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DIVENDRES ES PRESENTA A CAN PRAT
UNA NOVA ENTITAT COMARCAL DE SUPORT
A LES FAMÍLIES DE PERSONES AMB AUTISME 10

DIUMENGE SE CELEBRA L'HOMENATGE A
LA VELLESA DE CORRÓ D'AMUNT AMB MISSA,
UN DINAR I 'ESCENES' DEL GRUP DE TEATRE BOINA 19

DIES DE GRESCA
La cremada de l'Ajuntament, amb unes
4.000 persones a la plaça, va ser un dels actes
més reeixits de la festa major de Corró d'Avall 19

ajuntament de les franqueses
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EDUCACIÓ
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ESPORTS

Signat el conveni
per desenvolupar el
Servei Local d'Atenció Integral
per a les Persones LGBTI+ 10

A l'octubre arrencarà una
nova edició dels tallers
afectivosexuals a les escoles
i els instituts franquesins 10

Granollers acollirà, la
primavera que ve, els Jocs
Special Olympics per a persones
amb discapacitat intel·lectual 18

El CF Les Franqueses
s'estrena a la Segona Catalana
amb un triomf per la mínima
contra el Racing Vallbona 18
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EN PORTADA. Ple de l'Estat de la Ciutat
m.e.

El govern
projecta un eix
verd de Palou al
parc Torras Villà
L'Ajuntament treballa en un pla de mesures
d'estalvi energètic després que el primer
trimestre de l'any la despesa s'hagi triplicat
respecte al mateix període de 2021
L'emergència climàtica i la crisi
en els subministraments són dos
problemes globals que guiaran
–inevitablement– les actuacions
municipals del proper curs. Així es
desprèn del discurs que l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell,
va pronunciar dimarts per obrir el
ple de l'estat de la ciutat. El govern
municipal s'enfocarà en cinc punts,
deia, de "transformació" de Granollers. El primer, per fer-la més
verda i sostenible, amb la proposta
d'una anella verda –iniciada amb el
projecte subvencionat per fons europeus de renaturalitzar l'entorn
del Congost–, que "haurà de connectar des de Palou amb el segon aiguamoll de Can Cabanyes,
passant per la nova reordenació
de la Bòbila amb l'avinguda Sant
Esteve", per a la qual l'Ajuntament
ha demanat ajuda dels Next Generation per reurbanitzar-la amb més
arbrat, un nou carril bici i "el trànsit molt més pacificat". Aquest eix
connectarà amb el parc Torras Villà,
que "s'ampliarà gràcies a l'acord
per cobrir la via. Tindrem un nou
passeig de més de 400 metres,
ple d'arbres", concloïa l'alcaldessa.
La portaveu d'ERC, Núria Maynou,

Relleu
"LA SENSACIÓ ÉS QUE VULGUIN FER
UN 'MAYORALISME' 2.0 I EN ALGUNES
coses el trobo a faltar", deia el regidor
de Junts Àlex Sastre per demanar a
l'alcaldessa Barnusell que "no deixi
perdre els consensos que Granollers
havia defensat des de l'Alcaldia",
tot referint-se a un referèndum
d'autodeterminació. En el mateix
sentit, el republicà Pau Llobet afegia:
"ens hauria agradat que el ban de
l'Onze de Setembre digués que els
problemes dels catalans es resolen a
Catalunya votant, com deia el seu
antecessor". I és que el canvi a
l'Alcaldia de la ciutat el darrer any
va planar en les intervencions de tots
els grups de l'oposició.

EL NOU PARC SANITARI I DE FORMACIÓ
Al ple de l'estat de la ciutat, l'alcaldessa destacava
també com la ciutat passarà de tenir "un dèficit
d'infraestructures sanitàries a, gràcies a les aliances
amb la Generalitat, convertir l'hospital en referència a
la comarca i pleça clau en la xarxa sanitària del país".
Barnusell assegurava que a finals d'aquest any es
podrà posar en marxa la nova unitat d'Urgències fruit
de l'ampliació que s'està construint, i que l'any vinent
s'enllestiran la resta de plantes. A més, destacava que
també serà l'any de la posada en marxa del nou centre
de radioteràpia i diàlisi. "Tindrem un nou parc sanitari
que farà un salt en qualitat assistencial i que serà

la reordenació de la plaça Barangé
–anunciada en l'anterior mandat–
està "paralitzada". També el portaveu de Junts, Àlex Sastre, recelava
de les promeses del govern: "Després de 15 anys, el cobriment
de la via només el tenim en els
papers", mentre que el socialista
Jordi Terrades li assegurava que el
mateix dimarts el ministeri havia
signat algunes expropiacions necessàries per al cobriment de la via.

Licitació de les piscines al gener
trobava "el projecte del Congost
una excel·lent notícia", però recordava que "fa 11 anys de l'última gran intervenció d'espai verd,
al parc del Lledoner", així com que

En l'àmbit de la sostenibilitat, l'alcaldessa també apostava per un canvi
de model energètic i posava com
exemple alguns equipaments que
ja funcionen amb plaques fotovoltaiques i biomassa, i assegurava que
l'oficina de rehabilitació energètica

possible gràcies al treball en xarxa amb la Generalitat,
el Clínic, els hospitals de la comarca i el món sanitari",
afegia l'alcaldessa, que asegurava que "caldrà enfortir el
vessant docent. Ara és el moment de noves aliances per
formar personal d'infermeria". Davant d'aquesta nova
realitat sanitària, els grups de l'oposició demanaven un
canvi de governança de l'Hospital, actualment amb "un
patronat amb uns estatus del segle XIX", deia Maynou.
Sastre proposava estudiar "la idea d'un consorci sanitari".
En l'àmbit assistencial, el govern explicava que
demanarà finançament dels Next Generation per a la
residència de gent gran, un projecte pendent de fa anys.

ha atès 600 persones en 3 mesos i
que s'han iniciat visites a les comunitats de veïns del sector Primer de
Maig per rehabilitar-lo. El consistori treballa també per implantar
en alguns equipaments municipals
comunitats energètiques amb habitatges de veïns. Barnusell alertava
que l'increment de costos energètics també afectava les arques municipals, que el primer trimestre
d'enguany ha triplicat la despesa
corrent respecte al mateix període
de 2021. Per això, assegurava que
ha encarregat un pla de mesures
d'estalvi. Un dels equipaments amb
més dificultats són les piscines municipals, "que vam intervenir per
garantir el servei. Al gener licitarem les obres de la nova piscina
coberta", deia, mentre que Sastre

acusava el govern "d'haver-hi actuat tard i sovint de forma opaca".
La resta d'eixos de transformació que proposava Barnusell són
el d'una ciutat més neta i més segura; amb oportunitats per a tothom; que "dibuixa el futur que
volem", i que "es transforma
a través d'aliances". En aquest
darrer punt, l'alcaldessa posava
el focus de la seva gestió: "Aliances amb els grups municipals, la
ciutadania, les associacions de
veïns, les entitats, els voluntaris
per als grans esdeveniments...
sense la força de la gent Granollers no s'explicaria. I gràcies a
les aliances amb les altres administracions, aquest mandat la
ciutat haurà rebut 216 milions
d'euros d'inversió". i M.ERAS
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SOCIETAT

Noves compres de pisos per al parc d'habitatges municipal

Pla Local de Seguretat

Segons Alcaldia, l'Ajuntament de Granollers està a punt de comprar dos pisos que se
sumaran al parc d'habitatges municipal. Un cop es formalitzi l'operació, aquest 2022
se n'hauran adquirit cinc i hi haurà una quarantena de pisos propis de l'Ajuntament.
Barnusell destacava que gràcies al conveni amb l'Incasòl per a una promoció al Lledoner
i al bloc del passeig de la Muntanya, el parc propi tindrà 113 immobles l'any vinent.

El govern està redactant un Pla Local de
Seguretat que fomentarà la proximitat del
cos de policia amb la ciutadania. En aquest
sentit, la policia de barri tindrà una nova
unitat i comptarà amb 18 efectius.

INFRAESTRUCTURES AL CARRER CARLES RIBA, ENTRE LLUÍS VIVES I PASSEIG DE LA MUNTANYA

EL PRESSUPOST PREVIST S'ENFILA FINS ALS 68.000 EUROS

En marxa els tres nous trams
de les rampes mecàniques

El Museu reformarà
el terrat per solucionar
problemes de filtracions

Dimarts van entrar en funcionament els tres últims trams de les
rampes mecàniques del carrer
Carles Riba, entre el passeig de la
Muntanya i el carrer Lluís Vives.
Aquesta fase de l'obra s'afegeix
als cinc trams que es van posar en
marxa el maig de 2020 entre Lluís
Vives i el carrer Veneçuela, on hi
ha equipaments com el tanatori, el
cementiri, el Centre Vallès, el camp
de futbol de la Font Verda i l'escola
Granullarius, entre d'altres.
El regidor d'Obres i Projectes,
Albert Camps, subratllava que
aquestes rampes són "un servei de
transport públic que millora l'accessibilitat a tot el barri". "Aquest
carrer actua com una columna
vertebral i dona servei a tots els
carrers del voltant", deia, "i també a la zona d'equipaments de la
zona de llevant". El servei està actiu cada dia de 7 a 23 h, i en poques
setmanes, a mesura que se'n vagi
fent ús, es mirarà d'ajustar a l'horari
del transport públic de la ciutat.
Les obres van començar el setembre de l'any passat i han durat
els 12 mesos previstos, malgrat els
obstacles que han sorgit durant
l'execució de l'obra, com la localització d'una mina d'aigua i problemes amb el clavegueram. A més,
l'empresa Abolafio, encarregada
de l'obra, va presentar concurs de
creditors abans de l'estiu, fet que
va obligar a cedir l'acabament de
l'obra a una altra empresa, Cosplaan Obras y Servicios.
Les obres, executades en un
tram de 165 metres amb un 10%

x.l.

EN MARXA Les rampes ja es poden utilitzar des de dimarts d'aquesta setmana
de pendent, han comportat canvis
en el trànsit i l'estacionament de
vehicles. Ara només està permesa
la circulació en sentit nord, i s'han
eliminat les places d'aparcament
dels dos costats, tot i que s'ha habilitat una zona de càrrega i descàrrega. També s'han renovat tots els
serveis del subsol i s'han reurbanitzat les voreres i les cruïlles amb
els carrers de Josep M. de Segarra i
Joan Lluís Vives.
"Ha canviat la fisonomia del
carrer; ara està més pensat per
als vianants", deia Camps, qui
també subratllava "la participació i la complicitat" dels veïns
durant l'execució de l'obra. Justament, un veí del carrer Carles Riba,
Moisés Contreras, valorava "l'espai més lliure i obert" que ha suposat l'ampliació de la vorera, així
com "la millora per a tot el barri"

El concurs per reformar la
plaça Sant Miquel queda desert
La licitació de la reforma de la
plaça de Sant Miquel de Granollers ha quedat deserta en no haver-se presentat cap empresa al
concurs públic, que tenia un pressupost previst d'uns 558.000 euros. Això ha fet que aquesta obra
s'hagi de replantejar i no es pugui
desenvolupar abans de finals de

mandat, tal com estava previst,
juntament amb les places de Can
Bassa i Jaume I. La vinculació
d'aquest fet amb l'increment de
preus de les matèries primeres,
que ja van aturar les obres de les
piscines del CNG, va ser una de les
preocupacions que els grups de
l'oposició van posar sobre la taula

2.000
ÉS EL NOMBRE DE PERSONES
QUE DIÀRIAMENT USEN ALGUN
tram de rampes, segons destacava
Camps. "L'ús és molt irregular
segons els dies, però la majoria
de desplaçaments –al voltant
del 60% del total– es fan els dies
feiners de 9 a 12 h i de 17 a 20 h".
"Això vol dir que és especialment
útil per a la mobilitat quotidiana",
deia Camps, qui apuntava que "la
dada és millor del que prevèiem
inicialment".

de l'actuació. Per completar l'obra
falta la instal·lació de jardineres i la
plantació d'arbrat, que es farà els
pròxims mesos. x.l.

en el ple de l'estat de la ciutat de
dimarts. El regidor de Primàries,
Joan Ricart, era el primer en ferho notar i demanava estar "més
preparats davant la inflació". El
portaveu de Junts, Àlex Sastre, recordava que l'increment de preus
"pot generar desequilibris importants, no només pressupostaris, sinó empreses que renuncien a presentar-se a la licitació
amb la conseqüent paràlisi…
pèrdua de llocs de treball i més
demanda d'ajuts socials". m.e.

L'Ajuntament ha licitat els treballs
de reparació de la coberta plana
de la quarta planta del Museu de
Granollers per tal de solucionar els
problemes causats per filtracions
d'humitat que han afectat el forjat del sostre de la planta tercera,
així com repararà desperfectes als
murs i a la cornisa de formigó. El
projecte, que afecta una superfície
de 170 metres quadrats, té un pressupost previst de 68.012 euros i un
termini d'execució de dos mesos.
El Museu de Granollers disposa
d'un terrat transitable situat a la
quarta planta, en què es poden fer
activitats. Segons l'informe dels tècnics municipals, s'hi han detectat
diversos punts de filtració d'humi-

tat a través del forjat de sostre de
la planta tercera que afecten l'element estructural, així com podrien
malmetre obres d'art exposades.
També s'han detectat escrostonaments del mur de formigó de la
barana de la terrassa i de la cornisa.
Les obres pretenen formar una
nova coberta plana i reparar els
elements de formigó armat danyats. Per a la coberta, es desmuntaran els elements actuals fins a
arribar a la capa de formigó, que
es mantindrà segons l'estat de
conservació que s'hi observi. Les
altres capes es faran de nou i es
col·locarà una nova impermeabilització, i un paviment exterior de
rajola de gres porcellànic. m.e.

Enllestida la millora del vial
d'accés a Quatre Camins
Les obres de millora de l'accés
al centre penitenciari de Quatre
Camins, en el tram de l'antiga BP5002 en el terme municipal de
Granollers, s'han enllestit aquesta setmana. Es tracta d'un vial de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que també ha condicionat
del pont sobre el ferrocarril, que
es trobava en mal estat. Les obres
han tingut un cost aproximat de
151.000 euros i s'han executat en
poc més de tres mesos. Els treballs
han inclòs la millora de la seguretat

viària del pont amb la substitució
dels sistemes de contenció per uns
altres actualitzats a normativa i la
instal·lació d'una reixa antivandàlica sobre les vies. També s'han reparat les deficiències que hi havia a
l'estructura del tauler del pont, s'ha
renovat el paviment de la via amb
aglomerat asfàltic i s'ha substituït la senyalització. El planejament
associat al centre penitenciari preveu l'execució d'un vial d'accés des
de l'enllaç de l'autopista AP-7 amb
la carretera BP-5002.

