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EN PORTADA

Els municipis vallesans, com tot el 

país, vivien ara fa cinc anys –al vol-

tant de l'1 d'octubre de 2017– uns 

dies convulsos políticament. Van 

ser dies d'emoció i resistència, 

d'activisme polític i d'impli-

cació social per fer possible 

el referèndum d'autode-

terminació de Catalunya. 

Milers de persones es van 

organitzar per garantir la 

jornada electoral, en què 

van participar més de 2,3 

milions de persones mal-

grat les amenaces cons-

tants del govern espanyol i la �iscalia i de la violència 
de policies i guàrdies civils 

desplegats arreu del país.

A Granollers van obrir amb 

normalitat els 19 col·legis elec-

torals previstos, 10 dels quals eren 

els habituals d'altres comicis, com 

els instituts i els espais privats del 

Casino i l'Escola Pia. L'Ajuntament 

no va cedir cap espai de propietat 

municipal, tot i que, a diferència 

d'altres municipis amb govern del 

PSC, el consistori granollerí sí que 

va permetre l'ús de centres d'edu-

cació infantil i primària, de com-

petència municipal. Per a la resta 

d'espais va caldre buscar alternati-

ves en locals de la Generalitat. 

Al seu torn, desenes de persones 

havien fet possible la logística de 

la jornada: paperetes, urnes i un 

cens universal que permetia votar 

des de qualsevol col·legi. Per coor-

dinar el repartiment d'urnes a la 

comarca, es va celebrar al Circuit 

de Barcelona-Catalunya  una supo-

sada "jornada de treball sobre la 

reforma horària".   

Arribat el dia, la necessitat de 

policia, una acció en què també va 

col·laborar el cos de Bombers.

Durant tota la jornada es van 

produir cues als centres de votació, 

i llevat d'alguns problemes a mig 

matí per accedir al web que centra-

litzava les dades del referèndum a 

través del cens universal, tota la 

jornada va transcórrer sense inci-

dents. A Granollers van ser 20.045 

les persones que van participar 

en la convocatòria de la Generali-

tat, i un 87,81% van decantar-se 

pel sí, és a dir, 17.601 persones. El 

no va suposar el 9,16% dels vots 

(1.837), i van haver-hi un 3,03% 

(607) de vots blancs i nuls. També 

a les Franqueses la mobilització va 

ser important. Van exercir el seu 

dret de vot 5.83 veïns, el 89,7% 

dels quals va optar pel sí.

Concentracions massives

L'efervescència política es va 

mantenir els dies posteriors a 

l'1-O. El dimarts 3, per exem-

ple, els sindicats van convocar 

una aturada als centres de tre-

ball per denunciar la violèn-

cia dels cossos policials 

de l'Estat, que va tenir 

un ampli seguiment en 

alguns sectors, sobre-

tot al comerç, amb més 

del 80%. A la tarda 

Granollers va viure una 

de les mobilitzacions 

ciutadanes més massi-

ves mai vistes a la ciutat. 

La Porxada es va desbor-

dar amb un clam contra la 

violència policial de l'Estat. La Tau-

la per la Democràcia –formada per 

una seixantena d'entitats– prenia 

el micròfon per llegir el manifest de 

condemna a les càrregues policials 

contra els votants del referèndum, i 

per donar suport al miler de ferits 

de la jornada electoral. 

Els efectes del referèndum van 

continuar els mesos següents amb 

l'aplicació de l'article 155, que va 

laminar les competències de la 

Generalitat, l'empresonament dels 

líders socials i polítics i la persecu-

ció judicial de gairebé 4.000 perso-

nes. Entre elles hi ha el franquesí 

Josep Maria Jové, actual portaveu 

parlamentari d'ERC i encausat 

per la seva suposada implicació 

en l'organització del referèndum. 

Cinc anys del

Justament, fa pocs dies el TSJC ha 

reactivat la causa contra Jové, a qui 

s'acusa de "desobediència, pre-

varicació i malversació". La causa encara té pendent l'escrit de la �is-
calia, així com la data del judici.

Jornades d'emocions intenses

Després d'aquella tardor convulsa, 

la Generalitat va recuperar el pols 

la primavera de 2018. Un dels gra-

nollerins que va assumir un paper 

rellevant en aquest nou escenari 

va ser l'aleshores regidor i diputat 

Chakir El Homrani, que va ser no-

menat conseller de Treball, Afers 

Socials i Família de la Generalitat. 

El Homrani recorda l'1-O com una 

jornada "intensa", sobretot per 

l'impacte que van suposar les càr-

regues policials en alguns col·legis 

electorals. "Allò va generar molta 

Milers de persones

van desbordar la Porxada 

el 3 d'octubre per rebutjar 

la violència policial
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IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL 

protegir les urnes va fer que unes 

1.500 persones acudissin a prime-

ra hora a les portes dels col·legis 

per evitar que fossin precintats, i 

garantir així la votació amb nor-

malitat. A més, en molts d'aquests 

centres, desenes de persones hi 

van passar la nit per assegurar-ne 

l'obertura. En alguns carrers, com 

al voltant de l'escola Pereanton, es 

van col·locar tanques per impedir 

el pas de la Guàrdia Civil si és que 

provava d'endur-se els vots, i en 

altres, com l'avinguda Sant Esteve, 

la mateixa ciutadania va tallar el 

trànsit per evitar la irrupció de la 

primer d'octubre
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La coordinació independentista
de Granollers, que aplega els partits 
i les entitats sobiranistes de la ciutat, 
ha organitzat un acte aquest dissabte 
amb motiu del cinquè aniversari
del referèndum de l'1-O. L'acte porta  
per títol 1 d'octubre; ni oblit ni perdó,  
i consistirà en una cadena humana 
que enllaçarà la plaça Maluquer i 
Salvador amb la plaça de la Porxada. 
El punt de trobada serà la plaça 
Maluquer a les 11 h, amb la  
intervenció de grups de suport i 
persones represaliades arran del 
referèndum de l'1 d'octubre.
D'altra banda, a l'Arc de Triomf de 
Barcelona se celebrarà dissabte
(17 h) la concentració unitària per 
commemorar el primer d'octubre 
de 2017. Abans (15.30 h), l'Assemblea 
Nacional Catalana haurà aixecat un 
mur d'urnes davant del Palau de la 
Generalitat, a la plaça de Sant Jaume.

Cadena

humana entre la

plaça Maluquer

i la Porxada 

Acte contra
la repressió
EL CONSELL PER LA REPÚBLICA DEL 
VALLÈS ORIENTAL FARÀ DIVENDRES
un acte reivindicatiu al centre de 
votació on una cinquantena de 
guàrdies civils es van presentar l'1-O 
del 2017, a Vilalba Sasserra. L'acte 
arrencarà al parc Firal de Granollers 
a les 19.30 h, amb una marxa lenta de 
vehicles que passarà per Cardedeu 
a les 20.15 h i per Llinars a les 20.35 
h. La marxa arribarà a Vilalba a les 
21 h, on es projectaran vídeos de 
l'1-O i el 3-O al municipi. Tot seguit 
hi haurà un sopar popular i la lectura 
de manifestos (22.30 h), seguit de les 
actuacions musicals de Desakord i No 
freguis q'hem trepitjat.

arxiu/x.s./p.m.

