de 1973, durant els darrers dies 
del mandat de Salvador Allende 
i abans del cop d’estat del gene-
ral Pinochet. Educador social de 
professió, Esteban és actualment 
tècnic de les polítiques d’Igualtat 
a l’Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda. Ha participat en pro-
jectes de cooperació internacio-

nals i aquests viatges han inspirat 
alguns dels seus títols anteriors, 
com Sáhara en mí, La plaza de los 

señores o Buenos Aires, la ciudad 

de la furia. També ha coescrit un 
parell de poemaris, Clarinviden-

cia i Sobrevive a tus inviernos i ha 
col·laborat en una antologia de 
poesia espanyola contemporània.

 Per acompanyar tota aquesta ac-
tivitat, dimarts l’establiment va in-
augurar una exposició de pintures 
i il·lustracions de Joan Garcia, que 
es podrà veure fins al 2 d’octubre.  

UN RECITAL, UNA EXPOSICIÓ I DUES PRESENTACIONS DE LLIBRES

Intens cap de setmana 
cultural a l'Anònims

Dijous tornen les vetllades
poètiques i musicals amb 

el poeta Francesc Circuns i 
el cantautor Albert Lax

Casacuberta, Ares Elías i Jimena 
Gómez, amb estils diferents. Serà 
un bon termòmetre per calibrar 
la qualitat de la nova fornada d’in-
tèrprets que està sorgint a Grano-
llers i comarca. 

arxiu

JOAN LIAÑO  Al pregó
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CREACIÓ LITERÀRIA LES OBRES PREMIADES ES REPRESENTARAN ENTRE EL 18 I EL 20 DE NOVEMBRE

El Microteatre té guanyadors
A la porta de la torre hi ha una ve-

lla, de Mar P. Bonet; Primera cita, 
d’Andrea Moreno; Soñé que tu me 

llevabas, de Blau Granell Ardanuy 
i Vist per sentència, de Ramon Pros 
Cervera i Fanny Ferran Cuadrat. 
Segons el jurat format per Laura 
López, Frederic Roda i Carme Ti-
erz, aquests són els textos guanya-
dors de la novena edició del con-
curs de dramatúrgia Microteatre, 
que enguany ha rebut un total de 
19 originals. Tots amb un argu-
ment que gira al voltant del con-
cepte “creuem els dits”. 

Durant l’acte de presentació 
també es va fer el sorteig per as-
signar director o directora a cada 
peça guanyadora. Aquest any els 
professionals que hi col·laboren 
són Pasquale Bávaro, Ferran Far-
ré, Alícia Gorina i Tàtels Pérez.

L’1 d’octubre se celebrarà un 
càsting obert a l’escola de teatre 
Arsènic per escollir els protago-
nistes dels muntatges. Els candi-

dats —d'entre 16 i 25 anys — han d'enviar el CV i una fotogra�ia de 
cara i una de cos sencer a arsenic.

microteatre@gmail.com. Les obres 
s’estrenaran els dies 18, 19 i 20 
de novembre en espais singulars 
de Roca Umbert, també impulsor 
de la convocatòria. Com a novetat 

C.R.

FOTO DE FAMÍLIA  Guanyadors, directors i premiats, durant la presentació

La violoncel·lista franquesina 
Núria Maynou, amb arrels gra-
nollerines, continua ampliant el 
nombre d’artistes amb els quals 
col·labora i des de fa uns mesos 
s’ha integrat a la formació del nou 
projecte musical de Núria Gra-
ham. La cantant vigatana es troba 
immersa en els preparatius del 
seu sisè disc, Cyclamen, del qual 
dimarts es va difondre el primer 
single, Yes it’s Me, The Goldfish!. 

Partint d’una instrumentació que 
proporciona molt protagonisme al 
piano, Graham ha dissenyat una 
nova sonoritat que, diu Maynou, 
“és un pas endavant i molt am-
biciós. No té res a veure amb el 
món digital actual, tot al contra-
ri, sona com antiga però és músi-
ca nova. És molt bonic”. “De fet, 
no crec que es pugui comparar 
amb cap altra cosa que s’estigui 
fent per aquí”, opina.

Maynou no va participar en 
l’enregistrament de Cyclamen, 
però des de finals de juliol sí que 
està treballant intensament en els 
arranjaments de la translació al 
directe. Els assajos s’han fet ma-
joritàriament a Centelles i estan 
representant un repte complex, ja 
que el disc incorpora un quartet 
de corda i altres instruments inu-
suals, com un arpa, “que li dona 

MÚSICA LA COL·LABORACIÓ ES VA ESTRENAR AHIR A VIC

La violoncel·lista Núria 
Maynou s'incorpora al 
projecte de Núria Graham

d’enguany, un dels grups del segon 
dia incorporarà una intèrpret de 
llengua de signes i, per tant, serà 
inclusiu per a persones sordes. 
Per primera vegada, els especta-
cles s’inclouen al festival RBLS de 
teatre per a joves, que se celebra a 
diversos municipis.