Nova senyalització dels
itineraris a peu al Congost
La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal estan duent a terme
aquests dies la renovació de la senyalització dels itineraris per a vianants propers al riu Congost. Els
nous rètols, amb una placa verda i
pals de fusta, senyalitza la direcció
cap a punts d'interès del municipi
i la distància que hi ha. A més de
la Diputació i el Consell Comarcal,

també col·laboren en el projecte
els ajuntaments de les Franqueses, la Garriga, Canovelles i Granollers. L'objectiu del projecte
és senyalitzar adequadament els
itineraris de vianants per orientar
les persones que els utilitzen habitualment per esport o lleure i que
puguin així conèixer les rutes cap
a les zones d'interès.

DJ, 22 SETEMBRE 2022

5

LLENGUA LES PRÒXIMES SETMANES S'ORGANITZARAN DEBATS OBERTS PER ANALITZAR LES NECESSITATS I RECOLLIR APORTACIONS PER TRAÇAR UN FULL DE RUTA
X.L.

Pla municipal per
impulsar el català com
a llengua d'ús social
"Diversa, complexa i delicada".
Així definia Francesc Xavier Vila,
secretari de Política Lingüística
de la Generalitat, la situació de la
llengua catalana aquest dijous a
Granollers. "Diversa perquè el
seu ús social canvia molt segons
els àmbits i fins i tot entre barris d'una mateixa ciutat; complexa perquè on abans hi havia
una comunitat local o comarcal
ara és transnacional, i delicada perquè no tothom qui s'ha
incorporat al país ha entès la
importància de la llengua". Tot i
això, deia Vila, aquesta situació és
"reversible".
Aquesta valoració la feia durant
la presentació del Pacte Nacional
per la Llengua, un instrument que
ha de servir per protegir i ampliar
el paper del català com a llengua
central de convivència, sense excloure cap altra llengua. "El català

ha de ser una llengua coneguda
per tothom, s'ha de poder utilitzar normalment en tots els
àmbits de la vida quotidiana i
ha de ser també un punt de trobada", deia Vila. "En 40 anys s'ha
avançat molt, però continua
havent-hi alguns reptes importants. Per això calen mesures
per afrontar-los".
Després d'una etapa de preparació –amb la publicació de l'estudi
Un marc sociolingüístic igualitari
per la llengua catalana, que analitza l'estat de la llengua en àmbits
com la justícia, l'educació, l'empresa, els mitjans de comunicació
i el món digital–, s'ha obert una
etapa de participació per recollir
aportacions, tant individuals com
col·lectives, i que s'acaba a final de
setembre. A partir de l'octubre es
confeccionarà el text del pacte, per
tal que a començaments de l'any

Política

CIUTADANS ES
DESMARCA DEL PACTE

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS Granollers vol aplicar mesures pròpies a la ciutat
que ve ja estigui disponible.
Coincidint amb l'elaboració del
Pacte Nacional per la Llengua,
Granollers ha decidit fer-hi aportacions i, en paral·lel, impulsar
el Pacte Municipal per la Llengua, amb propostes específiques
per aplicar a Granollers. Per això
s'ha constituït una comissió amb
representació de tots els grups
municipals –llevat de Ciutadans–,
la presidenta d'Òmnium, la tècnica de llengua i cohesió social
del Departament d'Educació i els
regidors de Joventut, Acollida,
Educació i Promoció Econòmi-

ca, coordinada per la regidora
de Relacions amb la Ciutadania
i directora del Centre de Normalització Lingüística de Granollers,
Pietat Sanjuán, qui recordava que
el català "ha de ser la llengua de
convivència" d'entre les 102 que
es parlen a la ciutat.
En aquest cas, durant aquest trimestre, es faran xerrades i taules
de debat obertes a tota la ciutadania, perquè la idea és que sigui "un
pacte de ciutat", insistia l'alcaldessa. "L'objectiu és que el català estigui viu i actiu, és el nostre
vehicle com a expressió de país i

T’ajudem a seleccionar professionals
per a casa teva

Tot i que inicialment semblava que
Cs també participaria en la comissió
promotora del pacte, el portaveu del
grup municipal, Jorge Pavón, se n'ha
desmarcat. Pavón ha explicat que va
assistir a una comissió prèvia a la posada en marxa de la iniciativa, però que
"ni ha participat ni participarà en cap
pacte que tingui com a finalitat anteposar una de les dues llengües oficials a l'altra". Cs considera que el pacte
"pretén excloure el castellà de Granollers, on, a més, és la llengua d'ús majoritari", i afegeix que el Pacte Local per
la Llengua serveix per generar "divisió"
i un "problema allà on no existeix".

la seva pervivència depèn de l'ús
que en fem quotidianament". Les
primeres quatre taules de debat se
centraran en quatre àmbits: joves,
entitats, món socioeconòmic i món
veïnal i social. Qui estigui interessat
a participar-hi pot posar-se en contacte amb el Centre de Normalització Lingüística de Granollers. X.L.

ANIVERSARI

Ferresuin
Centre

INAUGURACIÓ
DISSABTE 24 DE SETEMBRE
DE 18 A 20 H

Hi esteu
convidats!

OBRIM PORTES AL PÚBLIC DILLUNS 26 DE SETEMBRE
Cobertura 24h/365 dies a l’any

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES: DE 8.30 A 13 H I DE 16 A 19.30 H
DISSABTES DE 9 A 13 H
C/ SANT JAUME, 102 · GRANOLLERS (ANTIGA FERRETERIA LA COMARCA)
T. 93 277 91 13 · centre@ferresuin.com

dj, 22 setembre 2022

6

POLÍTICA EL SECRETARI GENERAL DEL PARTIT, JORDI TURULL, LI VA FER COSTAT A GRANOLLERS

CARLOS CARRIZOSA MOSTRA EL SUPORT AL CANDIDAT
M.E.

Àlex Sastre es postula per tornar
a encapçalar la llista de Junts
x.l.

El portaveu del grup
municipal de Junts per
Granollers, Àlex Sastre,
s'ha postulat per tornar
a encapçalar, per tercera vegada, la
candidatura de JxGrn a les eleccions municipals. Sastre ho anunciava dijous en un sopar amb els associats a Junts de la ciutat, en què
també va assistir el secretari general de la formació, Jordi Turull.
Sastre s'ha decidit a presentar-se de nou després de fer un
procés de reflexió interna, amb la
família i el grup municipal. "Amb
el canvi d'alcaldia a la ciutat
s'ha obert una oportunitat".
"El panorama s'ha mantingut
invariable durant més de 16
anys, amb les majories absolutes socialistes, i ara és moment
d'aprofitar l'oportunitat per
canviar l'escenari polític", deia
Sastre.
Jordi Turull, per la seva banda,
expressava el suport a Sastre. "La
tercera és la bona, i tant jo mateix com Junts hi confiem molt".
"Podria haver optat per la confortabilitat, però, en canvi, ha
triat dedicar els millors anys de
la seva vida a la ciutat i a la gent
de Granollers". I afegia: "Per liderar allò que ambiciona, il·lu-

CARRIZOSA I PAVÓN Dimarts van presentar la proposta de Cs a la Porxada

El regidor Jorge Pavón
serà l'alcaldable de Cs
TURULL I SASTRE En un sopar dijous amb associats de Junts per Granollers
siona i preocupa la gent de Granollers cal escoltar molt i saber
interpretar bé les coses, i per
això l'Àlex té el nostre suport".

Tercera vegada
Tot i l'anunci de Sastre, la candidatura no es ratificarà fins d'aquí
a unes setmanes, ja que, segons els
estatuts de Junts, les ciutats de més
de 50.000 habitants han d'organitzar processos de primàries. Així, si
no es presenta cap altre associat a
encapçalar la llista, a l'octubre es
proclamarà directament Sastre.
Aquest seria el tercer cop que el
portaveu del grup municipal en-

capçala la llista, després dels comicis de 2015 i 2019 –aleshores com
a cap de llista de CiU i PDeCAT, respectivament–. En tots dos casos va
obtenir quatre regidors.
Llicenciat en Química i professor de secundària en excedència
de l'Escola Pia de Caldes, va començar a militar a CDC el 2003 i,
entre 2006 i 2012 va ser membre
del comitè executiu nacional de la
JNC. El 2011 va accedir a l'Ajuntament, i posteriorment va exercir la presidència comarcal del
PDeCAT. Des de fa uns mesos, Sastre és director general de Joventut
de la Generalitat. x.l.
toni torrillas

L'actual portaveu del grup municipal de Ciutadans a Granollers, Jorge Pavón, encapçalarà la llista de
la formació taronja a les properes
eleccions del maig de 2023. El ja alcaldable de Cs –triat pel comitè autonòmic del partit i "amb el suport
màxim dels afiliats de Granollers
i el Vallès Oriental"– ha posat en
valor el treball dels darrers tres
anys al consistori per "ajudar la
ciutadania des de la moderació i
l'oposició constructiva".
El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va ser
dimarts a Granollers per mostrar el
suport al candidat granollerí, que el
va descriure com un home "d'un
tarannà que el fa recomanable:
treballador que va tenir negocis, una vida abans de la política
i que s'hi incorpora el 2015 per
ajudar la gent", deia el líder del
partit a Catalunya. Carrizosa també

destacava el caràcter "dialogant"
de Pavón, qui ha sigut "capaç de
tancar acords, com el pla de xoc
arran de la pandèmia i el tercer
pla estratègic de ciutat".
Amb tot, Carrizosa assegurava
que Pavón marca un "perfil propi.
Som l'únic partit constitucionalista al consistori de Granollers i
no tenim els complexos del PSC
respecte a l'independentisme",
considerava. El líder de Ciutadans
també destacava la proposta de Pavón que "l'Ajuntament aprimi el
cost de l'administració i no tingui
superàvit per tal que no augmenti impostos", així com clamava per
la "regeneració política" després
de 40 anys "manant els mateixos".
Així, Pavón aspira a aconseguir
"més força a l'Ajuntament per
fer una millor oposició" i descarta un pacte amb altres partits
"constitucionalistes". M.E.
toni torrillas

CANDIDATURES A CAP DE LLISTA Peral, Ribell, Domènech, Canet, Pineda, Ricart i Vila, d'esquerra a dreta

Set candidats a triar per a Primàries
Granollers per la Independència –
Primàries Catalunya ha començat
a preparar les eleccions municipals de l'any que ve. Ho ha fet mitjançant un procés de primàries per
elegir tant la persona que encapçalarà la llista com els noms que
formaran part de la candidatura.
Després d'una campanya de dues
setmanes, els electors inscrits podran votar el dissabte 1 d'octubre.
Dijous es va fer pública la llista

provisional de candidats que s'han
presentat al procés. Són Carles Canet, Jordi Domènech, Arnau Peral,
Marina Pineda, Mònica Ribell, Joan
Ricart i Oriol Vila. Divendres es van
donar a conèixer entre els electors
en un acte a la Sala Tarafa. Aquest
dissabte es farà un debat-tertúlia
amb els candidats, seguit d'un sopar al restaurant la Gran Olla (20
h), per al qual cal inscripció prèvia.
El final de campanya serà el 30 de

setembre en un acte a la sala d'actes del Museu, i el dissabte 1 d'octubre tindran lloc les votacions de
10.30 a 19.30 h a la sala de pintura
del Casino, tot i que també es podrà votar telemàticament.
El procés de primàries està obert
a tota la ciutadania de Granollers, i
per participar-hi com a elector només cal omplir un formulari al web
primariesgranollers.cat abans del
30 de setembre. x.l.

Roger Torrent, a l'arrossada d'ERC
El conseller d'Empresa i Treball, i expresident del Parlament, Roger
Torrent, va participar dissabte a l'arrossada popular d'ERC a Palou,
recuperada després de dos anys de pandèmia. Una setantena de
persones van ser presents a l'àpat, que es va cloure a la sobretaula amb
la intervenció del conseller i la candidata a l'alcaldia d'ERC Granollers,
Núria Maynou, qui va assegurar a la seva militància que Esquerra sortirà
reforçada a les pròximes eleccions municipals i va postular el seu partit
com "l'alternativa real" a l'actual govern socialista a Granollers.
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L’expert respon

Planificació successòria.
Com preparar bé el
nostre futur?
La planificació successòria
és una eina jurídica que permet organitzar la successió,
és a dir, decidir què, com
i a qui (inclús quan) llegar i
ordenar el nostre destí, patrimonial i vital. Són tràmits
que requereixen l’ajut i assessorament d’algun professional per trobar les opcions
més adequades i tenir en
compte circumstàncies especials, com la protecció a
determinats membres de la
família, el dret a la legítima,
els drets dels cònjuges, parelles, fills, etc.
Poder deixar tots aquests documents per escrit i ordenats
permet sobretot que la voluntat de qui els fa es respecti
i evita possibles conflictes. El
testament ha de ser atorgat
per escriptura pública davant
notari però es pot modificar
en qualsevol moment per la
persona testadora abans no
mori. Es recomana, a més,
fer un estudi fiscal previ, que
és l’informe de la situació de
la persona que vol llegar, per
buscar les millors opcions de
cara a les quotes dels diferents tributs.
En aquest procés també es
pot definir el que anomenem pactes successoris, en
el que dues o més persones
convenen la successió per
causa de mort de qualsevol
d’elles, instituint un o més
hereus o fent atribucions
dels seus béns a títol particular. També s’han d’atorgar mitjançant escriptura
pública i es poden modificar
amb caràcter general si hi ha
acord entre els atorgants.
Per a una bona planificació
successòria és important
pensar també en aquelles
figures que ens permeten
prendre decisions en vida

per quan no estiguem en
condicions òptimes de prendre-les. Entre altres, es pot
fer mitjançant el testament
vital o els poders preventius,
inclús amb pèrdua de capacitat i els de delació voluntària
per nomenament d’assistent.
El testament vital, també
anomenat de voluntats anticipades, és el que permet donar instruccions sobre com
s’ha d’actuar davant d’una
situació sanitària en què no
es pot manifestar la pròpia
voluntat. Es poden donar instruccions relatives als tractaments mèdics que es volen
rebre o no, determinar si es
vol donar òrgans, o decidir si
es desitja incineració o enterrament, entre d’altres.
Pel que fa als poders preventius, aquest és el document pel qual una persona
en designa una altra per representar-lo a ell i als seus
interessos (personals i econòmics) de manera immediata o quan es produeixi
una modificació de les seves
capacitats que no permetin
prendre determinades decisions. En el cas de la delació
voluntària aquesta és una
figura jurídica que permet
designar una persona com a
assistent en cas de deteriorament de la capacitat que
impedeixi l’autogovern i que
poden recollir funcions assistencials o representatives
i que haurà de determinar-se
judicialment.
Així doncs, una bona planificació successòria permet
organitzar el futur i fer que
s’acompleixi la nostra voluntat. Des de Col·lectiu Ronda
us podem ajudar en els tràmits i assessorar-vos amb
cura per a prendre les millors decisions.