REFERÈNDUM  Multitudinària manifestació de rebuig a la violència policial (1);

cua per votar al col·legi electoral del passeig de la Muntanya (2); votació a

l'escola Mestres Montaña, a Can Bassa (3); tall de l'avinguda Sant Esteve (4).

inquietud, però alhora un senti-

ment d'orgull i d'apoderament 

col·lectiu molt important", diu 
El Homrani. "Aquells dies vam 

prendre consciència del que 

estàvem fent i de la força que 

teníem". El "xoc emocional" del 
moment es va reproduir amb les 
manifestacions del 3 d'octubre i 
també els dies següents, tant al 
Parlament com al carrer. "Vaig 

veure com amics i companys de 

partit patien la repressió, sent 

empresonats o marxant a l'exi-

li", recorda El Homrani, que pocs 
mesos després accedia al Govern 
de la Generalitat. "Era plenament 

conscient de la situació; saps 

que hi ha una causa general i 

que fas un pas important en un 

moment del tot excepcional". 
Per al ja exregidor i exconseller, 

els darrers cinc anys han estat fo-
namentals per consolidar l'apre-
nentatge. "L'1-O vam fer una 

cosa brutal, però no vam assolir 

l'objectiu. Això ha generat frus-

tracions, però la situació és molt 

complexa i cal identificar bé les 
fortaleses, debilitats, oportuni-

tats i amenaces del moviment 

independentista. I això és el que 

hem fet aquests anys, persistir 

en l'aprenentatge", valora Chakir 
El Homrani.    

Des de les entitats sobiranistes 
de Granollers, M. Assumpta Redon-
do, presidenta de l'ANC, recorda 
que aquells dies es van viure amb 
"il·lusió, nervis i emoció", sobre-
tot els dies posteriors, com el 10 
d'octubre, quan molta gent espe-
rava la declaració d'independència 
al Parlament. "Esperàvem que hi 

hagués una reacció política al 

referèndum, i el resultat va ser 

decebedor", assenyala. No obstant 
això, considera que "últimament 

s'han fet passos potser poc visi-

bles, però que han reforçat l'en-

granatge jurídic [de l'independen-
tisme] i que de portes enfora han 

estat positius". "S'ha evidenciat 

la repressió de l'Estat espanyol, i 

això posa les bases de cara a un 

futur reconeixement internacio-

nal", assenyala la portaveu de l'ANC 
a la ciutat. "Si continua la mobi-

lització popular, ens en sortirem 

segur", assegura. M. Glòria Casano-
vas, presidenta d'Òmnium a la ciu-tat, coincideix a definir aquella jor-
nada com a "emocionant", i afirma 
que aleshores es va produir una 
"amarga victòria", ja que la con-
seqüència han estat "exiliats i re-

presaliats i moltes ferides ober-

tes". Casanovas destaca que l'1-O 
va ser possible perquè aleshores hi 
havia "un sol pensament", mentre 
que "ara interessen més les cadi-

res i les capelletes", en una clara 
al·lusió als partits. "Ara la situació 

és complexa; els polítics no han 

estat a l'altura i el que cal és un 

lideratge que empenyi". i x.l.
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Qui més qui menys recorda com va viure 

l'1-O, sobretot les persones que hi van 

col·laborar de manera més activa. Mont-

se Guri va ser l'administradora de l'esco-

la Pereanton, responsable d'obrir i tancar 

el centre, de garantir que hi hagués tot el 

material, de constituir la mesa i de resol-

dre qualsevol incidència. Guri recorda 

l'emoció que va viure quan va aparèixer 

l'urna. "Hi havia una xarxa de persones, 
però no les coneixies; tothom tenia al-
guna funció, i entre tots vam fer mà-
gia", explica. També recorda que "per 
evitar que la policia s'endugués els 
vots, vam habilitar una urna amb pa-
peretes falses, que és la que els hau-
ríem donat si haguessin vingut, mentre 
que l'urna amb els vots reals l'hauríem 
amagat". Amb tot, d'aquella jornada Guri 

en destaca la gentada que durant tot el 

dia hi va haver al voltant de l'escola, i com 

tothom estava disposat a col·laborar. "Hi 
va haver pares que van passar la nit a 
les aules, i a les 5 de la matinada ja hi 
havia l'escola plena, fins i tot amb gent 
que només portava menjar", diu.

"ENTRE TOTS 
VAM FER LA MÀGIA"
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Festius locals de 2023Sorotopia fa un taller d'autodefensa per a adolescents
El ple de dimarts ha aprovat els festius 

locals per a l'any vinent, que seran  

els divendres 19 de maig, per l'Ascensió, 

i l'1 de setembre, amb motiu de la  

Festa Major de Blancs i Blaus.

A partir de l'11 d'octubre i en el marc del programa Etcètera, l'associació

feminista Sorotopia ha programt, a l'escola Salvador Llobet, un taller

d'autodefensa per a adolescents, adreçat a noies de 12 a 16 anys, que inclou no només habilitats físiques, sinó d'autodefensa emocional, psicològica i verbal. 
L'activitat és gratuïtat i cal inscriure's a granollers.cat/etcetera.

SOCIETAT

L'Ajuntament de Granollers va 

presentar dilluns un nou pro-jecte a una convocatòria de fons 
Next Generation per reurbanit-

zar l'avinguda Sant Esteve per 

reduir-ne el trànsit i fomentar el 

canvi intermodal entre les estaci-

ons de tren, autobús i el centre de 

la ciutat. L'alcaldessa, Alba Barnu-

sell, acompanyada dels portaveus 

de tots els grups municipals, ho va 

explicar en el marc d'una trobada 

per fer balanç dels projectes sub-

vencionats fins ara i els pendents.

En el cas de l'avinguda Sant Es-

teve, el consistori aspira a rebre 

2.496.760 euros de subvenció en 

l'àmbit de la zona de baixes emis-

sions (ZBE) i transport urbà, d'un 

pressupost previst per desenvolu-

par el projecte de prop de 4 milions 

–3.981.971 euros–. L'objectiu de la 

reforma és, a més de pacificar-ne el 

trànsit, ampliar el verd a la ciutat, 

tal com Barnusell avançava en el 

darrer debat del ple de l'estat de la 

ciutat la setmana passada. El pro-jecte ja estava inclòs en el Pla d'Ac-

tuació Municipal d'aquest mandat, 

i vol reduir el trànsit en una de les 

principals vies d'accés al centre, 

entre la plaça Serrat i Bonastre i el 

carrer Josep Umbert. La proposta, 

doncs, contempla la reducció de 

l'espai destinat a vehicles de motor, 

millorar la connectivitat entre car-

rers i l'accessibilitat, la creació d'un 

carril bici, l'ampliació de voreres i 

la naturalització de l'espai urbà.

8,8 milions concedits
Fins ara, l'Ajuntament de Grano-

llers ha presentat 20 projectes i 

ha rebut 8,8 milions d'euros dels 

fons europeus per als projectes 

del pla local d'agenda urbana, la 

ZBE –les rampes mecàniques de 

la Font Verda i la vianalització 

d'alguns carrers, com Castella i 

Unió–, la renaturalització del Con-

gost, la rehabilitació energètica 

de l'EMT, la digitalització de l'ad-

ministració, l'adquisició de llibres 

a les biblioteques, la modernitza-

ció d'elements tècnics del Teatre 

Auditori i els 1,6 milions per al sector de Primer de Maig, "que 

permetrà rehabilitar 140 habi-

tatges dels 550 del barri", indi-

t.t./ajuntament

VIA PÚBLICA  EL PROJECTE PRETÉN REDUIR EL TRÀNSIT AL VIAL I FOMENTAR LA MOBILITAT INTERMODAL ENTRE LES ESTACIONS DE TREN I ELS AUTOBUSOS

Sol·licitats 2,5 milions als 
Next Generation per reformar 
l'avinguda Sant Esteve

Digitalització de la il·luminació del TAG

El Teatre Auditori de Granollers, que dilluns va acollir una trobada de tots 
els portaveus dels grups municipals i l'alcaldessa per fer balanç dels ajuts 
europeus, és un dels equipaments que ha rebut finançaments dels fons Next 
Generation. En una convocatòria de la Generalitat per a la modernització 
i gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals, 
el TAG ha obtingut un ajut de 84.948 euros en el marc d'un projecte amb 
un pressupost total de 224.458 euros que permetrà renovar part del seu 
equipament per fer-lo més sostenible. Així, es canviarà tota la il·luminació 
escenotècnica –ara analògica– per un sistema digital i tecnologia led. 
També es canviarà el projector per modernitar el sistema de vídeo a digital, 
així com els sistemes de gestió digital de la maquinària escènica.

cava l'alcaldessa, qui assegura que 

Granollers "és un dels municipis 

de l'Estat que ha rebut més fons 

europeus per habitant".