US DESITGEM 
UNA BONA 

FESTA MAJOR!

Plaça Gaudí, 2, 1r-3a · 08520 Corró d’Avall · 93 849 33 81 · www.lesfranqueses.net/siluet

50 anys de professionalitat

Maria Victoria Pérez Álvarez ha viscut durant més de 35 anys a Itàlia, 
sempre inspirada i apassionada per l’art. La seva creativitat està condi-
cionada per la conscienciació sobre el medi ambient. Per aquest motiu 
els seus quadres estan fets a partir de materials reciclats com la roba. 
Una selecció d’aquestes peces es podrà veure fins al 18 d’octubre a l’Espai 
Tranquil de la botiga Barbany. La inauguració es farà dimarts (18 h). 

L'art en tela de M. Victòria Pérez Álvarez

■ Núria Maynou farà doblet a Vic, ja que 
també compareix amb la que és la seva 
banda principal, Invisible Harvey. El grup 
de pop que lidera el músic, realitzador 
i guionista Dimas Rodríguez presenta 
avui, dijous (22.30 h), a la Jazz Cava el seu 
tercer disc, Titulador de canciones.

TAMBÉ A VIC AMB 
INVISIBLE HARVEY

un punt de màgia molt bonic”, 
explica Maynou.

La prova de foc va tenir lloc 
ahir, dimecres, amb motiu de la 
presentació del nou treball al te-
atre L’Atlàntida de Vic, en el marc 
del concert inaugural del Mercat 
de Música Viva. Graham i els cinc 
músics que l’acompanyen van ac-
tuar davant de 800 d’espectadors.

Cyclamen veurà la llum a co-
mençaments de l’any que ve. Fins 
aleshores, Graham el rodarà en viu 
als Estats Units i a algunes ciutats 
europees, en format reduït. De re-
torn a casa i ja comptant amb la in-
corporació de Maynou, les prime-
res presentacions oficials tindran 
lloc a l’Auditori de Girona (20 de 
gener), a  l’Inverfest de Madrid (4 
de febrer) i en el Guitar BCN (17 de 
febrer). C.RIOBÓ

A partir d’octubre Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts iniciarà el 
nou projecte comunitari de me-
diació cultural Llenguatges, de la 
companyia Impulsos, que lidera 
l’actor, director i dramaturg Pau 
Portabella. L’objectiu és que tres 
col·lectius de la ciutat segueixin 
el procés creatiu de l’espectacle, 
tenint l’oportunitat de conèixer i 
ser part activa de l’evolució artís-
tica de la creació. La idea és gene-
rar espais de diàleg, investigació, 

reflexió i aprenentatge entre els 
col·lectius de la ciutat, Roca Um-
bert i la companyia artística.

Un dels col·lectius amb qui es 
treballarà són els alumnes d’arts 
escèniques de l’escola de teatre 
Arsènic, emplaçada dins mateix 
de l'espai fabril de Roca Umbert. 
Participaran en vuit sessions en 
què treballaran amb Portabella i 
Anna Pascual –acompanyant de 
direcció– com amb els artistes de 
la creació, i també assistiran als 

TEATRE ROCA UMBERT IMPULSA EL PROJECTE COMUNITARI 'LLENGUATGES'

Cerquen majors de 50 anys 
per crear un espectacle

quatre assajos oberts.
El projecte també es dirigeix a 

un col·lectiu social major de 50 
anys, i preferiblement d’algun bar-
ri proper a Roca Umbert. Es farà 
una crida per trobar participants 
que vulguin assistir a vuit sessions 
de treball entre octubre i maig que 
es faran amb la companyia, així 
com als quatre assajos oberts. Per 
últim, també es busca un públic 
general que vulgui assistir als qua-
tre assajos oberts juntament amb 
els altres dos col·lectius.

L’espectacle final es presentarà 
l’estiu de 2023, un cop finalitzi el 
projecte de mediació al voltant de 
la seva creació.
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Diumenge els membres de l’Ate-

neu recuperen la tradicional Fes-

ta del Vi, que enguany arriba a la 

37a edició, de nou coincidint amb 

l’època de la verema. En aquesta 

ocasió la trobada, oberta a tot-

hom, es trasllada a la plaça de la 

Porxada i no comptarà amb al-

guns ingredients que ja s’havien 

fet tradicionals d’aquesta festa, 

com per exemple l’aixafada del 

raïm, l'elaboració de mistela i la 

preparació d’un guisat amb most.