GRANOLLERS
Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42
També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

MOBILITAT L'AJUNTAMENT HABILITA UN TRAM DEL CARRER ESTEVE TERRADES PER ALS AUTOBUSOS

Informadors per derivar els
viatgers de l'R2 al bus alternatiu
L'Ajuntament de Granollers ha implantat alguns canvis en la mobilitat i la via pública per tal de facilitar el servei d'autobús llançadora
que Renfe posava en marxa dilluns
com a alternativa a les afectacions
a la circulació de trens de l'R2
Nord i l'R11 provocades per les
obres de l'estació de la Sagrera.
Per fer possible el dispositiu alternatiu de transport, s'ha reservat el
tram final del carrer Esteve Terrades, en sentit nord, perquè sigui
ocupat pels busos que prestaran
els serveis. Aquesta reserva es farà
fins al final de les obres, previst
per al desembre, i amb horari de 5
a 12 h del migdia. Per tant, des de
les 12 del migdia fins a les 5 de la
matinada es podrà estacionar en
aquest espai amb normalitat.
A més, s'ha desplaçat la ubicació
de la parada de taxis per situar-la
al costat descendent de la mitja
lluna que hi ha davant de l'estació (passat el pas de vianants), i
s'ha prohibit l'accés de vehicles a
la zona més propera de l'estació,
de manera que només està permès als autobusos que presten el
servei llançadora i a les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Els taxis, que s'han
traslladat a l'altra banda, han d'accedir a la zona des dels carrers Indústria i Llevant.

Trens aturats a Sant Andreu
Fins al 10 de desembre, doncs, la
circulació de trens de les línies R2
Nord i R11 en direcció a Barcelona
s'aturaran a Sant Andreu Comtal a

M.E.

AFECTACIONS Dilluns, pocs usuaris van recórrer als autobusos llançadora
causa de les actuacions d'Adif en
aquesta estació i a les obres a la
Sagrera. Aquestes obres afecten,
doncs, els trens que passen i fan
parada a les estacions de Granollers Centre i Bellavista.
Així, els trens de les línies R2
Nord i R11 inicien i acaben el seu
recorregut a Sant Andreu Comtal.
Els usuaris podran continuar el seu
viatge fent transbordament des de
l'estació de Sant Andreu a la línia
de metro i, en hores punta, amb el
servei d'autobús llançadora entre
Sant Andreu i la Sagrera-Meridiana. Els viatgers de Granollers Centre disposen d'un autobús directe
a Barcelona la Sagrera-Meridiana,
en hores punta, amb connexió a les
línies de Rodalies i metro.

Dispositiu especial a Granollers
El dispositiu especial de transport
en autocar des de l'estació de Gra-

nollers-Centre fins a la de la Sagrera-Meridiana es presta entre
les 6 i les 10.30 h del matí de dilluns a divendres, i de 8 a 10.45 h,
els dissabtes, diumenges i festius.
A la tarda, els autocars seran en
sentit tornada des de l'estació de
la Sagrera i fins a Granollers Centre, amb horari de 17 a 20.30 h els
dies feiners i de 18 a 20.45 h els
caps de setmana i festius.
Els títols de transport de Rodalies de Catalunya son vàlids per
accedir als transbordaments de
metro i serveis especials de bus.
Aquesta setmana, Renfe ha situat informadors a l'entrada de l'estació de Granollers Centre per tal
d'adreçar els usuaris als autobusos alternatius a Barcelona. Amb
tot, dilluns l'afluència de viatgers
als autobusos va ser baixa, i molts
van optar per agafar el metro a
Sant Andreu.

MEMÒRIA DISSABTE HI PARTICIPARAN RAMON PIQUÉ, LLUÍS QUINTANA I BLANCA SERRA

L'Anònims recorda l'Operació
Garzón de fa 30 anys amb
un debat amb represaliats
A l'entorn dels Jocs Olímpics de
Barcelona, ara fa 30 anys, el jutge Baltasar Garzón va dirigir una
operació policial que va implicar
la detenció de 45 persones vinculades a l'independentisme català a
qui acusava de pertinença a Terra
Lliure. D'aquestes, prop de la meitat van denunciar tortures per part
de la Guàrdia Civil, que el jutge no
va voler investigar mai –el Tribunal Europeu de Drets Humans el va
acabar condemnant per no haver

obert cap investigació–. El restaurant llibreria Anònims recordarà
l'Operació Garzón, dissabte (18
h), amb tres independentistes represaliats, el granollerí Lluís Quintana, Ramon Piqué i Blanca Serra.
Serra, fundadora del PSAN, va denunciar patir tortures anys abans, a
principis dels 80, a la comissaria de
Via Laietana i a Madrid, on va ser
traslladada per presumpta vinculació amb Terra Lliure, per la qual
cosa se li va aplicar la llei antiterro-

rista. També va passar per la presó
en ser detinguda quan duia una
pancarta que deia Independència en
una manifestació contra la LOAPA.
Ramon Piqué, ara president de
l'associació Memòria contra la
Tortura, va ser detingut en el marc
de l'Operació Garzón el 6 de juliol
de 1992 i traslladat a Madrid, on
va ser torturat com a presumpte
col·laborador de Terra Lliure. Era
membre dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans i del
Moviment de Defensa de la Terra.
Lluís Quintana va pertànyer al
segon grup de detinguts de l'operació, al setembre, després de les
Olimpíades. També explica que va
ser torturat físicament i psicològicament durant els interrogatoris i
que li ha comportat seqüeles.
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EDUCACIÓ S'ADREÇA A ALUMNAT DE SEGON DE BATXILLERAT DEL VALLÈS ORIENTAL

El Centre d'Estudis convoca el
18è Premi Camí Ral a la recerca
El Centre d'Estudis de Granollers,
que forma part de l'Associació
Cultural, ha convocat la 18a edició
del Premi Camí Ral, una iniciativa
adreçada a l'alumnat de segon de
batxillerat que pretén estimular la
recerca entre els joves i potenciar
els estudis que ajudin a millorar el
coneixement del Vallès Oriental.
Hi poden participar els estudiants de segon del curs 2022-2023.
Els treballs de recerca que presenti
l'alumnat han de tractar sobre qualsevol tema relacionat amb el Vallès
Oriental, com el medi natural, la història, l'economia, l'art o el patrimoni. Es valorarà especialment que hi
hagi aportacions inèdites.
El premi consistirà en un ordinador portàtil o similar per al
guanyador, juntament amb un lot
de llibres sobre el Vallès Oriental
per al centre de batxillerat de procedència. A més, es publicarà a la
revista Ponències del Centre d'Estudis de Granollers un resum del
treball guanyador i dels altres tre-

PROPOSTES D'ENSENYAMENT MUSICAL OBERTES A FAMÍLIES
toni torrillas

EL VOLUNTARIAT EDUCATIU S'INCORPORA
A L'AC I ES REBATEJA COM A GRANA
n El Voluntariat Educatiu, que fins ara estava sota l'aixopluc de l'associació

de mestres i professorat jubilat Rella, canvia d'entitat i de nom per vincular-se
més al teixit associatiu local i evitar desplaçaments a Barcelona per a reunions
operatives de l'entitat catalana. Així, a partir d'ara les persones voluntàries
estaran sota el paraigua de l'Associació Cultural de Granollers. Així, ha calgut
també un canvi de nom, de manera que s'han rebatejat com a Grana –"gra o
llavor menuda que un dia pot donar un bon fruit", detallen–. "Ens hem decidit
per l'AC perquè és una entitat que també té programes adreçats a escoles",
diuen des del voluntariat, que el curs passat tenia una vuitantena de voluntaris.
Les persones que vulguin ser voluntàries poden posar-se en contacte amb
els Serveis Educatius de l'Ajuntament (93 842 68 52), o bé amb el centre educatiu
que coneguin, o amb Grana a través de correu electrònic. També es pot fer
omplint la petició a través del Punt de Voluntariat a voluntariat.granollers.cat/
entitat/voluntariat-educatiu-de-rella-gr-i-el-cem.

Roca Umbert acull la cinquena Taral·la
Després de dos anys d'aturada, la represa de la fira Taral·la, que
combina música i educació, ha aplegat famílies i professionals als carrers
de Roca Umbert. El programa ha inclòs concerts en directe, dansa,
expositors, instal·lacions musicals i presentacions. Els tallers han comptat
amb formadors catalans i també d'altres punts de l'Estat i internacionals.

El Petit Oller i els Diverdivendres, als cívics
balls considerats finalistes.
El treball s'haurà d'enviar en
format PDF al correu electrònic de
secretaria@acgranollers.cat, juntament amb les dades bàsiques de
l'autor/a, el curs i el centre d'en-

senyament on estudia, l'adreça i el
nom del professor o professora que
hagi tutoritzat el treball i presentar-lo a la secretaria de l'Associació
Cultural de Granollers abans del 24
de març de 2023.

Especialment adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys, aquesta setmana
ha obert les portes el Petit Oller, un espai cobert de joc i relació al Centre
Cívic Jaume Oller. Es tracta d'un servei gratuït i l'espai és obert els dilluns i
dimecres de 15.30 a 18 h. Per poder accedir-hi, però, cal fer una inscripció.
La programació familiar de la xarxa de centres cívics també compta amb
els DiverDivendres, que s'encetaran el 14 d'octubre a la plaça Maluquer.
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SALUT TEA VALLÈS ORIENTAL ES PRESENTARÀ AQUEST DIVENDRES (19 H) A L'ESPAI CAN PRAT DE LES FRANQUESES

JORNADA

Neix una entitat de suport a
famílies de joves amb autisme

Alternatives a
les contencions
de persones amb
malalties mentals

La Yolanda Moral i la Gemma Pérez
són dues mares de les Franqueses
i Granollers que han començat a
impulsar l'entitat TEA Vallès Oriental, una associació que vol donar
suport a famílies i persones amb
autisme del territori, garantir els
seus drets i oferir serveis de qualitat. Totes dues tenen fills amb
trastorn d'espectre autista, de 12 i
8 anys respectivament, i van coincidir formant part de la xarxa de
salut mental del Vallès Oriental. La
seva experiència, i la dificultat de
trobar recursos i suport a prop, les
ha motivat a impulsar una entitat
sense ànim de lucre integrada per
les mateixes famílies, que serveixi de grup d'ajuda mútua. "Molt
sovint, les inquietuds i els patiments que tenim les famílies no
els podem compartir ni amb les
persones més pròximes, perquè
elles no viuen la nostra realitat", diu la Yolanda. Per això s'han
proposat crear un espai d'atenció
directa a les famílies, que abordi

TEA VO

TEA VO

YOLANDA MORAL

GEMMA PÉREZ

tant el moment del diagnòstic com
les pors o incerteses que venen
després. També generar espais de
respir per a les famílies i ajudar-les
en la tramitació de papers i la difusió de recursos. "Estem cansades que sempre ens diguin que
no hi ha recursos per atendre
les persones amb autisme; si no
n'hi ha, mirem de crear-los nosaltres", diu la Yolanda.

Les dues impulsores de TEA
Vallès Oriental valoren molt positivament les organitzacions de
la comarca que, com Autisme la
Garriga, tracten les persones amb
aquests trastorns. "Ja hi ha entitats de suport, amb centres terapèutics molt útils, però no estan integrades per les famílies
ni se centren en els grups d'ajuda mútua que tant necessitem",

Nou Servei Local d'Atenció
Integral a les Persones LGBTI+

els drets d'aquest col·lectiu. També
ha d'esdevenir la referència municipal en l'atenció, informació, prevenció, acompanyament i intervenció
davant actes o situacions d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia. "A partir d'ara
les Franqueses serà encara més
activa en la lluita contra la LGBTIfòbia i, sobretot, en la lluita perquè tothom pugui ser, sentir i estimar com vulgui", deia la regidora
de Feminismes i Igualtat, Marta Reche. El SAI està situat a les mateixes
dependències del SIAD, a l'Espai
Can Prat de Corró d'Avall, i obre de
dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h.

L'Ajuntament de les Franqueses i
la Generalitat han signat un acord
per posar en marxa un Servei Local
d'Atenció Integral a les persones
LGBTI al municipi. Serà l'anomenat
SAI, que arriba després de l'obertura del SIAD, el servei d'informació i
atenció a les dones, i la posada en
marxa de l'assessorament jurídic
per a dones i persones LGBTI conjuntament amb el Col·legi d'Advocats de Granollers. Es tracta del

punt número 112 que el govern
català desplega d'acord amb una
administració local per descentralitzar aquesta atenció de les grans
ciutats. El director general del Polítiques Públiques, Xavier Florensa,
explicava que l'objectiu del servei
és oferir atenció i assessorament
i, alhora, impulsar les polítiques
públiques LGBTI en l'àmbit local.
El servei ha de servir, per tant, per
prevenir, sensibilitzar i fer efectius

insisteixen. "El primer pas serà
constituir l'entitat i detectar les
necessitats que hi ha al territori,
quines famílies volen rebre servei i quines volen participar-hi
activament". L'entitat prendrà
com a model algunes entitats que
ja funcionen en altres comarques,
com el Garraf, però "cada territori té les seves necessitats i per
això ens cal un model propi i
més pròxim". I afegeixen: "Volem
oferir un servei en primera persona, útil i de qualitat, perquè
sabem què hem viscut i com es
pot afrontar".
Un altre objectiu de la nova entitat és també donar visibilitat a
l'autisme i fer que aquestes persones puguin participar de la quotidianitat i del màxim d'activitats
de la societat. "Per exemple, que
a les fires hi hagi franges sense
música o sense llums, perquè
siguin un espai inclusiu". I conclouen: "Tenim moltes ganes
de reivindicar; els nostres fills
són ciutadans de ple dret i la
societat sovint vulnera els seus
drets. Per això les famílies hi
estem al darrere". La xerrada
de presentació serà aquest divendres, a les 19 h, a l'Espai Can Prat
de Corró d'Avall. X.L.