Propostes pendentsPel que fa als projectes pendents 
de resolució, Granollers ha de-

manat uns 850.000 euros per a 

la construcció de l'edifici de 17 

habitatges de lloguer social al 

passeig de la Muntanya; 50.000 

Entre la plaça Serrat i 
Bonastre i el carrer Josep

 Umbert es vol reduir l'espai 
dels cotxes i fer un carril bici

per la renovació de vehicles i 

punts de recàrrega; 560.000 per 

a la reforma energètica del Cen-

tre Vallès; 692.000 per a la re-

habilitació energètica del Centre 

d'Educació Especial Montserrat 

Montero; 80.000 per a les plaques 

fotovoltaiques previstes a la pista 

exterior de Can Bassa; 670.000 

per a la rehabilitació energètica 

de l'edifici d'oficines municipals de la Porxada; 48.000 per a pla-

ques fotovoltaiques a la coberta 

de la biblioteca de Roca Umbert; 

168.000 per ampliar la xarxa de 

calor sud amb biomassa a l'Espai 

Cangur, l'Escola Joan Solans, el 

CTUG i Roca Umbert i les piscines 

municipals; 8 milions per a la re-

sidència de gent gran –que Bar-

nusell pressupostava en uns 12– i 

350.000 per a l'allotjament tem-poral a Palou, i 850.000 per a pla-

ques fotovoltaiques i rehabilitació 

de façana i coberta del Mercat de 

Sant Carles.  m.eras

Al núvol
DELS NEXT GENERATION TAMBÉ 

HA ARRIBAT PROP DE MIG MILIÓ 

per permetre el treball en el  

sistema cloud –al núvol– de 

l'administració pública, per tal de 

millorar la seguretat, mobilitat i 

eficiència a la feina. El confinament 

durant la pandèmia va evidenciar la 

necessitat de la connectivitat digital, 

així com la seguretat de les 

comunicacions i els serveis digitals 

dels ajuntaments. El projecte inclou 

la compra d'un centenar de portàtils 

–per passar del lloc de treball 

clàssic a escriptoris lleugers– i 

també incorpora la intel·ligència 

artificial en les administracions.  
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L'Ajuntament ha licitat tres actua-

cions a la via pública que tenen per 

objectiu eliminar barreres arqui-

tectòniques que dificulten l'acces-

sibilitat de persones amb mobilitat 

reduïda i amb carrets, per exem-

ple. Així es preveu destinar 49.865 

euros a tres actuacions a Grano-

llers, en què, a banda de suprimir 

obstacles i facilitar la marxa, s'ins-

tal·laran paviments tàctils per in-

dicar direccions o zona de perill a 

persones amb problemes visuals.

La primera actuació serà al camí 

escolar del carrer Jaume Corbera, 

on es modificarà l'itinerari existent 

sobre la calçada recol·locant pilo-

nes de senyalització, amb una pin-

tura al terra antilliscant i rampes 

per eliminar graons i desnivells.

També s'intervindrà a la canto-

nada del carrer Joanot Martorell 

amb el carrer Mataró, tot modifi-

cant les voreres i passos per crear 

un itinerari segur i accessible per 

als vianants que van de l'estació 

de tren Granollers Canovelles cap 

cessibilitat a la zona del Palau d'Es-

ports. Per això, a la cantonada dels 

carrers Emili Botey i Francesc Ma-

cià s'ampliarà l'itinerari fins a l'ac-

cés a la farmàcia, i es crearan tres 

nous guals amb senyalització. Tam-

bé es modificaran els guals exis-

tents a la cantonada de Tres Torres 

amb Verge de Montserrat.  m.e.

al centre. Així, s'ampliarà la vorera 

nord-est de la cantonada, tot modi-

ficant el dibuix del gir de vehicles 

–ara hi ha una senyalització horit-

zontal ratllada que ocupa part de la 

calçada i que es convertirà en vore-

ra–. A més, en els passos de vianats 

es canviaran esglaons per guals.

Finalment, es vol millorar l'ac-

L'Ajuntament ha iniciat les obres 

dels accessos i recorreguts del parc 

del Puig de les Forques, un dels 

espais verds més grans de la ciu-

tat, amb una superfície de 36.864 

metres quadrats, situat al barri de 

la Font Verda, entre els carrers de 

Carles Riba, Puig de les Forques, 

l'Olivar, Lluís Vives i Francesc Ribas.

Així, es reformaran dels recor-

reguts i els accessos al parc, per 

substituir els elements malmesos i 

fer-los més còmodes i adaptats als 

usos i necessitats actuals de l'es-

pai. Es durà a terme una remode-

lació integral d'un dels camins més 

externs del parc, que envolta els al-

tres dos camins, que s'ha fet malbé 

per les arrels dels arbres.

La reforma permetrà guanyar 

més espai verd. S'enderrocarà el pa-

viment existent, se sanejarà el sub-

sol i es rebaixarà el terreny. Al llarg 

de tot el recorregut, es construiran 

murs de contenció amb estructures 

de gabions i una cuneta permeable 

Treballs per arranjar 
accessos i camins al parc 
del Puig de les Forques

ajuntament

INTEGRACIÓ  UNS 50.000 EUROS PER ELIMINAR OBSTACLES ARQUITECTÒNICS DELS CARRERS EL PAVIMENT COMBINARÀ FORMIGÓ I SAULÓ ALS TRAMS PLANS

Fer itineraris sense barreres

CARRER JAUME CORBERA  S'hi definirà l'itinerari i s'eliminarà l'esglaó

Es faran accessibles el camí escolar del carrer Jaume Corbera, la 
cantonada de Joanot Martorell amb Mataró, i la zona del Palau d'Esports

que permeti la canalització i apro-

fitament de l'aigua pluvial. El nou 

paviment combinarà el formigó i 

el sauló en els trams més plans i als 

entorns del recorregut s'hi sembra-

rà una barreja de llavors de gespa.

La reforma, a càrrec de l'em-

presa Ambientalia, té un pressu-

post de 121.864 euros i es preveu 

que s'enllesteixi a final d'any. 

n Dilluns van començar les obres de 
reparació del paviment del carrer Marià 
Sans, malmès, segons l'Ajuntament, ar-
ran de les obres del CUAP. També es re-
novarà part del mobiliari urbà, amb nous 
bancs de formigó i aparcaments per a 
bicicletes. Els treballs, a càrrec de Pavi-
mentacions, Rebajes y Construcciones, 
tenen un pressupost de 29.316 euros.

REPARACIONS AL 
CARRER MARIÀ SANS
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Coincidint amb la Setmana Europea 
de la Mobilitat, Granollers Pedala 
organitzava divendres a la tarda 
una cursa local de transports, entre 
la plaça de Can Bassa i la bibliote-
ca de Roca Umbert. L'objectiu era 
comparar l'eficiència de quatre mo-
dalitats de transport en un despla-
çament intern i urbà a Granollers, 
des d'un barri perifèric fins a una 
zona cèntrica i d'equipaments.

En la cursa hi van competir 
l'Oriol (en bici), l'Àlex (a peu), la 
Neus (en cotxe) i la Montse (en 
autobús). El primer –la bicicleta– 
va trigar només 9 minuts a com-
pletar el trajecte entre Can Bassa i 
Roca Umbert. Al seu darrere arri-
bava l'Àlex, a peu, que va trigar 19 
minuts, i la Neus, en cotxe, que en 
trigava 21, després d'aparcar-lo al 
passeig Fluvial i completar l'últim 
tram a peu. Finalment, l'última a 
arribar va ser la Montse, que feia 
el recorregut amb l'autobús de la 
L21 i va trigar 23 minuts –tot i que 
el bus va passar 6 minuts tard per 
la parada de Can Bassa–.