Per contra, a partir de les 11 h 

hi haurà danses a càrrec dels ba-

lladors de l’associació Passaltpas i 

música en directe servida pel duet 

MarcoPol. Aquesta parella, inte-

grada per Pol Aumedes i Marco 

Domenichetti, interpreta música 

tradicional amb arrels italianes i 

catalanes combinant instruments 

com l’acordió diatònic, el piffero i 

la flauta.

arxiu

TRADICIÓ  L'ACTE ES FA CADA ANY, COINCIDINT AMB L'ÈPOCA DE LA VEREMA

ART  L'EXPOSICIÓ AMB LES SEVES OBRES ES POT VISITAR A LES ANTIGUES ESCOLES

L'Ateneu celebra la 37a Festa 
del Vi amb música tradicional

PASSALTPAS L'associació dinamitzarà la festa amb les seves danses del món

LES FRANQUESES.  Les masies són 

un element consubstancial del 

paisatge de Corró d’Amunt. El po-

lifacètic Víctor Busquet i Pujós —

escriptor, cronista, poeta, pintor i 

col·leccionista infatigable— les ha 

convertides en centre d’interès de 

les seves obres, que mostren reco-

neixibles escenaris locals.

Una part d’aquesta producció 

pictòrica s’aplega ara a l’expo-

sició Masies i paisatges de Cor-

ró d'Amunt que obre les portes 

demà divendres a la sala petita 

de les Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt. La mostra, organitza-

da per l’Associació de Veïns Sant 

Mamet, es podrà visitar fins al 10 

d’octubre.

El cardedeuenc Busquet i Pujós 

és autor de gairebé una desena 

de títols —entre aquests Els dies 

vençuts, els poemaris El temps in-

esborrable, Com un tros de vida i 

Històries d’amor o els dos volums 

de Personatges inoblidables— i 

Víctor Busquet pinta les 

masies i paisatges de Corró

d’ençà de la dècada dels 70 ha 

estat corresponsal de premsa, 

articulista o col·laborador a cap-

çaleres com El Correo Catalán, el 

diari Avui, les publicacions locals 

Missatge o el Nas i al bisetmanari 

El 9 Nou del Vallès Oriental.

Des de jove va destacar com a 

pintor d’aquarel·les, pastels i dibui-

xos a tinta i llapis amb els quals ha 

participat en diferents exposicions, 

fires i mercats d’art. A més, també 

és un arxiver i col·leccionista que 

ha col·laborat en diverses ocasions 

amb el Museu Arxiu Tomàs Balvey 

prestant materials i documents per 

a algunes de les exposicions que 

s’hi han organitzat.  c.r.

També hi haurà ocasió per fer 

una bona tertúlia al voltant d’un 

pica-pica de degustació.  c.r.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 15 al diumenge 18 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

30º 19º  278º 19º  239º 18º  25º 16º

HANDBOL. DIVENDRES 16, 21.30 h
BALONMANO LOGROÑO-LA RIOJA - 
FRAIKIN BM GRANOLLERS
Palau d'Esports de la Rioja (Logronyo). 
Amb Carles Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 17, 18.10 h
CB GRANOLLERS - JOVENTUT BADALONA
Pavelló del c. Girona (Granollers). 
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

La colla dels Xics de Granollers 

volia commemorar la Diada de 

diumenge amb una actuació ambi-

ciosa a la festa major de Llinars del 

Vallès, que finalment no va reeixir.

El primer castell de 8 de la tempo-

rada, un 4 de 8, es va quedar en in-

tent desmuntat. Amb tot, els de la 

camisa grana van descarregar un 

5 de 7, un 4 de 7 i un 4 de 7 amb 

agulla amb solvència. L'actuació es 

va completar amb els dos pilars de 

4 a l'inici de la diada i un vano de 5

que va suposar una cloenda ben 

lluïda de l'actuació.  

Xics es queda sense 

poder fer un castell 

de 8 reeixit a Llinars 

L'Esbart Dansaire torna la visita a Bera

Dissabte el cos de dansa de l'Esbart Dansaire de Granollers va ballar a la 
població navarresa de Bera. D’aquesta manera han tornat la visita que el 
grup de dantzaris Gure Txokoa Dantza Taldea va fer a Granollers el passat 
4 de juny, amb motiu de la ballada de les festes de l’Ascensió.

esbart
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L'Edison es transforma en 'Escape Room'

Publicitada com “la (única) comèdia catalana de 

l’any”, la pel·lícula Escape room, protagonitzada per 

Joel Joan, arriba dimarts a la pantalla del Cinema 

Edison (19 h), en el marc del Cicle Gaudí. La sessió 

serà presentada pel seu director, Hèctor Claramunt.