Les entitats Daruma, El Far, SMC
ActivaMent, Benito Menni, l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament
de Granollers han organitzat una
jornada per plantejar alternatives
a les contencions mecàniques en
l'àmbit psiquiàtric. Serà dimarts
(9 h) a l'Edifici del Coneixement
de l'Hospital de Granollers. Entre
les ponències, Beatriz Pérez, vocal d'investigació d'ActivaMent,
abordarà els drets en salut mental, acompanyada de persones que
explicaran en primera persona experiències relacionades amb l'ús
de contencions. També Belén Gías,
cap d'àrea de salut mental de Granollers, farà la xerrada Quina és la
realitat sobre contencions a Granollers?, i s'exposaran casos pràctics
de models alternatius a càrrec de
professionals i especialistes en la
matèria. A les 12.15 h la comissió
antiestigma dinamitzarà una sessió de reflexions dels assistents en
grups de treball, i a les 13 h es presentaran les conclusions.

Tallers afectivosexuals a
les escoles de les Franqueses
Durant l'octubre, l'alumnat del
cicle superior de primària i de 1r
d'ESO de les Franqueses participarà en les sessions d'educació
afectivosexual organitzades per
l'Ajuntament a través del Servei
Municipal d'Informació i Atenció
a les Dones. Serà una xerrada-taller sobre sexualitat i afectivitat a
càrrec de professionals especialitzades en sexualitat, comunicació i
gènere. L'objectiu és fomentar el

coneixement de la sexualitat per
prevenir i abordar el sexisme des
de la perspectiva de gènere, aprofundint en l'anatomia íntima i genital, i potenciar l'adquisició d'habilitats per expressar els límits i
els desitjos i evitar així experiències sexuals insegures o no desitjades. Les famílies dels alumnes van
poder participar dilluns en una
sessió informativa per conèixer el
projecte i plantejar dubtes.

Defuncions
10/09
11/09
14/09
14/09
15/09
15/09

Salvador Estany Bassa
Víctor Cuadrado Fernández
M. Carmen Fernández Sáez
Luis Borrego Asencio
J. Ramón Casañas Rodríguez
Antonia Corbacho Montero

79 anys
79 anys
79 anys
89 anys
77 anys
87 anys

15/09
16/09
16/09
17/09
18/09
19/09

Sebastián Faura Mena
Josefa Aguilar García
Lluís Alcalde Gómez
José Muñoz Fernández
M. Carmen Bueno Sáez
Josep M. Sánchez Martínez

58 anys
85 anys
77 anys
69 anys
74 anys
79 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

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

www.cabrejunqueras.cat

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
Truqui’ns i l’assessorarem T. 93 741 53 70
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UNA EXPERIeNCIA

TERRORÍFICA
I ÚNICA.
T’HO PASSARAS
DE POR!

Entrades limitades, ja disponibles a

diverparc.marcoibor.com
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L'estiu, 'c'est fini'

Editorial

SENSIBILITAT PER LA CULTURA
Les llengües no són només una manera de comunicar-se, sinó que també
palesen una manera d'entendre el món, una cultura en el sentit més ampli.
Quan una llengua minoritària desapareix, es perd un patrimoni de valor
incalculable, com si s'esborressin totes les empremtes de la civilització grega
clàssica, per exemple. No és d'estranyar, doncs, que les comunitats lingüístiques
es preocupin per l'estat de salut de la seva parla. D'uns anys ençà, l'ús social
del català va caient en picat i, si hi ha una cosa clara és que, si un idioma no
es parla, desapareix. Així, doncs, el Departament de Política Lingüística del
Govern ha impulsat un Pacte Nacional per la Llengua, que a Granollers ha
tingut la seva translació local. L'objectiu és situar la llengua pròpia del país en
el paper de llengua vehicular en una ciutat on hi ha parlants de 102 idiomes
diferents. Ciutadans, però, continua instal·lat en un discurs irreal d'una
Catalunya on el castellà no es pot parlar i inventen uns atacs inexistents vers
la llengua castellana. És fàcil d'entendre perquè el català està en risc i perquè
s'ha de protegir. No voler-ho admetre –cercant-ne rèdit polític– té una clara
voluntat de substitució lingüística i una inexistent sensibilitat cap a la cultura.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
@sagales #transgran Quan arreglaran el
panell inforatiu lluminós de Can Mònic. Fa un
any que està trencat. I tampoc es respecten
els horaris dels busos que arriben 10 o 15
minuts tard. Aquesta és la vostra manera
de fomentar el transport públic? Pèssim.

Aquesta és la sanitat q tenim. Conseller
Argimon, si no sap gestionar en condicions
la sanitat pública cat, millor dimitir…
2 anys x una eco a l'@hggranollers,
una vergonya haver d'aguantar 2 anys amb
dolor al caminar, no poder practicar esport

@ellabcna

@Josepcasasnovas

L’ACUDIT de Manel Fontdevila

RAMON FONT
www.ramonfont.cat

nguany semblava impossible que
passés, però l'estiu ja llangueix i
aviat s'acabarà. I amb ell, aquests
dies d'alegria esbojarrada amb què
hem viscut la calor, xafogosa i sufocant com
mai. Mar i muntanya, xeflis a dojo i disbauxa,
que el món s'acaba. I ara, segons pronostiquen els experts, vindrà la tardor i l'hivern
amb tota la seva cruesa. No de temperatures,
que això tant hi fa, sinó de prémer-se el cinturó, que diuen que ara sí que és veritat que
el món s'acaba. Diuen que ve la crisi econòmica, política i social. La manca de gas i electricitat. La inflació desbocada, i tuti quanti de
dolent que ens puguem imaginar.
Però, davant de tantes notícies esgarrifoses, posem-hi un xic d'optimisme i busquem estímuls en positiu. Busquem-los,
sobretot per a aquests joves que formen
una generació que diuen els de dalt, com
qui no vol la cosa –per no dir que tant se'ls
en fot– que ho tenen molt magre.
Per això, a ells val la pena dir-los que no
tot és negatiu. Que l'esforç, sovint, té recompensa. Que els somnis es poden aconseguir. Que la felicitat és una actitud. Que
ningú és dolent del tot –ni tampoc del tot
bo–. Que hi ha vida més enllà de les xarxes
socials. I que tot és als llibres.
Val la pena dir-los que, si ho mirem bé,
vivim millor del que mai havíem viscut.
Que som el que som i no cal voler ser qui

E

no som. Que tots som importants per algú
i això ens fa importants a nosaltres. Que
encara hi ha boscos on perdre's, rius per
navegar, prats per assolellar-se en dies
boirosos i muntanyes per escalar. I un
munt de coses que ens apassionen. I d'altres que encara no coneixem, però que les
voldrem aprendre, sense por a fracassar. I
que tenim parelles i amics per compartir
el bo i el dolent, l'èxit i el fracàs, l'amor i el
desamor. Per compartir la vida.
Val la pena dir-los que l'aïllament no és
bo. Que cal sortir al carrer per acostar-nos
als altres, per conèixer qui no coneixem, i
per respirar l'aire fresc del matí. O per fruir
la placidesa del capvespre. I que tant se val
on anem o d'on venim, que l'únic rellevant
és el camí. Que el temps és irrecuperable i
cal esprémer cada segon. Que cal ser agraïts amb el que tenim. I que també cal ser-ho
amb nosaltres i amb els altres. Cal dir-los
que riure combat l'estrès i que jugar i fer
exercici físic, és bo. I que sovint ambdues
coses no costen diners. I que cal estimar i
estimar-nos, que això tampoc comporta
cap dispendi, i que, a més, reconforta.
Ara, en els temps durs, en els temps de
foscor que sembla que s'acosten, és el moment en què, més que mai, cal recuperar la
confiança i allunyar el desànim, perquè, al
capdavall, com deia Charles Chaplin, "la vida
és una tragèdia en el primer pla, però una
comèdia en el pla general".
Consegüentment, malgrat tot, doncs, malgrat les nuvolades que ens pronostiquen,
hem de procurar viure en positiu, perquè si
ho fem ens adonarem que la vida –i la tardor
i l'hivern també– és màgica, encara que ens
hàgim de prémer el cinturó i, per fer-ho, hàgim de perdre una mica de pes.

Bústia
Contes de fades sobre reialeses?
Davant de tanta lloança que ha suscitat la
mort de la reina Elisabet II, no he sentit cap
crítica en contra de la monarquia anglesa. Podria ser que el que està passant sigui un conte
de fades sobre la reialesa anglesa? Ho comento perquè la parafernàlia i la indumentària
que acompanya el funeral sembla propi d'un
conte de l'edat mitjana. No entenc que una
dona, que no ha fet pràcticament res de profit, excepte beure gintònics en un castell de
fades i anar de visita, se la lloï d'aquesta manera. Fins i tot per part d'alguns polítics catalans i espanyols, suposadament republicans.
La família reial britànica és una de les fortunes més grans del món. Només 500 milions d'euros eren de propietat privada de la
reina, i que ara passen al rei Carles III. Entre
40 palaus, castells i propietats reials té més
de 85.000 milions d'euros, i més patrimoni
incalculable. Un altre conte de fades?

Suposo que el públic que aplaudeix la
"princesa del pueblo" (Belén Esteban) és
el mateix que sempre ha aplaudit la reina
d'Anglaterra i altres monarquies. Sense anar
gaire lluny, també es va aplaudir efusivament
al rei emèrit quan va tornar a Espanya fa poc
temps. En una altra ocasió, la duquessa d'Alba cedia (no regalava) un castell seu a canvi
que li mantinguessin sempre en bon estat de
conservació. Quin gol, i quin engany! També
va ser aplaudida efusivament per tota la gent
del poble. Un altre conte?
Podria ser que tot el que envolta a les reialeses siguin contes de fades lloats per part
d'un poble ignorant i servil, i jo no me n'adono? Podria ser que la reialesa tingui realment
sang blava i no vagi al wc i per això mereixen
contes medievals? És incomprensible, que en
ple segle XXI, les institucions monàrquiques
estiguin tan allunyades de la realitat social.
CRIS MELO / GRANOLLERS

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

somlesfranqueses@som.cat
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El temps esquerp
JOSEP

MAYORAL
aimon Obiols busca sempre la
paraula exacta, el concepte precís. He admirat la profunditat
del seu discurs des que el vaig
escoltar la primera vegada fa quasi cinc
dècades. Sap el que vol dir. I ho diu fugint
del foc d'encenalls, de la floritura intranscendent. Lluny també de la consigna i de
l'estereotip. Amb un pensament extraordinàriament sòlid fruit de les seves arrels, de
la seva història, dels seixanta anys d'intensa activitat política, de la seva inquietud
intel·lectual que el porta a devorar llibres,
de la seva passió pel coneixement.
Aquest estiu he passat unes quantes hores
amb El temps esquerp, la seva darrera obra.
Vivim temps difícils. Instal·lats en una
duríssima crisi econòmica, social, ambiental. També política. Són moments de desorientació. De viaranys espessos. Plens
de dubtes i amb escasses certeses.
"La història ens ensenya que, en situacions de crisis greus, tornen les tendències a
la regressió democràtica, torna la fascinació per les formes autoritàries, i aquestes
tenen l'oportunitat d'imposar-se aprofitant
la mandra, les dimissions i els errors de
les democràcies. Les democràcies poden
morir d'intranscendència". És el fruit de la
decepció de la política. I de la desesperança.
Quanta gent se sent extenuada pels espectacles incomprensibles que ens toca viure?
Quanta gent ja no obra el diari ni segueix els
programes informatius? Quanta gent coneixem que diu ja s'ho faran? Quanta gent viu
instal·lada en la por? Quanta gent se sent al
marge? Quanta gent pateix pel seu present
i pel seu futur? Temps esquerps.
Per això s'agraeix l'exercici intel·ligent i lúcid contra la decepció política d'en Raimon
Obiols. En defensa de la dignitat de la política. I ho fa resseguint, acotant, concatenant,
relligant, contraposant les aportacions d'un
ampli catàleg de pensadors i polítics d'una
diversitat rellevant. Un dels més esmentats

R

és l'escriptor austríac Robert Músil. Raimon
ens recorda les seves paraules l'any 35, en
ple combat contra el creixement del feixisme en una cita més que rellevant: "Sense
determinades condicions, la cultura decau
i pot morir; i amb ella, la dignitat de la vida
pública i les seves institucions". Les condicions són "llibertat, franquesa, coratge, incorruptibilitat, sentit de la responsabilitat,
esperit crític, amor a la veritat". De nou les
velles paraules que ens obren futur. L'ètica
sobre la qual cal construir el compromís social i polític. Perquè, malgrat les boires que
ens acompanyen, "una política neta i constructiva és possible", com diu Mario Bunge.
Raimon ens proposa una reflexió amb
vocació global sobre l'època que ens ha
tocat viure, no és casualitat que un dels
personatges del que més es parla sigui
Donald Trump, paradigma d'una determinada –i nefasta– manera de fer, també
universalment generalitzada. La manera
de fer dels polítics que "queden atrapats
en el curt termini, i es llencen frenètics a
l'àgora a cops de tuit, estarrufats pel seu
unilateralisme (quan era president Trump
va arribar a fer 88 piulades al dia), incentivant el malestar i les passions del moment
(les baixes especialment) i amb una constant referència a l'acceleració com a excusa per la improvisació".
Inevitablement, en el seu treball, Raimon aterra a Catalunya. I fa l'exercici de

Trump exemplifica la manera de
fer dels polítics que "queden
atrapats en el curt termini i es
llencen a l'àgora a cops de tuit"

descriure allò que avui ens trasbalsa com
a comunitat. Ressegueix l'itinerari conceptual i social que va de Pujol al procés. I
una vegada més ens alerta sobre els riscos
del nacionalisme. De tots els nacionalismes... "Els nacionalistes fan servir la força del nosaltres enfrontat als altres com a
eina de conquesta de suports i de poder,

ARCADIA EDITORIAL

com a marc ideològic, i prescripció normativa dels tòtems i tabús, de les fidelitats
i traïcions corresponents".
Fa la seva fotografia de la Catalunya
d'avui. "Tenim un país dislocat, amb esquerdes, i podríem arribar a una Catalunya indefinidament escindida per raons
de llengua, cultura i emocions".
Aposta pel diàleg com l'única sortida
possible al conflicte. I apel·la a tothom, "Espanya no es pot permetre indefinidament,
sense problemes gravíssims, potser existencials, una ferida oberta amb Catalunya;
de la mateixa manera que Catalunya no es
pot permetre una divisió etnolingüística interna. És vital que, a banda i banda guanyi
la intel·ligència i perdi la bilis". Reclama el
"coratge de la concòrdia". Un coratge que
només es pot exercir identificant la realitat.
Sense mistificacions. Sense inventar realitats alternatives. Som com som i estem com
estem. No és el millor moment de la nostra
història. Es tracta de reconèixer allò que no
hem fet prou bé en aquesta darrera dècada.
Els uns i els altres. De resoldre errors. "El
redreçament requerirà paciència, reflexió i
el realisme més cru (aquell que sap que en
política la realitat no són únicament els fets,
sinó una estranya barreja, un teixit dens
tramat per fets, opinions i sentiments)".
Insisteix en la vigència del catalanisme
com a instrument imprescindible per avançar. Per retrobar camins que garanteixin la
unitat civil del país. Per sumar de veritat.
Reivindicació de la política en temps
convulsos. Aquí i arreu. La política com a

pedagogia. Com a eina imprescindible per
construir un món més just i més solidari.
Com a instrument per generar dics de contenció contra els poderosos. Com a aposta
col·lectiva per millorar la qualitat de vida
de la gent. Per defensar cultura i territori.
Per teixir aliances que des de la proximitat donin resposta als problemes globals.
Sense renunciar a innovar. A buscar noves
respostes. Noves formes de governança.
Incentivant "la imaginació, no la fantasia".
Obiols ens recorda on estem. "Si l'horitzó que s'acabés imposant fos un creixement econòmic il·limitat i sense regles,
ens encaminaríem a un futur sinistre de
desigualtat, depredació i violència".
I alhora ens interpel·la. "No podem xiular i mirar cap a una altra banda quan els
adversaris de la democràcia se serveixen
amb èxit de les pors de la gent i de l'egoisme dels poderosos".