Segons Granollers Pedala, el 

dins de la xarxa urbana, i que 

el desplaçament òptim entre 

barris és el que es pot fer en bi-

resultat posa de manifest, un cop 
més, que "la bici és el mitjà de 

transport més ràpid i pràctic 

xavier solanas

batec

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS PEDALA, EN EL MARC DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT, ORGANITZA UNA CURSA DE TRANSPORTS

La bicicleta, el mitjà més ràpid 
en els desplaçaments urbans

FORMACIÓ

La Tela acull el 
Fòrum de l'Educació 
Ambiental català

En el marc de les activitats pa-
ral·leles de l'Exposició El Vena-
dito, a La Tela, dimarts (17.30 
h) la Fundació Mona farà una 
xerrada sobre la situació dels 
primats i la feina del centre de 
rehabilitació d'aquests animals 
a Catalunya, amb més de 20 
anys de trajectòria. El preu de 
l'activitat és de 3 euros per als 
adults i 1 euro per als infants  
–la xerrada es recomana a par-
tir dels 10 anys–.

DIVULGACIÓ

La recuperació dels 
primats a la Mona 

Catalunya acollirà aquest cap 
de setmana el projecte Climbats  
–de recerca sobre ratpenats– i el 
Museu de Ciències Naturals or-
ganitza la trobada de la comissió 
de gestió del projecte per crear 
una xarxa de seguiment de rat-
penats d'abast europeu i com el 
canvi climàtic influeix en el des-
cens de població de ratpenats.

RECERCA

Trobada d'estudiosos 
de ratpenats i clima

El Museu de Ciències Naturals, a l'edifici de La Tela, acollirà di-
vendres el Fòrum d'Educació 
Ambiental 2022, organitzat des 
de la Societat Catalana d'Edu-
cació Ambiental amb el suport 
del Departament d'Acció Climà-
ticade la Generalitat i la col·la-
boració del Museu i el Congrés 
Nacional d'Educació Ambiental. 
El tema d'enguany és la vincula-
ció de l'Educació Ambiental amb 
l'Economia Social i Solidària. Es 
pretén facilitar un debat on iden-tificar els llocs de confluència 
entre l'EA i l'ESS, i conèixer pro-
jectes i professionals que treba-
llen hi treballen. El fòrum tindrà 
una primera jornada telemàtica 
dijous, una sessió que serà gra-
tuïta. La jornada presencial de 
divendres a Granollers se cele-
brarà de 9 a 14.40 h i s'encetarà 
amb els resultats de la diagnosi 
realitzada per Espai Ambiental 
Cooperativa. Tot seguit (9.45 h), 
es presentarà una bateria d'ex-
periències de la vinculació de 
l'AE i l'ESS. La inscripció a tot el 
Fòrum té un preu de 8 euros per 
a socis de la SCEA i de 15 per a la 
resta de persones interessades.

n Granollers Peda-
la impartirà aquest 
divendres (17.30 h) 
una formació teòrica 
en línia adreçada a 
les persones que vulguin ser voluntàries 
en el programa En bici sense edat, que 
ofereix a una o dues persones d'edat 
avançada o mobilitat reduïda un pas-
seig en tricicle a l'aire lliure. Per par-
ticipar-hi, cal inscriure's a través del 
codi QR que reproduim. El 7 d'octubre 
s'impartirà la sessió pràctica presencial.

FORMACIÓ PER 
AL VOLUNTARIAT 
D''EN BICI SENSE EDAT'

Èxit participatiu a la Diada de la Bicicleta
Diumenge desenes de persones van participar a la Diada de la Bicicleta de 
Granollers, organitzada per l'Ajuntament i el Club Ciclista, en el marc de la 
setmana per a la Mobilitat Sostenible i Segura. La pedalada popular sortia 
a les 10.30 h dels parc del Congost [a la fotografia], que prèviament havia 
acollit també la sortida de la marxa cicloturista de 52 quilòmetres.

cicleta". En aquest sentit, l'entitat 
insisteix en la necessitat d'ampli-
ar la xarxa pedalable de la ciutat, 
perquè "ara mateix només hi ha 

un 5% o un 10% del que podria 

haver-hi, en carrers amples i 

amb carrils segregats". 
"Travessar Granollers a peu 

pot suposar 45 minuts, men-

tre que fer-ho en bici pot ser la 

meitat". "Si hi hagués una bona 

xarxa pedalable, la bicicleta 

s'utilitzaria molt més per a des-

plaçaments quotidians", insis-
teixen des de l'entitat.  x.l.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO de l'institut Celestí Bellera participaven 
divendres en una marxa pel clima a Granollers, una mobilització que va arrencar 
des del mateix institut, a Can Bassa, i va acabar a la plaça de la Porxada, on els 
joves feien una crida a actuar des d'ara per contaminar menys, reciclar més i, 
en definitiva, tenir més cura del medi ambient. D'aquesta manera s'afegien a la 
vaga mundial pel clima, convocada pel moviment Fridays for Future. foto: x.l.

Marxa pel clima de l'alumnat del Bellera

L'Ajuntament comprarà dues fin-
ques a Palou amb l'objectiu de 
permetre el creixement de la de-
puradora i la planta de residus co-
marcal, així com per facilitar la im-
plantació d'un parc solar sobre els 
terrenys de l'antic abocador de Pa-
lou. Per això, dimarts, el ple apro-
vava la signatura d'un contracte 
amb opció a compra, amb els vots 
a favor del PSC, Cs i Primàries, i les 
abstencions d'ERC i Junts.

Es tracta d'una operació que su-
posa un import total de 819.955 euros per a les dues finques –amb 
un preu de prop de 600.000 euros 
i d'uns 220.000 cadascuna–. Amb 
l'opció de compra, l'Ajuntament 
haurà d'avançar un import del 
10% del valor i, un cop l'operació 
rebi el vistiplau de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme, pagarà 
la resta. La regidora d'Urbanisme, 
Gemma Giménez, destacava que 
la compra "aporta drets directes 

a l'Ajuntament, tot incremen-

tant el patrimoni municipal, i 

genera un impuls que pot facili-

tar el desplegament urbanístic 

de la zona sud de la ciutat amb 

relació a aspectes vinculats a 

fer front al canvi climàtic".
Les dues plantes actuals del 

Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental i el Consor-
ci Besòs Tordera ja estan situades 
en terrenys municipals, de mane-
ra que el govern considera "lògic 

que l'ampliació també sigui im-

pulsada per l'Ajuntament. Cap 

altra localització compleix les 

necessitats d'ampliació de 7 

hectàrees", afegia la regidora.
Giménez emmarcava l'operació 

en una "visió estratègica de futur 

i la necessitat dels nous espais 

per al desenvolupament futur 

de la ciutat, vinculat a una nova 

economia verda i la creació de 

llocs de treball", concloïa. i m.eras

Compra de sòl a Palou 
per ampliar la depuradora 
i la planta de residus 

EL GOVERN APUNTA LA FUTURA INSTAL·LACIÓ D'UN PARC SOLAR

Acció de suport a l'adopció de gossos
Diumenge, el Camp Municipal de Cardedeu es va 
convertir en l'escenari d'una acció de promoció 
de l'adopció d'animals convocada per l'entitat 
Batec, amb el suport del FC Cardedeu i el Llave-
neres CE –que hi disputaven la primera jornada 
de Segona Catalana Subgrup 2B– i la protectora 
APAG de Granollers. Els capitans dels equips han 
sortit al terreny de joc amb dos gossos en braços 
per a qui es busca una família d'adopció.  
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El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

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

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

Com a mínim, una cinquantena de 

restaurants de Granollers i el con-

junt del Vallès Oriental s'han sumat, 

a través del Gremi d'Hostaleria, a 

la campanya No t'ho empassis per 

combatre l'estigma vers la salut 

mental. La iniciativa, que es desen-

voluparà a l'octubre, s'emmarca 

en el programa d'activitats del Dia 

de la Salut Mental, que organitza la 

Taula de Salut Mental, que aplega 

33 entitats del Vallès Oriental.