Neix Hilari(um), el festival 

d'art i paisatge a Cardedeu

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 15

9 h Can Jonch

El Síndic a Granollers
18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Presentació del Pacte Nacional per 
la Llengua
19 h Restaurant llibreria Anònims

Recital poètic de Francesc Circuns i 
actuació del cantautor Albert Lax
DIVENDRES, 16

18 h Parròquia de Sant Esteve

25è Aniversari de la Unitat de Cures 
Pal·liatives: Caminem Junts. Xerrada
19 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre La pedra del 

mico, amb els autors Marina i Carles 
Flaquer i l'editor Germán Bartolomé
20 h Plaça de l'Església

Tret de sortida! Inauguració del curs del 
Gra i actuacions d'Ona Casacuberta, 
Ares Elías i Jimena Gómez i Joan Liaño
DISSABTE, 17

8.30 h Roca Umbert

Cinquena Fira Taral·la
16.15 i 17.15 h Museu Ciències Naturals

Llegendes del cel. Planetari Familiar

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
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
Centre Cívic Nord

Figuras ecuestres. Retratos de

18.15 h Museu Ciències Naturals

Equinocci de tardor. Planetari
DIUMENGE, 18

10 h Plaça Jaume

Novena caminada popular i botifarrada
11.15 i 12.15 h Museu Ciències Naturals

Llegendes del cel. Planetari Familiar
11.30 i 13.30 h Museu Ciències Naturals

Observació del Sol i les seves ombres. 
Taller
12 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre Heredarás la 

sangre amb l'autor, Óscar Esteban
13.15 h Museu de Ciències Naturals

Equinocci de tardor. Planetari
DILLUNS, 19

19 h Llibreria la Gralla

Cicle de tertúlies: Lo hago como

madremente puedo d'Andrea Ros. 
DIMECRES, 21

16 h Arxiu Municipal de Granollers

Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència 
històrica
19 h Biblioteca Roca Umbert

Any Ferrater: Els cossos i el temps. 

Planeta Ferrater. Espectacle amb 
Lluís-Anton Baulenas i Pau Mainé

Cardedeu sempre ha tingut un vincle molt especial amb el conjunt que formen 

l'ermita de Sant Hilari i el mas Ros, on cada segon diumenge de gener se celebra 

un concorregut aplec. Ara aquest espai i els seus voltants prenen encara més 

dimensió amb la celebració, aquest cap de setmana, de la primera edició de 

l'Hilari(um), un nou festival nascut per iniciativa de l'artista visual i plàstic Julio 

Borg i l'artista, il·lustradora i docent Pilar Ors.

Es tracta d'un festival de land art i instal·lacions efímeres, és a dir intervencions 

artístiques integrades en la natura. Després d'unes activitats prèvies, el festival 

pròpiament dit s'inaugurarà divendres (19 h). El programa mostrarà les creacions 

de 18 artistes de diferents disciplines i també inclou accions artístiques (amb 

Martí Cattani i Pep Bou), actuacions musicals (Guillem Roma), espai familiar 

i  gastronòmic, i l'oportunitat de crear una obra artística col·lectiva. Tota la 

informació es pot consultar a hilarium.cat.

Artemisia. Art & Tendències

El color de les paraules. Obres de 
Neus Aller. FIns al 5 de novembre
Biblioteca de Corró d'Avall

25 Imperdibles.

Fins al 30 de setembre
Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

Masies i paisatges de Corró d'Amunt. 

Exposició de pintures de Víctor
Busquet i Pujós. 
Fins al 10 d'octubre

DIJOUS, 15

10 h Diferents ubicacions Festa major 
de Corró d'Avall. Activitats fins al
diumenge [consulteu el programa 

complet a les pàgines 26 i 27] 

DIVENDRES, 16

20 h Artemisia. Art & Tendències

Inauguració de l'exposició El color

de les paraules. Obres de Neus Aller

LES FRANQUESES

caballeria. Obres de José Luis
Sánchez. Fins al 30 de setembre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Art i medicina. Inauguració dimarts 
(19.30 h). Fins al 2 d'octubre
Restaurant llibreria Anònims

Il·lustracions i pintures de Joan

Garcia. Fins al 2 d'octubre
Espai Tranquil-Barbany

Arte en tela. Obres de Maria Victoria 
Pérez Álvarez. Inauguració dimarts 
(18 h). Fins al 18 d'octubre
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Tenim cura del present
per garantir el futur

PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR

SEGUIMENT DE 
LA GESTACIÓ I 

ASSISTÈNCIA A PARTS

ECOGRAFIA
3D I 4D

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES

PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL

MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

DIETÈTICA 
I NUTRICIÓ

TRACTAMENT LASER CO2 

PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA 
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

CITA PRÈVIA

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

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.