No és el millor moment del país.
Es tracta de reconèixer allò que
no hem fet prou bé aquesta
darrera dècada. Els uns i els altres
Efectivament, és hora d'arremangar-nos. Més que mai. De parlar, d'analitzar, de compartir. De comprendre. De
conèixer. De construir "una aliança efectiva entre els optimistes de la voluntat i
els pessimistes de la intel·ligència. Perquè
guanyin els que solen perdre".
Dues notes per a l'esperança.
La primera: "Keynes deia que, a la llarga, les idees acaben guanyat la partida al
pes dels interessos". Muscular les idees és
fonamental en aquest embat. Per encoratjar l'acció social i política.
La segona: "la decència de la gent corrent. És l'única força que ens pot salvar, si
arriba el moment".
El reptes del present i del futur són
d'una magnitud insospitada. Raimon
Obiols ens ofereix un munt d'eines per a
l'anàlisi, per a la reflexió, per al debat, per
a l'acció. Un llibre que va molt més enllà
del que he mirat de sintetitzar en aquestes línies. És una lectura. N'hi ha moltes.
Us convido a fer la vostra. I a parlar-ne.
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Fet a Catalunya es lliurarà a Granollers

Dissabte de mercats

L'entitat Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya (NEEC), impulsada
pel granollerí Oriol Brutau, ha convocat la segona edició dels premis Fet
a Catalunya, un guardó que vol valorar la capacitat d'innovació i resiliència
del teixit empresarial català. El premi, dotat amb 6.000 euros, es farà
públic el 30 de novembre en un acte a la fàbrica Plasticband de Granollers.

Com és habitual, dissabte coincidiran a
Granollers el mercat de Can Bassa i de
proximitat de la Corona amb el d'artesans,
a Anselm Clavé; el de brocanters, a Maluquer,
i el d'encants solidaris, a Can Trullàs.

EMPRESES LA FIRMA DE TRANSPORT OCUPA UNA NAU DE 8.000 METRES AL POLÍGON

TECNOLOGIA LA FITA ÉS ENCERTAR EN LA PRESA DE DECISIONS

Transaher obre un 'hub' logístic
internacional a Coll de la Manya

El granollerí Jordi Mompart,
impulsor de la intel·ligència
artificial al Barça

x.l.

La companyia de transport i logística Transaher ha iniciat el procés
d'expansió a Catalunya per als dos
anys vinents amb l'obertura d'un
nou centre logístic a Granollers. Es
tracta d'un magatzem multiclient
de nova construcció i de 8.000 metres quadrats d'emmagatzematge. Està situat al polígon Coll de la
Manya, des d'on l'empresa espera
respondre a les necessitats de nous
clients i apostar per l'activitat logística del grup. "Volem atendre
els projectes d'externalització
logística que demanen els nostres clients, oferint una solució
global de serveis en logística i
distribució, tot sota una mateixa finestra de traçabilitat", diu
el director comercial nacional de
Transaher, David Puig.
Concretament, la intenció de
Transaher és potenciar la nau de
Granollers com a principal hub
internacional, un espai per oferir
solucions adaptades a la primera
corona de Barcelona. Per això s'ha
escollit una de les zones més in-

dustrials de Catalunya i a tocar de
l'AP-7 i la C-17. "La nau és en un
lloc ideal per a l'exportació a Europa", valora Puig. "La plataforma
és a sis minuts de la nau de transport de la companyia, cosa que
permet hores tardanes de preparació i respondre a la demanda
de clients i a la necessitat d'estoc
logístic que hi ha ara mateix".

La plantilla de Carns
Torrent denuncia
impagament de sous

El GRID impulsa una compra
agregada de plaques solars

Part de la plantilla de l'empresa
Art i Sans Horeca, gestora de les
botigues de Carns Torrent, es mobilitzarà dissabte (11.30 h) pel
centre de Granollers per reclamar
el cobrament dels salaris endarrerits que l'empresa els deu. La
firma de l'Ametlla ha tancat totes les botigues de Carns Torrent
aquest estiu i ha deixat una dotzena de treballadores en una situació "precària, sense feina i amb
salaris pendents de cobrar".
Segons assegura el sindicat CNT,
"la gerència va especular amb
la possibilitat de presentar un
ERTO fraudulent, i finalment ha
anunciat que presentarà un nou
concurs de creditors". A més
d'aquesta mobilització, entre el 3 i
el 9 d'octubre el sindicat promourà una acció informativa i de boicot
als interessos de la mercantil.

GRID Granollers, la plataforma al
servei d'empreses i entitats per a
l'ús eficient dels recursos i la cooperació empresarial, ha iniciat la fase
de recollida d'ofertes per a la installació de sistemes solars per a autoconsum en empreses industrials
ubicades als polígons industrials de
Granollers i el seu entorn, especialment Montmeló i Vilanova del Vallès. Es tracta d'un concurs privat de
compra agregada de sistemes solars per a l'autoconsum industrial
que pretén aprofitar factors d'economia d'escala i obtenir uns costos
d'instal·lació al més ajustats possible i unes característiques tècniques òptimes. El procés comptarà
amb el suport extern d'especialistes en la implementació d'aquest
tipus de sistemes que, de manera
gratuïta per a les empreses, permetrà tenir un punt de vista que

TRANSAHER A les instal·lacions del carrer Galileu Galilei, al Coll de la Manya
El director comercial també assenyala que "aquesta expansió
és una aposta de la companyia
per l'important creixement que
estem tenint a Catalunya", i apunta que "continuarem treballant
per ampliar la nostra estructura
en funció de les necessitats dels
clients amb inversions que ja
ampliarem més endavant". i

XERRADA SOBRE L'ÚS
DE PLÀSTIC RECICLAT
n Alejandra Navarro, membre de l'e-

quip de sostenibilitat global de Reckitt,
serà la primera convidada dels Esmorzars del GRID d'enguany. Navarro
compartirà la seva experiència en l'ús
de l'anomenat PCR –plàstic reciclat
postconsum–, així com les dificultats i
els avantatges que presenta i com s'integra en l'estratègia de sostenibilitat
de Reckitt. L'esmorzar tindrà lloc a Can
Muntanyola el 29 de setembre (9.30 h).

garanteixi l'èxit de la compra.
Les fases del projecte, així com
la metodologia i els terminis del
concurs, es poden consultar a les
bases que ha publicat el GRID.

Cada vegada més, moltes empreses i entitats utilitzen les tècniques d'intel·ligència artificial (IA)
–l'expressada per les màquines i
la tecnologia– per optimitzar els
seus processos i millorar la gestió.
De fet, gairebé la meitat d'empreses de l'Estat utilitzen d'alguna
manera sistemes basats en tecnologia d'intel·ligència artificial. Una
de les grans empreses que utilitza
aquestes tècniques d'IA per millorar la presa de decisions és el FC
Barcelona, i el responsable de ferho possible és Jordi Mompart, veí
de la ciutat des del 1999.
Abans d'accedir al Barça, Mompart exercia la docència a la UAB i
dirigia projectes de física i tecnologies quàntiques. Posteriorment
es va interessar en l'aplicació de
la intel·ligència artificial en l'analítica esportiva, i es va involucrar
en la candidatura de Joan Laporta,
que el va incorporar al club com a
director de recerca.
Des d'aquesta posició, el granollerí és responsable de l'anàlisi de
dades, tant les estadístiques –que
serveixen per a tasques internes
de coneixement–, com el big data
i les tècniques d'intel·ligència artificial. "El big data pot servir,
per exemple, per analitzar les
posicions dels jugadors al camp,
veure l'impacte que tenen en
l'equip i preparar els entrenaments", diu Mompart, qui apunta
que per disposar d'aquestes dades
és clau ajudar-se de la tecnologia.
"Les moltes càmeres que apunten al terreny de joc capten fins
a 25 dades cada segon de la posició de cada jugador. Això genera
una gran quantitat d'informació que ajuda a interpretar què
passa, a treure'n conclusions i

x.l.

JORDI MOMPART
a prendre bones decisions", diu
Mompart, fins i tot a l'hora de decidir un determinat fitxatge.
A més de l'àmbit estrictament
esportiu, els models predictius
generats amb IA també ajuden al
funcionament quotidià del club.
Per exemple, en la gestió del seient lliure. "Acumulem informació de quants seients acostumen
a quedar lliures a cada partit, on
se situen i si en tenen algun de
buit al costat. Això ens permet
fer una previsió ajustada i molt
fiable de què passarà en cada
partit i quina disponibilitat de
seients hi haurà", diu Mompart.
Un altre exemple fa referència a la
gestió de la informació a les xarxes
socials. "El Barça té uns 400 milions de seguidors a les xarxes.
La tecnologia ens permet conèixer aquests seguidors, tenir-ne
dades detallades i segmentar la
informació per edats o gustos".
Al final, diu Mompart, l'objectiu és
"ajudar-se de les màquines per
ser més precisos i encertar millor les decisions, tant en l'àmbit
esportiu com econòmic". x.l.

Més treball, talent i tecnologia
El projecte Treball, Talent i Tecnologia, que acompanya els negocis del sector de l'alimentació en la transformació digital i capacita digitalment els
seus treballadors, ha programat nous cursos per a octubre i novembre. Un,
de 76 hores, se centra en l'organització industrial per a operaris de magatzem, manteniment, alimentació o embalatge, i l'altre, de 64, en el personal
d'administració. La informació es pot obtenir al Consell Comarcal.
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La Fórmula 1 al Circuit el 4 de juny
La Fórmula 1 ha anunciat el calendari de curses
de la temporada 2023 i el gran premi del Circuit de
Barcelona-Catalunya se celebrarà el 4 de juny i
suposarà la 32a edició seguida. La cursa vallesana serà la novena cita de la temporada
de 2023 i la tercera que trepitja l'asfalt d'un circuit europeu.

HANDBOL VÍCTOR VILÀ, ARRIBAT DEL CE LAIETÀ, ÉS EL NOU DIRECTOR GENERAL DEL CLUB

Triangular de l'Spartans
El sènior masculí i el femení de l'Spartans
estan immersos en la pretemporada. Les noies
van organitzar el cap de setmana amb èxit un
triangular. Els dos equips iniciaran la lliga el
cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre.

Asobal ENCADENA DUES VICTÒRIES I JA OCUPA EL QUART LLOC
BMG

Pep Blanchart deixa la gerència
del BMG després de 37 anys
ARXIU

Pep Blanchart tanca una etapa
de 37 anys com a gerent del BM
Granollers. El club va comunicar
dilluns la marxa acordada amb el
granollerí i que Víctor Vilà serà el
seu substitut. El BMG tanca, així,
una etapa de gairebé les últimes
quatre dècades esportives de l'entitat sota la batuta de Blanchart,
que va accedir al càrrec l'1 d'octubre de 1985.
Blanchart va comunicar al març
al president Alfred Serra la seva
decisió "de fer un pas al costat en
la gestió del club per motius personals", informa el club i afegeix,
que seguirà vinculat al BMG "duent a terme tasques importants
en què, gràcies a la seva experiència, aportarà molt valor per al
seu desenvolupament".

EN PISTA Pol Valera va marcar vuit gols contra el Logronyo

Cop d'autoritat
del Fraikin a Logronyo
PEP BLANCHART

VÍCTOR VILÀ

ra, qui destaca i insisteix que "al
club seguirem veient en el dia a
dia el Pep".

del BMG té una àmplia experiència en càrrecs de gestió en entitats
esportives. Fins dilluns era l'adjunt a gerència del Club Esportiu
Laietà, que és una tasca que feia fa
un any i mig. Anteriorment, havia
estat 15 anys al Real Club Polo de
Barcelona. "Assumeixo un repte
gegant conscient de què representa el club per a l'handbol
català, espanyol, europeu i per
a la ciutat", ha publicat Vilà a les
seves xarxes socials.
El club preveu presentar el nou
gerent la pròxima setmana. J.L.R.B.

Agraïment del BMG
"El BMG no s'entendria sense
la feina que ha portat a terme
aquests 37 anys Pep Blanchart,
sempre l'hem considerat com
el pal de paller del club. Ell ens
han demanat abaixar la seva intensitat de la feina i, per tant, ell
i el club han arribat a un acord
per seguir col·laborant", explica
en declaracions al SomGranollers
el president del BMG, Alfred Ser-

V.V.

Víctor Vilà, substitut
Víctor Vilà va ser presentat dimarts a les plantilles del Fraikin i
del KH-7 i ja exerceix el seu nou
càrrec dins del BMG. El club informa que la contractació de Vilà va
alineada amb un dels principals
objectius que es va marcar la direcció enguany, que és la professionalització de l'estructura de
l'entitat. El nou director general

Lliga Guerreras L'EQUIP DE DOLO MARTÍN DUMA TRES DERROTES A LES TRES PRIMERES JORNADES

El KH-7 buscarà el primer
triomf abans de l'aturada
KH-7 BMG - ZUAZO BARAKALDO
Dissabte, 24 - 17 h Granollers
El KH-7 dirigit per Dolo Martín no
ha començat amb bon peu la Lliga
Guerreras després d'encadenar
tres derrotes a les tres primeres
jornades del campionat. El passat
cap de setmana va perdre contra
el Rocasa Gran Canaria, de l'extècnic granollerí Robert Cuesta, amb
un resultat de 29 a 26.
Tot i fer un bon paper a la pis-

ta insular, el KH-7 va perdre i no
aixeca el vol, la qual cosa el situa
en l'últim lloc empatat amb el penúltim, el Zuazo Barakaldo. Precisament, les basques són el pròxim
rival de les vallesanes.
El duel de dissabte, que serà
al Palau d'Esports, podria servir
a les de Dolo Martín per arribar
amb un bon regust a l'aturada de
la competició per les seleccions.
El Zuazo ve de perdre a casa contra el Costa del Sol, de Màlaga, per
25 a 28.