Aquesta és una de les principals 

novetats del programa d'enguany, 

que també incorporava dimarts la 

jornada Contencions mecàniques 

dins l'àmbit psiquiàtric. Hi ha alter-

natives? a l'edifici del Coneixement 

de l'Hospital, per a la qual hi havia 

més de 125 inscrits, indicava la co-

ordinadora de la Taula i secretària 

de l'entitat Daruma, Isabel Alcal-

de. De fet, les places presencials es 

van exhaurir, i altres persones van 

poder seguir la jornada en línia. 

La commemoració del Dia de la 

Salut Mental inclourà també algu-

nes activitats ja consolidades, com 

la Caminada per la Salut Mental, el 

diumenge 16 d'octubre –també n'hi 

haurà una a la Garriga el 30 d'octu-

bre–; l'exposició de cartells dei Dia 

Mundial de la Salut Mental, del 10 

al 18 d'octubre a la Biblioteca Can 

Pedrals, i una programació especial 

de Ràdio Granollers durant tota la 

setmana a partir del dilluns dia 10.

Les activitats es completaran 

amb el teatre adreçat a l'alumnat 

de 3r i 4t de primària, dilluns 10 

a la Sala Tarafa, en què un grup 

el Dia de la Salut Mental.

La campanya, ideada a la Taula 

de Salut Mental de l'Urgell-Segarra, 

consisteix en uns elements infor-

matius que es posaran a les taules 

i que detallen cinc estigmes i quina 

és la realitat. Per exemple, s'exposa 

el fals estigma que "les persones 
amb problemes de salut mental 
són violentes", i s'indica que en 

realitat "una persona amb tras-
torn mental té les mateixes pro-
babilitats de presentar episodis 
de violència que qualsevol altra. 
En canvi, sí que té més probabi-
litats de ser víctima de violència 
i altres delictes".

Aquests elements de les taules 

també inclouen un QR amb més in-

formació sobre la salut mental, i un 

altre QR per participar en el sorteig 

d'un àpat per a dues persones en 

un restaurant del gremi. M.ERAS

de l'Hospitalet, a través de tite-

lles, explicarà com són algunes de 

les malalties mentals existents. 

Dimarts 11 (17.30 h) també hi 

haurà la taula rodona al Museu de 

Ciències Naturals Donem veu a les 

addiccions, així com a partir de di-

lluns vinent i fins al 21 d'octubre 

la plaça de la Corona acollirà el 

projecte expositiu de sensibilitza-

ció Pots mirar sense jutjar?.

Lluita antiestigma
El president del Gremi d'Hostaleria 

del Vallès Oriental, David Vázquez, 

explicava que els establiments par-

ticipants a la campanya No t'ho em-

passis actuaran "com a punt d'in-
formació per a les persones que, 
com jo, no coneixem quasi res 
de les malalties mentals", i asse-

gurava que, en pròximes edicions, 

el gremi voldrà ser "més actiu" en 

La pandèmia no només va com-

portar un augment de les malalties 

mentals, sinó que les persones que 

les pateixen van disposar de menys 

recursos per ser ateses –menys llits 

d'hospitalització, dificultats per fer 

activitats terapèutiques, unitats 

tancades sense visites, etc.–. Tot 

plegat ha fet que a partir de 2020 

les contencions mecàniques –una 

mesura restrictiva consistent en la 

limitació parcial o total de la mobi-

litat d'una persona– s'hagin produ-

ït en més d'un 16% dels casos de 

persones ingressades per malaltia 

mental, mentre que entre 2018 i 

2019, n'eren el 12%. Així ho expo-

sava dimarts la cap d'àrea de Beni-

to Menni Granollers i Coordinadora 

de la unitat de psiquiatria de l'Hos-

pital, Belén Gías, en el marc d'una 

ponència a la jornada Contencions 

mecàniques dins l'àmbit psiquià-

tric. Hi ha alternatives?. Amb tot, la 

doctora explicava que fa temps que 

"s'està treballant com reduir les 
contencions, i, entre altres actu-
acions, es fan formacions anties-
tigma a Urgències per millorar 
l'atenció al pacient", detallava. 

De fet, assegura que en el protocol 

de Benito Menni disposa que "la 
contenció ha de ser la darrera 
opció, en casos de persones que 
mostren risc d'agressions o cai-
gudes", i que, si és possible, s'opta 

per la desescalada verbal, l'acom-

panyament i alternatives farmaco-

lògiques voluntàries.

Per aconseguir ràtios com les de 

països com Finlàndia (amb un 4% 

de contencions), Gías assegurava 

que cal més personal amb uns re-

quisits de formació bàsics –"a l'Es-
tat espanyol hi ha tres vegades 
menys auxiliars de psiquiatria 
que a Alemanya, per exemple", 

bones instal·lacions, establir un 

sistema de seguiment i definir rà-

tios adequades i equitatives a tots 

els territoris. Per a l'especialista, la 

prohibició amb un canvi de legisla-

ció no és la solució. "Alguns països 
han prohibit la contenció mecà-
nica, però continuen fent tracta-
ments involuntaris als pacients".

En una ponència prèvia, Beatriz 

Pérez recordava que en el marc 

contemporani dels drets humans 

es planteja acabar amb la violència 

i garantir el respecte a la dignitat 

de la persona, per això fa anys que 

es planteja abolir les pràctiques 

mèdiques i jurídiques que forcen 

o incapaciten un pacient. "No n'hi 
ha prou en eliminar la conten-
ció mecànica, també hi ha trac-
taments farmacològics forçosos 
i internaments involuntaris que 
atempten contra els drets de les 
persones més vulnerables".

De fet, a la jornada també hi 

havia veus de testimonis directes 

que, com l'Anna, usuària de l'Hos-

pital de Granollers, denunciaven 

la poca utilitat d'aquests tracta-

ments. "Dos cops vaig arribar 
a Urgències tranquil·la, sense 
agressivitat i, tot i això, em van 
tancar en una habitació, sense 
suport. Això no ajuda a la gent 
a trobar-se millor. És molt trau-
màtic. T'ho treuen tot, fins i tot 
la roba. Intentaré que no em tor-
ni a passar", exclamava. M.E.

Alternatives a lligar 
un pacient al llit

M.E.

SALUT EL GREMI D'HOSTALERIA S'HA SUMAT ALS ACTES ORGANITZATS PER LA TAULA DE SALUT MENTAL, QUE ENGUANY HA ESTRENAT UNA JORNADA SOBRE CONTENCIONS

A taula per desmuntar els fals
mites de les malalties mentals

PRESENTACIÓ  Isabel Alcalde, Alba Barnusell i David Vázquez, a El Gato Verde

L'habitual caminada es farà 
el dia 16 i a partir de dilluns

la plaça de la Corona acollirà 
'Pots mirar sense jutjar?'

"Romandre en una habitació
tancada, immobilitzada i

 sense suport, no ajuda gens 
a ningú a trobar-se  millor"

Unes 100 persones al primera acte de TEA

Divendres, l'espai franquesí de Can Prat va acollir la presentació de TEA 
Vallès, una entitat que pretén donar suport a persones amb Trastorn 
d'Espectre Autista i a les famílies dels afectats. La iniciativa de Yolanda 
Moral i Gemma Pérez va atreure l'atenció d'un centenar de persones. Qui hi 
estigui interessat s'hi pot posar en contacte a teavallesoriental@gmail.com.