FRAIKIN BMG - H. ANAITASUNA
Diumenge, 25 - 12 h Granollers
El Fraikin tan sols havia guanyat
una vegada en cinc anys a Logronyo i ja suma dues victòries en sis
anys. Important victòria de l'equip
dirigit per Antonio Rama, que va
ser molt superior contra els de la
Rioja. Triomf demolidor per 24 a
35 dels vallesans, que van marxar
al descans amb un insòlit 5 a 16
amb una gran defensa visitant.
Per emmarcar va ser la posada
en escena dels granollerins amb
una bona defensa i un gran encert
sota els pals de Rangel Luan. Als
primers compasos, el Fraikin ja
guanyava per 0 a 7, i a 10 minuts
del descans Jan Gurri feia la mà-

xima diferència d'11 gols (2-13).
En la segona part, el Logronyo va
escurçar la diferència fins al 17
a 24, però Rama va posar ordre
amb un temps mort i el BMG va
tornar a marcar diferències. "El
partit a Logronyo ha estat una
de les primeres parts més immaculades defensivament que
hem des de fa molt temps. Hem
controlat una bona defensa sobre el pivot que ens preocupava
molt i controlar els uns contra
uns. I quan no ho hem pogut
controlar ha aparegut Rangel",
va explicar el tècnic Antonio Rama
en acabar el partit.
El Fraikin voldrà mantenir la
bona dinàmica de dues victòries
seguides, que l'han fet pujar al
quart lloc, contra l'Helvetia Anaitasuna, que és segon amb dues
victòries i un empat.

Internacional

VEGUÉ I CAPDEVILA,
AMB ESPANYA
Ona Vegué i Martina Capdevila,
jugadores del KH-7, han estat
convocades amb Espanya. Vegué
participarà amb el combinat estatal en
la competició internacional amistosa
de la Carpati Trophy, de Romania,
que tindrà lloc del 29 de setembre a
l'1 d'octubre. Pel que fa a Capdevila,
només estarà amb el combinat
espanyol durant la preparació prèvia
d'aquesta competició.

WATERPOLO S'ESTRENARÀ COM A TÈCNIC RAMON ROSELL

El CNG es prepara amb
els quarts de la Copa Catalana
El sènior masculí del waterpolo
del CNG s'estrena a la pretemporada amb els quarts de final de la
Copa Catalana. Aquesta temporada l'equip estarà dirigit per Ramon Rosell, que té un ampli bagatge a diferents banquetes estatals.
La primera ronda de la Copa
Catalana es disputarà al millor de
dos partits i ahir, dimecres, a l'hora

del tancament d'aquesta edició, el
CNG disputava l'anada a casa contra el Molins de Rei. La tornada de
l'eliminatòria serà divendres.
D'altra banda, la base va arrencar la pretemporada amb la
WP Kids Tour, que va tenir lloc a
Lloret de Mar (la Selva) el cap de
setmana passat i el CNG va sumar
un bronze amb l'aleví.
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BÀSQUET | Lliga Catalana PASSA A LA FINAL A VUIT AMB UN ÈPIC TRIOMF CONTRA EL JOVENTUT B

MOTOR | Superbikes EL KRT GRANOLLERÍ ASPIRA AL TRIOMF

Cap de setmana ple
El CBG jugarà els quarts de
final contra el filial del Barça de curses del WorldSBK
TONI TORRILLAS

BARÇA B - SÈNIOR MASCULÍ CBG
Dissabte, 24 - 17h Sant Joan Despí
El sènior masculí del CBG Pisos.com
disputarà l'eliminatòria de la primera ronda de la final a vuit de la
Lliga Catalana EBA contra el vigent
campió, el Barça B. L'equip dirigit
per Toni Olivares va passar la fase
de grups com el tercer millor segon
classificat de la fase de grups.
Els granollerins van sumar diumenge un triomf èpic a la pròrroga
contra el filial del Joventut Badalona (78-77) per passar a la final a
vuit, tot i que van haver d'esperar
la resta de resultats per celebrar el
passi. El rival dels granollerins als
quarts de final és l'actual campió
de la Lliga Catalana i el millor conjunt de la fase de grups amb un triplet de triomfs, sense cap derrota,
i un bàsquet average de +80 punts.

TRIOMF Diumenge, el CBG va guanyar el CB Mollet en un amistós (88-70)
"Per a nosaltres és un premi jugar contra el Barça B. Hem de
ser realistes i el nostre objectiu
no és guanyar la Lliga Catalana,
sinó seguir amb la nostra preparació per salvar la categoria
de la Lliga EBA", explica el tècnic
Toni Olivares.

En cas de passar el CBG els quarts
de final, disputaria la semifinal a
la Bisbal de l'Empordà diumenge
(10.30 h) contra l'equip guanyador
de l'eliminatòria entre el Pajarraco
i el Mataró Homs. La final de la Lliga Catalana es disputarà el mateix
diumenge, a la tarda. J.L.R.B.

El Circuit de Barcelona-Catalunya
ha iniciat ja el compte enrere per
celebrar el Catalunya WorldSBK
Round, que tindrà lloc de divendres a diumenge. L'atenció esportiva se centrarà en la categoria
reina amb el WorldSBK, que té
tres pilots immersos en la disputa
del Mundial.
Álvaro Bautista (Ducati) arriba
líder a la cita vallesana amb 332
punts, seguit de Toprak Razgatlioglu (Yamaha), amb 302, i el
britànic Jonathan Rea, de l'equip
granollerí Kawasaki Racing Team,
amb 285 punts. Rea i Bautista es
trobaran al Circuit després d’un
toc molt polèmic a França que va
deixar a l’espanyol fora de combat
i que li va costar una penalització
al sis vegades campió del món. El
Circuit és un traçat que Bautista
domina a la perfecció, encara que
Rea ha estat l’únic que ha guanyat
més d’una vegada en les dues
edicions celebrades de Catalunya
WorldSBK Round. "És la cursa de
la casa del meu equip, així que

veuré moltes cares amigues
en el pàdoc, patrocinador de
l'equip i aficionats locals. Passo
molt de temps en aquesta zona,
així que me la sento com una segona llar", explica Jonathan Rea,
que confia sumar "el màxim de
punts" per escurçar la diferència
amb Bautista.
Pel que fa a l'altre pilot de
l'equip KRT, Alex Lowes, es troba
en la setena possició de la classificació general. "És la cursa
de casa per a l'equip i això és
un plus, molts mecànics viuen
prop del Circuit", diu Lowes, que
desitja que no plogui durant el cap
de setmana.

Més curses i activitats
El dissabte es duran a terme un
total de cinc curses de WorldSBK,
WorldSSP i WorldSSP 300, així
com del certamen de suport Yamaha R7 Superfinale; mentre que
diumenge se celebraran tres curses més de les tres categories del
Mundial. J.L.R.B.

MotoGP SUMA EL SETÈ PODI DE LA TEMPORADA I RETALLA PUNTS AL LÍDER

ESPORT CLUB GRANOLLERS
ASSEMBLEA SOCIS/ES 06/10/20222
Benvolgut soci/sòcia,

APRILIA

Es convoca l’Assemblea General ordinària de socis de l’Esport
Club Granollers pel dia 6 d’Octubre de 2022, aquesta tindrà lloc
a la sala polivalent del Casal de l’Esport, Carrer Girona, 52 de
Granollers, amb una primera convocatòria a les 18.30 h i una
segona a les 19 h.
ORDRE DEL DIA
1.2.3.4.5.6.7.-

Aleix Espargaró: "El campionat
està més obert que mai"

Lectura i aprovació acta anterior.
Informe de la gestió de la temporada 2021-2022.
Presentació del tancament a nivell econòmic de la temporada 2021-2022.
Presentació del pressupost de la temporada 2022-2023.
Situació contracte Nama Sports.
Presentació i aprovació nous membres Junta Directiva.
Precs i Preguntes.
ﬂ

Aleix Espargaró (Aprilia) ha tornat al podi
d'un gran premi de MotoGP després de
sis proves sense sort. El pilot granollerí
va aconseguir el tercer lloc del Circuit de
Motorland, de l'Aragó, i s'aprofita de la caiguda del líder, Fabio Quartararo (Yamaha),
per reenganxar-se en la lluita pel títol Campionat del Món. El de Yamaha és el tercer
de la classificació general amb 194 punts i
està a 7 del segon, Francesco Bagnaia (Ducati), i a 17 de Quartararo.
La topada entre Fabio Quartararo i Marc
Márquez (Honda Repsol) a l'inici de la cursa de l'Aragó deixava els dos pilots fora de
cursa i Aleix podia escurçar diferència amb
el líder. A poques voltes del final, el vallesà anava quart classificat i va aconseguir
passar a Brad Binder (KTM), que el deixava
tercer. Aleix Espargaró va defensar la tercera plaça i en travessar la meta va celebrar
el seu setè podi de la temporada –amb un
triomf i sis tercers llocs–. "Quina cursa!
No va ser un cap de setmana senzill. La
pressió era alta, fins i tot abans d'arribar
aquí, i potser això va influir en mi. Vaig
haver de recuperar la meva confiança
volta rere volta, però al final, en cursa,
tot i no tenir el ritme per guanyar, vaig
obtenir el millor resultat possible", ex-

ALEIX ESPARGARÓ Al podi de l'Aragó
plicava el germà gran dels Espargaró després de la cursa, que admet que "el campionat està clarament més obert que mai".
Queden cinc curses i un màxim de 125
punts en joc. Aquest cap de setmana es disputa la cursa del Japó i la pròxima serà, el 2
d'octubre, es rodarà a Tailàndia.
Pel que fa a Pol Espargaró (Repsol Honda), va acabar al 15è lloc a l'Aragó i va sumar un punt. El granollerí ocupa el 17è lloc
amb 43 punts.
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POLIESPORTIU SE CELEBRARÀ DEL 30 DE MARÇ AL 2 D'ABRIL AMB PROP DE 1.500 ESPORTISTES

FUTBOL | Segona Catalana JA COLIDERA EL GRUP 2A
cf LeS fRanqueSeS

Granollers acollirà els Jocs
Special Olympics el 2023
Granollers organitzarà els Jocs
Special Olympics de Catalunya, del
30 de març al 2 d'abril del 2023.
L'alcaldessa, Alba Barnusell, ho va
fer públic dimarts en el ple de l'estat de la ciutat. Aquesta serà la segona vegada que la ciutat acollirà
l'esdeveniment esportiu català de
referència per a les persones amb
discapacitat intel·lectual.
L'alcaldessa recordava que fa
un any Granollers va ser la capital
de l’handbol femení i va atraure
"61.000 espectadors a la ciutat
i 2 milions d’euros d’impacte
directe", afirmava. A més, assegurava que les inversions al Palau
d'Esport ara permeten seguir acollint esdeveniments esportius d’alt
nivell. En aquest sentit, destacava
que "estem treballant en uns
nous jocs inclusius a la ciutat.
Esdeveniments que aporten riquesa i contribueixen a projectar la ciutat i dinamitzar sectors
que han patit la crisi", afegia.
Els Jocs Special Olympics a Catalunya se celebra des de l'any 1988,

ajuntament

CELEBRACIÓ La plantilla franquesina al vestidor del camp

El CF Les Franqueses
s'estrena amb un triomf
quan es van inaugurar a Lleida.
Granollers va acollir la quarta edició després d'Igualada (1990) i
Barcelona (1992). L'última edició
va tenir lloc el 2018 a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella amb prop
de 1.500 esportistes, majoritàriament catalans, però que també

provenien d'altres llocs de la resta
de l'Estat espanyol i de 13 països
diferents, com ara Bèlgica, Índia,
Alemanya, Itàlia, Marroc o Finlàndia. De fet, el 2018 la torxa dels
Jocs Special Olympics va fer parada a la ciutat en el seu recorregut
cap a Andorra. M.e./j.l.r.b.

ESGRIMA PARTICIPEN PROP D'UN CENTENAR DE TIRADORS

RECORREGUT POPULAR

El Club Esgrima forma part
del projecte Erasmus +

Torna la Cursa
Contra el Càncer,
el 2 d'octubre

eSGRIma GRanOLLeRS

EN PISTA Un dels moments dels exercicis al Palau d'Esports
El Club Esgrima Granollers és
una de les entitats que forma part
d'un projecte europeu d'Erasmus
+ adreçat a entrenadors, i que
compta amb el suport de clubs
de Romania i França. La presentació final del projecte va tenir
lloc dissabte a la Sala Tarafa de
Granollers, on es van mostrar els
materials essencials de l'esgrima
per introduir aquest esport en les

Primera Catalana

2018 El recorregut de la torxa del jocs d'Andorra va passar per Granollers

assignatures d'educació física a
les escoles.
La conferència va anar acompanyada d'unes sessions de pràctica
d'esgrima al pavelló annex del
Palau d'Esports, que van comptar
amb un centenar de tiradors d'entre Catalunya, el País Valencià i
França. Durant el clínic d'esgrima
es van treballar aspectes tècnics,
tàctics i de combat.

L’Associació Contra el Càncer al
Vallès Oriental impulsa la tercera
edició de la Cursa Contra el Càncer, que tindrà lloc el diumenge
2 d'octubre. El recorregut de la
cursa serà de 5 quilòmetres amb
sortida i arribada a la Pista d'Atletisme de Granollers. El tret de
sortida està previst a les 10.30
h i a partir de les 12 h hi ha programada una activitat dinamitzada per monitors del Club Natació
Granollers.
El preu d'inscripció és de 8,44
euros per a adults, i per a infants,
de 5,36. Amb el dorsal, l'organització inclou una samarreta i una
bossa del corredor que es podran
recollir al Punt Comarcal de l'Associació contra el Càncer –situat al
passeig de la Muntanya, 68–. Les
inscripcions es poden formalitzar
a la pàgina web (www.enmarcha.
contraelcancer.es) o bé físicament
al mateix local de l'associació i a
comerços adherits a la campanya,
com ara a l'Any Time Fitness, l'Espai Wellness i L'Aire Esports; i a
les seus del CNG i del BMG.