AJUNTAMENT

L'ASSOCIACIÓ DONA SUPORT A PERSONES AUTISTES I FAMÍLIES

El Departament de Salut ha iniciat 

la vacunació de la quarta dosi con-

tra la Covid-19 i la vacunació con-

tra la grip. La campanya ara se cen-

tra en les persones majors de 80 

anys, les que viuen a residències i 

els seus professionals –i per això 

divendres l'operativa de vacunació 

serà al Geriàtric Adolfo Montañá. 

En marxa la vacunació

de la grip i la quarta 

dosi de la Covid-19
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Divendres va començar a l'Audi-

ència de Barcelona el judici a l'acu-

sat de la mort de Vianca Alejandra 

Roca, la jove granollerina de 25 

anys que va ser trobada morta el 

9 de setembre de 2018 a la llera 

del Congost a Granollers, després 

que hagués desaparegut el 16 de 

juliol. La fiscalia demana 26 anys 

de presó per a qui era la parella de 

la víctima, Joel Rafael P.A., que els 

Mossos van detenir gairebé un any 

després de la mort de la jove arran 

d'un procés d'investigació i recopi-

lar proves en contra d'ell.

Segons el relat de la fiscalia, la 

nit dels fets, la parella va discu-

tir a l'habitatge que compartien. 

L'acusat va sortir del domicili i una 

estona després ho va fer Vianca, 

que estava embarassada. "Apro-

ximadament, cap a les 2 h de la 

matinada, després de mantenir 

diverses comunicacions telefò-

niques, Vianca es va reunir amb 

l'acusat a prop del passeig Fluvi-

al i, un cop junts, la va atacar fins 

a provocar-li la mort".

L'agressor va ocultar el cos en 

un col·lector proper, al riu Con-

gost, cosa que va dificultar que es 

trobés la noia, que va aparèixer 

després d'uns aiguats, el 9 de se-

tembre, en estat de descomposició 

més, demana 2 anys més de pre-

só pels maltractaments habituals. 

Finalment, reclama una indemnit-

zació de 300.000 euros per al fill; 

120.000, per a la mare de la vícti-

ma, i 50.000 per a cada germà.

Durant el judici, que està previst 

que s'allargui fins al proper dime-

cres, han de declarar la persona 

que va trobar el cadàver, la mare 

de la Vianca i el seu marit, la ger-

mana i el germà i altres membres 

de la família, les tres persones que 

convivien en el pis amb la parella, 

una companya de feina i amigues 

de la víctima, agents de la Policia 

i amb el cap separat i en una bos-

sa de plàstic. La fiscalia relata que 

l'acusat, durant la convivència com 

a parella amb Vianca, la va sot-

metre a una dinàmica de control, 

manipulació i aïllament del seu 

entorn, amb sentiment de supe-

rioritat i menyspreu cap a la seva 

condició de dona, amb freqüents 

agressions físiques i psíquiques.

Per això, pel delicte d'assassinat 

amb traïdoria, la fiscalia demana 

24 anys de presó i 10 anys més 

de prohibició de comunicació i 

allunyament del fill de la Vianca i 

d'altres membres de la família. A 

arxiu

TRIBUNALS  LA FISCALIA LI DEMANA 26 ANYS DE PRESÓ PER MATAR-LA I AMAGAR-LA AL RIU DESPRÉS D'UNA DISCUSSIÓ PER L'EMBARÀS DE LA NOIA

El marit de Vianca Roca nega ser 
l'autor del crim i assenyala l'exparella

CONCENTRACIÓ  Amics i familiars de la Vianca Roca, el 2019 a la Porxada

El cos de Mossos d'Esquadra, amb 

el suport de la Policia Local –i dos 

gossos de la seva unitat canina– i 

la Policia Nacional, va dur a terme 

divendres a la tarda un dispositiu 

policial conjunt a la sortida de les 

estacions de Granollers Centre i 

Granollers-Canovelles. Era la pri-

mera vegada que es feia un diposi-

tiu simultani a les dues estacions 

de tren de la ciutat amb l'objectiu 

de dissuadir la presència de lla-

dres en aquest entorn. L'operatiu 

va concloure sense cap persona 

detinguda, però es van denunciar 

10 persones per tinença de subs-

tàncies estupefaents i una per una 

infracció greu de trànsit. 

policia local

DISPOSITIU POLICIAL  Deu persones detingudes per tinença de drogues

Local i de Mossos d'Esquadra. El 

judici va començar amb la consti-

tució del jurat popular i les al·le-

gacions inicials. Aquesta setmana 

ha estat el torn dels testimonis i 

les proves pericials.

La declaració de l'acusat
En la seva declaració, dimarts, 

l'acusat va negar els fets i va asse-

gurar que ell no va agredir mai la 

Vianca. Va explicar que l'expare-

lla de la dona l'havia amenaçada 

més d'un cop, que poques setma-

nes abans del crim ell i la víctima 

van ser agredits en una discoteca 

i que, fins i tot, algun testimoni va 

veure un altre home amb la dona 

la nit dels fets. L'home només va 

respomdre les preguntes de la de-

fensa i del jurat i va dir que la dona 

era narcotraficant. Segons ell, la 

dona bevia molt i transportava co-

caïna a la vagina d'un país a un al-

tre, món al qual va arribar a través 

de la seva exparella, amb qui havia 

tingut un fill, i que l'amenaçava 

per telèfon, segons l'acusat. A més, 

era molt gelosa i la seva família no 

acceptava, per racisme, la relació 

amb l'acusat, que fins i tot va ser 

agredit pels parents de la dona. De 

fet, assegurava que part de la famí-

lia de la dona estava relacionada 

La jove, de 25 anys, va 

aparèixer morta al riu 

Congost passats dos

mesos de la desaparició

amb el narcotràfic i que tampoc es 

portaven gaire bé entre ells.

L'acusat va posar en dubte la in-

vestigació policial i va acusar la po-

licia de no voler visionar les imat-

ges de les càmeres de seguretat 

properes al seu domicili la nit dels 

fets, i de no voler verificar la versió 

d'una testimoni que va assegurar 

que va veure un home amb un cot-

xe negre agafant pel coll la víctima 

la nit dels fets, sospitós d'origen 

pakistanès i més alt que l'acusat, 

que va poder localitzar el vehicle. 

Segons el ministeri públic i diver-

sos testimonis, Joel R.P.A. agredia 

sovint la seva dona i la maltractava 

psicològicament, i consten diverses 

converses de telèfon en aquest sen-

tit. També la germana de la víctima 

relatava que la noia li havia explicat 

que l'acusat era molt gelós i con-

trolador, tot i admetre que la seva 

germana també tenia "el caràcter 

fort i dominant". "Era una rela-

ció tòxica", deia, i un cop l'home 

l'hauria amenaçat amb una pistola. 

A més, segons li va explicar la víc-

tima, l'acusat mantenia una relació 

sentimental amb la seva anterior 

parella i mare dels seus 5 fills, que 

vivia a la República Dominicana. 

Controls policials a
les estacions de Rodalies

Un operatiu conjunt entre la Poli-

cia Local i els Mossos d'Esquadra 

va permetre la detenció, entre 

dimarts i dimecres de la setmana 

passada, dels tres principals res-

ponsables d'un club cannàbic de 

Granollers, situat al polígon Jordi 

Camp. Segons fonts policials, l'es-

tabliment no complia els estatus 

de les associacions cannàbiques, 

que assenyalen que només poden 

vendre als seus clients registrats 

i que només es pot consumir a 

l'interior del local. La Policia Lo-

cal va detectar nombroses en-

trades i sortides de l'establiment 

en poc temps, i, d'acord amb la 

unitat d'investigació els Mossos 

d'Esquadra, van comprovar que 

l'associació incomplia la normati-

va. Va ser aleshores quan els dos 

cossos policials van dur a terme 

un operatiu per tal de detenir-ne 

els responsables, tres homes de 

27, 29 i 36 anys i que exercien els 

càrrecs de president, secretari i 

tresorer de l'associació.

Entre el material localitzat a 

l'establiment després de l'entra-

da i escorcoll hi havia 3,5 kg de 

marihuana –tant en cabdells com 

en preparats monodosi o en bos-

ses– i 830 grams d'haixix, també 

preparats en diferents formats. A 

més, també es van confiscar uns 

400 euros, la majoria en monedes.

Els tres detinguts van ser tras-

lladats a la comissaria dels Mos-

sos i posteriorment van quedar 

en llibertat a l'espera de ser citats 

pel jutge. Tots tres estan acusats 

d'un delicte contra la salut públi-

ca per tràfic de drogues i d'un al-

tre d'associació il·lícita. i

Detinguts els tres
responsables d'un club 
cannàbic de Granollers Un motorista va morir dimecres en 

una sortida de via a l'AP-7 al terme 

de la Roca. Els fets van passar al 

voltant de les 15.30 h a l'altura de 

l'enllaç amb la C-60. Segons les pri-

meres informacions, la moto va pa-

tir una sortida de via i va impactar 

contra una de les tanques laterals 

de la calçada en sentit Tarragona.. 

Al llocs dels fets s'hi van desplaçar 

quatre patrulles dels Mossos d'Es-

quadra i un helicòpter i tres am-

bulàncies del SEM, i l'accident va 

generar diversos quilòmetres de 

cues. D'altra banda, dimarts, poc 

abans de les 12 h, una moto també 

va sortir de la via, en aquest al punt 

quilomètric 21 de la carretera C-17. 

Segons testimonis de l'accident, el 

vehicle va caure tota sola, sense que 

cap altre vehicle s'hi veiés implicat. 

Arran de la ciaguda, la conductora 

de la moto, una dona de 48 anys, va 

resultar ferida en un genoll.  

Mor un motorista 

a l'enllaç de l'AP-7 

amb la C-60 
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LES FRANQUESES. Després de di-

verses edicions en què les festes 

nadalenques de les Franqueses 

han comptat amb una pista lúdica 

de patinatge, enguany es repetirà 

novament aquesta activitat, que 

comença a consolidar-se dins del 

programa d'actes nadalencs al 

municipi. La Regidoria de Comerç, 

Mercats, Fires i Turisme ha licitat 

el contracte de subministrament 

d'una pista de patinatge sintètic 

per instal·lar al municipi durant 

les festes de Nadal. El pressupost 

de licitació és de 19.360 euros (IVA 

inclòs), amb possibilitat d'ampliar 

el contracte durant tres anys més.

La pista s'instal·larà del 16 al 

31 de desembre, coincidint amb 

les dates de la Fira de Nadal de les 

Franqueses, un nou format que es 

va estrenar l'any passat i que, a 

més de la pista de patinatge, inclo-

ïa casetes de fusta i artesans, una 

fireta amb atraccions tradicionals 

i un videomàping projectat a la 

façana de l'Ajuntament. L'objectiu 

La instal·lació també haurà de sub-

ministrar més d'un centenar de pa-

rells de patins, lleixes per desar-los 

i peücs de polipropilè perquè els 

adults puguin entrar a la pista per 

acompanyar als més petits. També 

hi haurà d'haver un espai de 50m2 

de gespa artificial amb bancs per 

canviar-se el calçat, així com una 

màquina automàtica de neteja de 

terres, entre d'altres. 

d'aquesta nova fira en un espai 

obert era també donar un impuls 

al comerç local.

Segons la licitació, la pista –de 20 

metres de llarg x 10 d'ample– ha 

de ser de plaques de polietilè d'alta 

densitat autolubricades. També ha 

de tenir un metre d'altura i passa-

mans ergonòmics, així com una 

porta d'accés a la pista que es pugui 

obrir i tancar per evitar accidents. 

arxiu

LLEURE  LA INSTAL·LACIÓ ESTARÀ OPERATIVA ENTRE EL 16 I EL 31 DE DESEMBRE

Licitada per 19.360 € la pista
de patinatge de la Fira de Nadal

FIRA DE NADAL  L'any passat la pista es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament de les Franqueses 

va tancar dimecres el termini per 

presentar aportacions a la modifi-

cació puntual del PGOU que ha de 

regular la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques en sòl no urbanitza-

ble del municipi. Davant d'això, el 

grup municipal de Sal-CUP ha tor-

nat a demanar la protecció del sòl 

agrícola del municipi. La formació 

lamenta que "l'endarreriment en 

el foment de l'autoconsum en 

zones residencials i industrials 

s'acabi resolent irresponsable-

ment en detriment del sòl agra-

ri", i que "es perjudiqui el conjunt 

de la població amb l'únic benefi-

ci d'interessos privats allunyats 

i especulatius". En aquest sentit, 

Sal-CUP reclama que l'interès pú-

blic de la instal·lació fotovoltaica 

estigui directament vinculat amb 

el territori afectat i l'activitat prò-

pia del sòl agroforestal, i que les 

instal·lacions fotovoltaiques en sòl 

no urbanitzable només puguin ser 

d'autoconsum, ja sigui individu-

al o compartit. Finalment, el grup 

també apunta que "sacrificar sòl 

productor d'aliments i territori 

agroforestal sempre ha de ser el 

darrer recurs després d'haver 

adoptat totes les mesures d'efi-

ciència i estalvi energètic allà on 

sorgeix la demanda i amb una 

extensió molt limitada". 

Sal-CUP insisteix que

"cal protegir el sòl agrícola"

El PSC de les Franqueses ha començat a 

presentar algunes propostes de cara al prò-

xim mandat, que s'estrenarà l'estiu vinent. 

En matèria de seguretat, el PSC s'ha com-

promès a crear la unitat de policia canina, 

fet que "permetrà augmentar la protec-

ció, defensa i seguretat dels ciutadans". 

L'objectiu de d'aquesta unitat és dotar la 

Policia Local de nous recursos i facilitar la 

detecció de drogues i substàncies estupe-

faents, com passa amb la unitat canina que 

utilitza la Policia Local de Granollers. Tam-

bé en matèria de seguretat, el PSC ha recor-

dat que pròximament es construirà la nova 

comissaria de policia al Sector R de Corró 

d’Avall, i que ben aviat es desplegarà al 

municipi la policia de proximitat, "un dels 

punts del programa electoral del PSC de 

les Franqueses en les anteriors elecci-

ons municipals", recorden. "Serà un ser-

vei policial a peu de carrer que aproparà 

el cos policial als veïns i que comporta-

rà més seguretat", diu el primer secretari 

del PSC franquesí, Juan Antonio Corchado. 

"Amb aquest desplegament complim els 

compromisos que tenim des de l'inici de 

legislatura". Corchado considera que la 

seguretat és un dels temes prioritaris que 

cal millorar a les Franqueses. "Treballa-

rem perquè els veïns i veïnes se sentin 

segurs al seu poble", assegura. 

El grup municipal de Ciutadans ha pro-

posat crear refugis climàtics combinant 

la plantació d'arbrat amb la refrigeració 

d'equipaments. La proposta es votarà en el 

ple municipal d'aquest dijous. "Cada cop 

són més freqüents les onades de calor", 

diu el portaveu, Amador Doncel. "Per això 

hem d'adaptar el municipi a la reali-

tat del canvi climàtic, els seus efectes i 

riscos als espais urbans d’ús públic". El 

grup basa la proposta en dades concretes, 

com el fet que "el 78% dels parcs de lleu-

re infantil de les Franqueses tenen un 

nivell d'insolació alt o mig alt, sobretot 

per la manca d'arbrat, i això en provo-

ca la infrautilització a l'estiu". Per això, 

Cs proposa "la plantació de massa bos-

cosa en un número coincident amb els 

naixements anuals i concentrar-la pre-

ferentment en parcs infantils i escoles". 