SINGUERLÍN - CF LES FRANQUESES
Diumenge, 25 - 12 h Santa Coloma

UN EMPAT I UNA
DERROTA DE L'ECG

El nou CF Les Franqueses de José
Manuel Alcaraz es va estrenar en
partit oficial amb victòria i davant
la seva afició. L'equip franquesí va
imposar-se amb un únic gol contra el Racing Vallbona, per 1 a 0,
amb la diana de David Olid a la
mitja hora de joc.
Les Franqueses enceta, doncs,
la casella de victòria que li serveix
per coliderar el grup 2A de la Segona Catalana amb el Navàs, que
també va guanyar contra el Parc
(1-3). De fet, aquestes dues van ser
les úniques victòries de la primera
jornada perquè la resta d'enfrontaments van acabar en empat. El
pròxim rival franquesí serà el Singuerlín, que va sumar un punt al

L’Esport Club segueix de pretemporada
amb l'objectiu d'arribar al primer cap
de setmana d'octubre a la primera
jornada de la Primera Catalana amb el
millor estat de forma possible. L'equip
de David Vilajoana va disputar dos
amistosos el cap de setmana passat
amb un empat contra el Sant Cugat (22) i una derrota a casa contra el Sarrià
(0-2). Diumenge, disputarà l'últim
partit de pretemporada al camp de la
Guineueta.

CICLISME

POLIESPORTIU

camp de la Molletense (1-1).
El proper duel de l'equip de
José Manuel Alcaraz tindrà lloc
diumenge a Santa Coloma de Gramenet.

La bicicleta popular Vuit propostes
i la marxa sortiran
per a la Setmana
del Parc del Congost Europea de l'Esport
La Diada de la Bicicletada se celebrarà diumenge i tancarà el període d'inscripcions gratuïtes dissabte. L'activitat esportiva s'emmarca
dins els actes de la setmana per a
la Mobilitat Sostenible i Segura i
està organitzada per l'Ajuntament
de Granollers i el Club Ciclista
Granollers. La bicicletada popular,
d'11 quilòmetres, és apte per a totes les edats, i la marxa cicloturista, més exigent, té un recorregut
de 52 km. La sortida de les dues
proves serà al Parc del Congost.

Amb motiu de la Setmana Europea
de l'Esport, l'Ajuntament de les
Franqueses i el Complex Esportiu Municipal organitzen diverses
activitats de promoció esportiva.
Del 23 al 30 de setembre, hi haurà classes obertes, i gratuïtes, de
modalitats com ara la zumba, el
hiit fullbody, GAC, Stepcore, TBC,
i tàbata a l'exterior del Complex
Esportiu Municipal. La primera
activitat serà el proper divendres,
a les 9.30 h, amb una sessió de
zumba.
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'Soc una nou', dissabte a l'Auditori de Bellavista

Homenatge a la vellesa

Dissabte (18 h) arrenca al Teatre Auditori de Bellavista el Cicle d'Espectacles
Infantils i Familiars de les Franqueses amb el muntatge Soc una nou, de la cia.
Zum-Zum Teatre. Recomanat per a infants a partir de 5 anys, l'espectacle explica
la transformació d'una advocada implacable i amargada després que l'Omar,
un nen refugiat d'un país en guerra, cau d'una branca de la noguera del jardí.

Diumenge tindrà lloc a les Antigues Escoles
de Corró d'Amunt un nou homenatge a la
vellesa. Hi haurà missa a Sant Mamet (9.30 h),
un dinar de germanor (14 h) i teatre a partir de
les 16 h amb Escenes, del grup de teatre Boina.

FESTA MAJOR EL TEMPS VA RESPECTAR ELS DIES DE GRESCA I ALGUNES DE LA QUARANTENA D'ACTIVITATS PROGRAMADES VAN REBRE MÉS AFLUÈNCIA QUE MAI

Corró d'Avall tanca
quatre dies de festa major
El ball de l'Espolsada va tancar diumenge la festa major de
Corró d'Avall del 2022, l'última dels cinc nuclis del municipi.
Es tracta d'una tradició que enguany s'ha volgut reforçar amb
un taller per aprendre a ballar-lo i passar el testimoni a les
generacions més joves. Abans de la ballada, però, hi ha hagut
quatre dies farcits d'activitats, algunes ja consolidades, com
la trobada de gegants i cercavila, la pedalada popular, la bo-

2

tifarrada o la cremada de l'ajuntament. També n'hi ha hagut
algunes de noves, com un túnel del terror divendres al vespre.
Aquest àlbum recull imatges de diverses activitats intantils (1,
5 i 6); el pregoner, Imad Benhessou (2); les havaneres amb el
grup la Ribera (3); la ballada de sardanes amb la cobla Genisenca (4); la trobada de gegants (7), i el correfoc a càrrec dels
Encendraires (8). – Fotos: ajuntament / XaVIeR soLanas

1

3

4
6

5

7

8
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ARTS ESCÈNIQUES 'CURRENTS' TINDRÀ DOBLE FUNCIÓ DISSABTE, A LES 18 I A LES 21 H

MÚSICA LA SALA DE ROCA UMBERT INAUGURA TEMPORADA

Allau de presentacions
Mayumana encomana ritme
a la temporada d'Escena grAn de discos a la Nau B1
arxiu

Inaugurar la temporada de tardor
d’Escena grAn amb la companyia
israeliana Mayumana és tota una
declaració de principis. Les gairebé dues hores del seu espectacle
Currents, plenes de música vibrant
i energia, marquen l’arrencada
d’un calendari que s’allargarà fins
al gener i que oferirà una setantena de propostes de teatre, música,
dansa i circ. Serà també una manera de celebrar els primers 10
anys d’aquest projecte de cartellera única per als equipaments de
Granollers i Canovelles.
En certa manera, i salvant totes
les distàncies, Mayumana poden
ser descrits com la versió percussiva del Circ du Soleil: un col·lectiu
internacional amb múltiples components de diferents nacionalitats
que van entrant i sortint i que protagonitza gires planetàries constants, amb espectacles vistosos,
molt plàstics, ideats per agradar a
públics de totes les edats.
Des de la companyia expliquen que “les eines bàsiques
de Mayumana són el ritme i la
coordinació. El ritme és el llenguatge universal que sincronitza un batec del cor amb un altre
i la base de les expressions de
Mayumana en forma de música,
dansa, joc i humor”.
Currents arriba dissabte al Teatre Auditori amb doble funció (18
i 21 h) i exhibeix la combinació

ESPECTACLE TOTAL La companyia israeliana juga amb la música i el ritme
harmònica dels elements escenogràfics que els han fet famosos i
també algunes noves troballes de
posada en escena que donen com
a resultat un còctel explosiu de ritme, ball, llums i música. Ingredients que sempre identifiquen les
propostes d'aquesta companyia
creada el 1995 amb només quatre
components, i que des d’aleshores
ha comptat amb la participació
de més de 800 artistes d’arreu
del planeta. En aquestes gairebé
tres dècades de trajectòria i de
gira permanent, han fet 156.000
funcions que han vist vuit milions
d'espectadors a més de 20 països
d'arreu del món.

Ideat el 2020 per encàrrec del Festival
de la Llum de Jerusalem, Currents és
el novè espectacle de la companyia i
també un dels més exitosos. S’inspira
en fets històrics, la rivalitat real que
va enfrontar els empresaris i inventors Thomas Alva Edison (creador del
corrent continu) i Nikola Tesla (desenvolupador del corrent altern). A finals
de segle XIX la premsa i el públic van
batejar popularment aquesta disputa
com "la batalla dels corrents".

FOTOGRAFIA

ART

TRADICIÓ

Nora Baylach retrata
la fascinació de Paul
Klee pels felins a
la Fundació Miró

La comunitat
Granollers dibuixa
fa una quedada
al Parc de Ponent

Xics fan una crida
per preparar el
Concurs de Castells
de Tarragona

La ballarina granollerina Núria
Baylach, també amb una trajectòria paral·lela com a fotògrafa
d’arts escèniques, presenta des
d’avui i fins al 5 de gener una exposició a la Fundació Joan Miró
de Barcelona. La mostra es titula
Bimbo i les seves imatges acompanyen una altra exposició temporal,
Paul Klee i els secrets de la natura,
que s’inaugurarà el 21 d’octubre.
La col·lecció fotogràfica de
Baylach, feta a Barcelona amb
una càmara analògica, pren com
a punt de partença la passió pels
gats, compartida per ella mateixa i
pel pintor germanosuís. i

Després d'uns mesos de silenci,
el col·lectiu Granollers dibuixa es
tornarà a fer visible als carrers. En
aquesta ocasió la comunitat d'Urban Sketchers creada el 2019 a la
ciutat proposa una trobada per
diumenge (de 10.30 a 12.30 h) al
Parc de Ponent. El centre d'atenció d'aquests amants del dibuix al
natural serà especialment la instal·lació artística de Jordi Benito
ubicada en aquest espai de lleure.
Amb anterioritat havien fet una
trobada a la Porxada, prou concorreguda, que va aplegar il·lustradors professionals i aficionats
vinguts d'arreu. i

Els Xics participaran l'1 d'octubre a la 28a edició del Concurs de
Castells de Tarragona, que té un
caràcter bianual. Per aquest motiu preparen assajos especials els
divendres 23 i 30 de setembre, i
dimarts 27, a la Troca, a partir de
les 19.30 h.
La colla fa una crida a tothom
qui vulgui acompanyar-los. L'entitat s'encarregarà del transport
de tots els participants, que també
rebran una samarreta grana. Només cal inscriure’s a www.xics.cat i
viure des de dins el que s'ha considerat com "l’espectacle casteller
més gran del món". i

L'espectacle

'LA BATALLA
DELS CORRENTS'

La Nau B1 s’afegirà a l’oferta de
temporada d’Escena grAn amb
una agenda amb una desena de
cites de diferents estils musicals.
La sala de concerts a Roca Umbert
obrirà ja sense cap mena de restricció i amb preus per a totes les
butxaques, amb imports que oscil·laran entre els 5 i els 20 euros.
L'actuació inaugural portarà
a la ciutat uns veterans. El grup
Agua Bendita (8 octubre), que torna als escenaris per festejar el 30è
aniversari. El segon concert serà
el dels populars Ladilla Rusa (22
d’octubre). El duet d’electro-pop
de Montcada i Reixac presentarà
el seu segon disc, Costumbrismo
mágico. Amb el títol Una nit al
cinema David Carabén (27 octubre), el líder de Mishima, oferirà
una actuació especial inclosa dins
el programa del festival Panoràmic. La cantautora mallorquina
Maria Jaume i el quintet d'Igualada Marialluïsa (29 d’octubre)
compareixeran amb nous treballs:
Voltes i voltes i La vida és curta
però ampla, respectivament.
La cantant gironina Paula Grande (5 de novembre) inaugurarà el
mes ballant el seu disc D.O.’s (denominación de orígenes). El cantautor de Flix Xarim Aresté (12 de
novembre) s’envoltarà d’una nova
banda per donar a conèixer Ses
entranyes, el cinquè disc d’estudi.
El 26 de novembre se celebrarà
una nova edició de la Mostra dels
Artistes Residents, que inclourà
un concert gratuït de dues formacions que assagen en aquest
espai: Zanahorions, presentant el

arxiu

LADILLA RUSA
seu segon disc, OBAC, i Catástrofe
Club, fent el mateix amb el tercer,
El crecimiento infinito.
També estrenaran disc, Diamants, el tercet d'Aiguafreda Els
Catarres (17 de desembre). El
públic més petit, els infants de 0
a 5 anys, tindran la seva proposta
amb l'espectacle musical Sona la
llum (21 de gener), de la companyia La Curiosa.
Tancarà la programació, RITAS
(28 de gener), acrònim del projecte Reggae Influence for Three
Alto Saxophones, del compositor i
intèrpret local Francesc Vidal i la
cardedeuenca Laia Martínez Gelabert. Una nova proposta musical
amb fusió d’estils: reggae, jazz,
indie i funk.
Les entrades i els abonaments
per a la temporada de la Nau B1
ja estan a la venda a www.rocaumbert.cat i a www.escenagran.cat.

DISSABTE ACTUEN L'HEREU ESCAMPA I TIZNAO

Punk rural i postrock, doble
oferta musical al Fusiònica
L'Arcada Koncerts, organitzadors
del festival Fusiònica, continuen
amb l'ambiciós pla d'oferir 25 actuacions per festejar els primers
25 anys d'existència. El repte va
començar a l'abril i ha de culminar al novembre, després d'un
concert central amb mitja dotzena
de grups que tindrà per escenari
la sala Estraperlo de Badalona, el
22 d'octubre.
De moment, continuen cremant
etapes i aquest dissabte (19.14 h)
han programat una doble cita –els
concerts número 12 i 13 del cicle–
al Dràstik, la seva seu social al car-

rer Joanot Martorell de Granollers.
D'una banda, hi actuaran uns
vells coneguts del festival, L'Hereu Escampa, en la que serà la
seva quarta compareixença en la
història del festival. El duet format per Carles Generó (guitarra i
veus) i Guillem Colomer (bateria
i veus) presentarà el seu tercer
llarga durada, Futur ancestral, que
enceta una nova etapa per aquest
grup de punk rural de Manlleu. Els
acompanyaran Tiznao, un trio format de postrock instrumental que
va publicar una primera maqueta
al juny de l'any passat. i
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ART MERCÈ BARBERÀ I XAS LEÓN, DE CERÀMICA CATALANA, REPRODUEIXEN PECES AMB TÈCNIQUES DELS SEGLES XIII AL XVIII

EXPOSICIÓ
x.l.

"La ceràmica de
segles passats és
una foto de l'època,
explica la història"
Recuperar, reproduir i restaurar les
tècniques artesanals que s'utilitzaven en la producció de ceràmica des
del segle XIII fins al XIX. Aquest és el
repte que la ceramista granollerina
Mercè Barberà es va proposar a
començaments dels anys 90, quan
va obrir el seu taller de ceràmica
catalana al barri de la Font Verda.
Des d'aleshores ha desenvolupat
centenars de peces que han servit
per restaurar i recuperar patrimoni
antic, amb una qualitat que fa gairebé imperceptible la diferència de
data d'origen de les peces.
Avui, Mercè Barberà ja està jubilada. Reconeix que fa un temps van
sorgir els dubtes sobre la continuïtat de l'ofici, però finalment ha estat
la seva filla, Xas León, qui s'ha fet
càrrec del taller. "He pres el relleu
perquè aquest coneixement no
es pot perdre de cap manera", diu
León, qui destaca el valor històric i
patrimonial de la seva feina. "Actualment, a tot Catalunya, només hi
ha cinc persones que es dediquin
a això; ens estem quedant sense
artesans", lamenta Barberà, qui

reclama més reconeixement i més
ajudes per al sector de l'art.
Ceràmica Catalana –com es coneix el taller de les dues granollerines–, segueix els mateixos
procediments artesanals naturals
de l'època, com el fang, les cobertes, els òxids, els colorants, les ceres i els betums. Les formes i les
decoracions que es reprodueixen
i restauren són el resultat d'una
acurada recerca documental, sigui
en museus i publicacions especialitzades o bé en col·leccions privades que comparteixen els coneixements de la història. "La ceràmica
és la fotografia de l'època; al gòtic està ple d'animals i bestiari",
exemplifica León.
Concretament, la tècnica que fan
servir aquestes artesanes és l'anomenada sobrecoberta, que es comença a utilitzar al segle XIII, quan
es decora amb color la ceràmica, i
que assoleix el punt òptim al segle
XVIII, quan bona part de les cases
i construccions es decoraven amb
aquests materials. Per fer-los, les
peces de fang fetes a mà per un

Difusió de l'art i el patrimoni local
Mercè Barberà –reconeguda per la Generalitat
com a artesana professional– també s'ha dedicat
a difondre l'artesania i el patrimoni arreu del món,
amb la participació en fires i exposicions en què ha
posat de relleu unes èpoques en què l'art ceràmic es
dissenyava per al servei de les cases. La llista de fires
especialitzades i col·laboracions en què ha participat
és interminable, així com els treballs per a clients,
tant públics com privats. Un dels últims i més
significatius ha estat la coberta de la biblioteca de
Can Mariner, a Barcelona. A les Franqueses, per
exemple, Barberà ha col·laborat amb la restauració de la Font de Santa Eulàlia i de
Santa Digna i és l'autora del plafó de Can Ganduxer. I a Granollers, els seus treballs
es poden veure al restaurant Can Gallina, la Xata d'Or o La Vermood, entre d'altres.

Poesia i viatges
inspiren la mostra
de Neus Aller a
la galeria Artemisia
artemisia

ARTESANES Mercè Barberà i Xas León, al taller de ceràmica de la Font Verda
terrissaire o un rajoler es banyen
amb una coberta d'estany i altres
materials, preparada manualment.
Aleshores es decoren amb pinzell
amb els òxids o colorants de baixa temperatura, i es fa una segona
cocció a uns 1.050°C: el color i la
coberta es fonen alhora, i així s'obté el resultat vidriat. "Aconseguir
aquesta tècnica és molt complicat; cal molta pràctica, molta experiència i molta prova-error",
assegura León. "A la ceràmica
catalana hi ha set colors, i tres
d'ells són òxids: el cobalt, el coure i el manganès. Tots ells, abans
d'entrar al forn, són negres, de
manera que fins que la peça
no surt del forn no saps ben bé
quina tonalitat tindrà segons la
densitat amb què hagis pintat",
explica Barberà per mostrar la dificultat de la sobrecoberta. "I de vegades, per trobar el mateix color
que l'original hem de fer centenars de proves!", afegeix. "És la
gràcia del producte artesanal;
tot està fet a mà i hi ha coses que
no es poden controlar".
Amb aquesta tècnica es fan des
de rajoles de sotabalcons, cuines
o rellotges de sol, fins a peces de
forma, com gerros, plats o tasses.
També plaques o plafons per a la
retolació de cases i establiments o
la numeració dels carrers.
Una de les especialitats de Ceràmica Catalana és la restauració de
masies, per mirar de "conservar
el segle" en què van ser construïdes. "Si en una restauració mantens les peces del mateix segle,

o reproduccions de molta qualitat, mantens també el valor de
la construcció", diu León. "Com a
artesans professionals, expedim
un certificat que acredita que la
rajola restaurada està feta amb
la mateixa tècnica del segle que
correspongui", diu Barberà, qui
lamenta que, "malgrat que encara hi ha moltes col·leccions
privades, a Catalunya s'ha destruït moltíssim patrimoni". No
obstant això, les dues artesanes
consideren que l'artesania torna a
prendre valor. "Sembla que cada
cop hi ha més consciència del

Ceràmica Catalana
segueix els procediments
artesanals naturals de
fa tres, cinc o vuit segles
valor que tenen els productes
artesanals, dels materials que
calen i del temps i la dedicació
que necessiten", diu León, qui
també destaca que cada vegada es
reben més encàrrecs per decorar
cases o establiments actuals. "Passem la tècnica antiga a una versió moderna, com la personalització de noms o de logotips per
a establiments comercials". "Si
saps combinar-ho, l'ús de ceràmica pot donar un toc molt modern", diu León, qui assenyala que
les creacions de ceràmica adaptades al segle XXI donen personalitat
a construccions modernes. x.l.

'GUERRA' Peça de Neus Aller
LES FRANQUESES. La galeria d'art
Artemisia. Art & Tendències torna
a l'activitat després del parèntesi
estiuenc amb l'exposició El color
de les paraules, de la pintora barcelonina Neus Aller. Es podrà visitar fins al 5 de novembre.
El treball d'Aller s'ordena en
sèries cohesionades i no en obres
individuals. En aquesta ocasió es
recullen peces pertanyents a diferents sèries, inspirades per lectures poètiques. Veus, per exemple,
recrea els versos de Kavafis. Sistemes beu del poema del mateix nom
de Pere Gimferrer. Pienso està motivada per un poema homònim de
l'iranià Ahmad Shamlú. Die Traurigkeit és una sèrie propera a un
poema de Hannah Arendt.
Els viatges són un altre gran
motiu d'inspiració per a Aller. En
el oscuro reino pertany a la sèrie
Deserts, caracteritzada pel cromatisme vermell i per les especials
textures dels papers fets a mà per
la mateixa artista. La sèrie Guerra és un conjunt d'obres en què
aquest color torna a assumir el
protagonisme, i Cada cop més fosc
pertany a la sèrie Confinament, de
títol explícit. i

PÀRQUING
DE LLOGUER
Edicifi Vila Oberta
(Mercat de Sant Carles)

APARCAMENT VIGILAT

619 789 789
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FESTA LA MAJOR PART DE LES ACTIVITATS ES CONCENTRARAN AL CARRER DE FRANCESC MACIÀ
ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL
DES DE QUALSEVOL LLOC
Descarrega't l'aplicació disponible
per Android i iOS

Sant Miquel festeja el patró
El 29 de setembre és Sant Miquel i, en conseqüència, el barri
d’aquest nom celebra ja aquest
cap de setmana el seu patró de
barri. L’Associació de Veïns ha
preparat un programa festiu amb
mitja dotzena d’activitats per propiciar el retrobament dels veïns i
veïnes al voltant d’una activitat o
d’una bona taula.
L’animació començarà divendres (22 h), quan el grup d’havaneres Ultramar transformarà el
carrer de Francesc Macià, a tocar
del Palau d’Esports, en un port
de pescadors. Com és habitual, a
més de les havaneres, els valsets
mariners i les cançons de taverna,
la cantada inclourà un tast de rom
cremat per a tots els assistents.
L’endemà, dissabte, en aquest
mateix carrer es desplegarà el
Sant Miquel Ocasió (de 10 a 19 h),
un mercat de segona mà. A la tarda s’ha programat un espectacle
de pallassos per a la canalla (17

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

ARXIU

GERMANOR El sopar a la fresca tornarà a aplegar als conveïns
h) i un concurs de pastissos (18
h) pels més llaminers. Precediran
al tradicional sopar de germanor
(21.30 h), seguit d’un ball a la fresca amenitzat pel trio musical París
la nuit. La llibreria Buñuel centra-

litza la venda de tiquets per l’àpat.
Diumenge l’escenari es traslladarà a la plaça Sant Miquel, marc
d’un vermut i concurs de tapes
(13 h), que acomiadarà la festa
amb amb un bon sabor de boca.

NOVETAT EDITORIAL PART DELS BENEFICIS ANIRAN DESTINATS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL
edItA.cAt

Montse Buñuel il·lustra
un conte sobre la integració
La il.lustradora de Granollers Montse Buñuel està presentant aquests
dies el llibre Nabil Robapinyes (Edita.cat), un conte fet a quatre mans
amb l’escriptor de Palamós Alfons
Cama que s’ha fet realitat gràcies a
una campanya de micromecenatge.
Nabil Robapinyes narra la història d’un nen de l’Atles marroquí i el
seu pare, que arriben a Catalunya i
acaben integrats dins la comunitat
d’un poble de la falda del Montseny. La història té un alt contingut
didàctic i tracta qüestions com la
immigració, la integració, l’amis-

tat i la importància de reconèixer
i acceptar les diferències. El conte
ja es pot trobar a les llibreries i a la
botiga d’internet El Cep i la Nansa
(elcepilanansa.com).
Montse Buñuel compagina la
seva vida laboral dedicada al comerç exterior amb la seva gran passió autodidacte pel dibuix, la pintura i l’scrapbooking. Ha realitzat
tallers i ha col·laborat en diverses
publicacions de llibres infantils i juvenils com a il·lustradora, com és el
cas de Mamà, veig bruixes!!, La gran
Flanna, En Nicolau blanc-i-blau i el

NABIL ROBAPINYES
seu amic Quitu, La Jana i el desig invisible, Les cartes d’en Marc o els dos
volums d’Un pòdium irrepetible.
Tant ella com Cama han cedit els
drets d’autor als programes contra
el càncer de l'Hospital Infantil de la
Vall d’Hebron.

tonI toRRIllAs

37 edicions de
la Festa del Vi més
dansaire i musical

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 22 al diumenge 25 de setembre
Dijous

26º

15º

Divendres

26º

17º

Dissabte

23º

15º

Diumenge

21º

14º

Uns bons porrons de vi circulaven
diumenge de mà en mà per la
Porxada, durant la celebració de la
tradicional festa del vi. Els membres
de l'Ateneu van recuperar aquesta
activitat gastronòmica en la que no
hi van faltar el raïm i un pica-pica de
degustació.
Els balladors de l’associació
Passaltpas van animar la trobada
amb les seves danses, amb música
en directe servida pel duet MarcoPol,
amb arrels italianes i catalanes.
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AGENDA

GRANOLLERS
DIVENDRES, 23
18 h Espai Tranquil-Barbany
Resiliència en temps de canvis. Com
podem transformar els conflictes.
Xerrada a càrrec de Glòria Coll Canet
22 h c. Francesc Macià
Festes del Barri Sant Miquel. Fins
diumenge [consulteu el programa
a la pàgina anterior]
DISSABTE, 24
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Carpes informatives de la Diada de
la Bicicleta 2022
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de llibre d'artista (+8 anys
i adults): El primer vol, amb Glòria
Gorchs i Agnès Ferrrer
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Currents, a càrrec de la cia. Mayumana
DIUMENGE, 25
8.30 h Parc del Congost
Diada de la bicicleta
10 h Jardins d'Apel·les Mestres
Caminada popular AV Granollers Nord
10.30 h Parc de Ponent
Granollers dibuixa al Parc de Ponent.

Itinerari modernista pel cementiri

Voltem per l'entorn

Diumenge (11 h) el Museu de Granollers organitza de nou
un itinerari per redescobrir aquest espai. Que la terra et
sigui lleu. El modernisme al cementiri de Granollers, anirà a
càrrec de la historiadora de l'art Cinta Cantarell i comptarà
amb la ballarina Carme Nájera i la intèrpret Mireia Tejero.

Tornen els Tastets
gastronòmics a Vallromanes

Trobada d'scketchers
10.30 h Plaça de la Porxada
Ballada country
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Prima tèxtil. Taller i visita guiada a
l'exposició El Venadito-Primats
13 h plaça Sant Miquel
Festes del Barri Sant Miquel: Vermut i
concurs de tapes
DILLUNS, 26
10 h Parròquia Sant Esteve
Donació de sang
15.30 h Centre Cívic Jaume Oller
El Petit Oller. Espai per a famílies
19 h Espai Gralla-llibreria La Gralla
Cicle de tertúlies: Lo hago como
madremente puedo d'Andrea Ros
DIMARTS, 27
9 h Hospital General de Granollers
Jornada Contencions mecàniques dins
l’àmbit psiquiàtric. Hi ha alternatives?
18 h Sala Francesc Tarafa
Parlem en família: Retrobar-se amb la
parella quan es tenen fills i filles.
18.30 h Sala Francesc Tarafa
Taller de pràctica filosòfica: La filosofia
com a medicina de l'ànima o com a
forma de coneixement

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 23
19 h Sala polivalent de l'Espai Can Prat
Vine a conèixer el TEA Vallès Oriental
DISSABTE, 24
18 h Teatre Auditori Bellavista
Soc una nou. Teatre
DIUMENGE, 25
9.30 h Església de Sant Mamet
Homenatge a la Vellesa: Missa solemne
14 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Homenatge a la Vellesa. Dinar i Escenes
d'Ignasi Riera, a càrrec de Teatre Boina

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

Unir gastronomia, paisatge i territori. Aquest és l’objectiu de les Jornades
Gastronòmiques de Tastets, que aquest cap de setmana tornen a Vallromanes
després de dos anys d'absència a causa de la pandèmia. I ho fan amb una
edició rodona, la del 10è aniversari d’aquesta fira organitzada per l’Ajuntament.
Enguany hi participen mitja dotzena de restaurants de la vila, amb una vintena de
propostes culinàries. Els vins els posaran El Celler de Can Roda (vins DO Alella), el
Celler Testuan (vins de proximitat) i l’Hobac (cerveses artesanes), el servei de bar
anirà a càrrec d’Eatinerants i el forn Maria servirà el pa, que es podrà degustar
gratuïtament amb el tastet.
Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball, inaugurarà la mostra dissabte
al migdia. Els tastets se serviran a la pista coberta de l’avinguda Can Galvany
el dissabte de 13.15 h a 16 h i de 20.30 h a 23.30 h i el diumenge de 13 h a 16 h.
Enguany hi haurà un segon espai de taules i cadires a la zona d’aparcament de
la plaça Lluís Companys i un àmbit d’activitats infantils a la zona esportiva
municipal. Per ampliar la informació i veure tota la programació es pot consultar
el web www.vallromanes.cat.

Tu investigues!. Permanent
Centre Cívic Nord
Figuras ecuestres. Retratos de
caballeria. Obres de José Luis
Sánchez. Fins al 30 de setembre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Art i medicina. 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. Fins al 18 d'octubre
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
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