A més, el grup també aposta per estudiar 

quins equipaments municipals podrien uti-

litzar-se com a refugi climàtic, de manera 

que les persones més vulnerables a les ona-

des de calor hi puguin romandre les hores 

de més intensitat. "N'hi ha prou amb un 

espai climatitzat a 26 graus, però també 

cal una correcta utilització dels recur-

sos hídrics, amb més fonts o la instal·la-

ció de nebulitzadors d'aigua en diversos 

punts de la població", diu Doncel. 

El PSC proposa que

la Policia Local tingui 

una patrulla canina

Ciutadans demana

la creació de refugis

climàtics al municipi

Expedient per adjudicar el Sector N
El ple de les Franqueses d'aquest dijous debatrà novament l'expedient de 

contractació d'obres per urbanitzar el polígon del Sector N, a la carretera 

de Cardedeu. Els treballs ja s'havien adjudicat per 8,3 milions el febrer de 

2018 a la UTE formada per Abolafio Construccions i Cobra Instal·lacions 

i Serveis, però la UTE va renunciar-hi el juny passat després que Abolafio 

presentés concurs de creditors. L'Ajuntament ha refet ara l'expedient per 

adaptar-lo als preus actuals del sector de la construcció. 

TERRITORI  DEBAT SOBRE POSSIBLES PARCS FOTOVOLTAICS
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primàries

DEBAT  Els candidats es van trobar dissabte per parlar del futur de Granollers

Fa un parell de setmanes, l'Ajun-

tament de Granollers ha posat en 

marxa al web municipal la bústia 

ètica, un canal de denúncia anò-

nima que permet notificar possi-

bles irregularitats, mala pràctica 

o conducta inadequada de l'admi-

nistració local. El consistori, que 

amb una desena d'administraci-

ons més ha format part d'una pro-

va pilot, ha engegat aquest servei 

com "un canal segur per impul-

sar la integritat de la gestió pú-

blica i el bon govern", indicava el 

regidor Francesc Arolas, dimarts 

al ple, en què presentava l'infor-

ma d'avaluació del compliment de 

les lleis de transparència relatiu al 

primer semestre d'enguany.

La bústia ètica és un canal elec-

trònic segur que permet a qualse-

vol persona fer alertes, de forma 

anònima i amb garantia de confi-

dencialitat, sobre males pràctiques 

o conductes irregulars a l’Ajunta-

ment de Granollers i el seu sector 

públic, en àmbits com les actuaci-

ons públiques dels alts càrrecs i del 

personal directiu, les relacionades 

A banda de la bústia, en el marc 

del "bon govern", Arolas asse-

gurava que s'està avançant molt 

en el compliment de la llei, amb 

l'aprovació del pla de mesures 

antifrau, i el codi de conducta dels 

representants municipals i treba-

lladors públics.

D'altra banda, l'informe també 

se centra en el dret a l’accés d’in-

formació pública, i Arolas detalla-

va que s'han rebut 67 sol·licituds, 

"pràcticament totes de llicències 

i activitats". El regidor també des-

tacava que en la seva avaluació el 

Síndic de Greuges certifica el com-

pliment totes les recomanacions, i 

"destaca que en qüestions d’ac-

cessibilitat complim el 100%", 

tot i que reconeixia que l'intercanvi 

de dades "és millorable".

Pel que fa a la publicitat activa, 

l'Ajuntament granollerí compleix 

les recomanacions del Síndic i 

"s’ha millorat la publicació de 

les dades actualitzades del web, 

a més de millores en l’espai de 

proveïdors a la seu electrònica", 

detallava Arolas.  m.e.

amb la contractació pública i les 

del personal de la funció pública.

"La persona alertadora és 

una peça clau en la lluita con-

tra el frau i la corrupció en les 

institucions públiques", s'indica 

des del mateix servei. La persona 

que usa la bústia pot comunicar 

conductes que, per acció o omis-

sió, puguin ser presumptament 

reprovables per ser contràries al 

dret o als principis i valors ètics i 

a les conductes exigibles.

D'altra banda, si es vol expres-

sar una queixa o un suggeriment 

sobre la ciutat o la gestió d'algun 

tema municipal es recomana fer-

ho a través d'altre canal, el de 

queixes i suggeriments, de mane-

ra que arribi directament al de-

partament afectat.

Granollers x la Independència 

(GxI) - Primàries celebrarà dis-

sabte, coincidint amb el cinquè 

aniversari de l'1-O, les votaci-

ons per triar el seu cap de llista i 

l'ordre de les primers possicions 

de la candidatura de la formació 

per a les eleccions municipals de 

la primavera de 2023. Els candi-

dats són Carles Canet, de 59 anys 

vinculat al món audiovisual; Jordi 

Domènech, de 32 anys i infor-

màtic; Arnau Peral, de 22 anys i 

economista; Marina Pineda, de 58 

anys i física i matemàtica; l'excap 

de llista Mònica Ribell, de 54 anys 

i metge internista; l'actual regidor 

Joan Ricart, de 38 anys i politòleg, 

i l'exregidor Oriol Vila, de 48 anys 

i enginyer.

Dissabte passat tots van prota-

gonitzar un debat sobre la ciutat, 

i l'acte de final de campanya serà 

divendres (19 h) al Museu.  

El Bisbat de Terrassa celebrarà, de 

dilluns a dijous, les 26es Jornades 

de formació i animació pastoral, a 

la Parròquia de Sant Esteve, els ves-

pres a les 21.30 h, amb el títol els 

Reptes de l'Església, ara i aquí. La 

primera sessió, dilluns, anirà a càr-

rec de la professora de la Blanquer-

na i l'ESMUC i presidenta d'Acció 

catòlica de Barcelona, Cori Casa-

nova, i durà per títol Sínode 2021-

23, només bons propòsits o canvis 

reals. Dimarts, la xerrada Present i 

futur de l'Església catalana, anirà a 

càrrec del bisbe de la Seu d'Urgell, 

Joan Enric Vives; dimecres, Antoni 

Matabosc, doctor en teologia, trac-

tarà sobre el patrimoni de l'Esglé-

sia i el debat sobre les immatricula-

cions. Finalment, dijous, la religiosa 

i llicenciada en medicina i teologia 

Margarida Bofarull abordarà qües-

tions bioètiques. 

El Consell Comarcal del Vallès 

Oriental ja pot iniciar les obres 

de reforma de l'edifici dels antics 

jutjats a l'avinguda del Parc, així 

com té un termini establert de sis 

anys –fins al 6 de març de 2026– 

per haver-les enllestit i per haver 

traslladat la seva seu al nou edi-

fici remodelat. Així ho aprovava 

dimarts el ple de l'Ajuntament 

de Granollers que, en primer lloc, 

aprovava una addenda al conveni 

que havia signat el 2015 amb la 

Generalitat, qui li cedia els antics 

jutjats si els convertia en una ofi-

cina pública en un termini deter-

minat, que enguany el consistori 

va esgotar. Així, el nou document, 

acorda un nou termini de sis anys, 

que també haurà de complir el 

Consell Comarcal, segons un se-

gon document de cessió de la fin-

ca per part del consistori, aprovat 

també al ple.

Així, aquest nou conveni entre 

l'ens local i el comarcal, estableix 

la cessió gratuïta de la finca, ex-

ceptuant la planta tercera, de la 

qual l'Ajuntament vol disposar 

per a ús administratiu. A més de 

la cessió de la resta de l'edifici al 

Consell Comarcal, l'Ajuntament 

també li cedeix el dret de vol du-

rant 30 anys per aixecar, si ho 

considerés, una nova planta. El 

conveni estableix també que el 

Consell Comarcal executarà i cos-

tejarà la rehabilitació integral de 

l'edifici, inclosa la façana, i excep-

te la planta tercera. De fet, aques-

tes condicions ja es van rubricar 

en un conveni de 2018, que ara ha 

calgut actualitzar i que permet a 

l'administració comarcal sol·lici-

tar les llicències per executar els 

treballs de rehabilitació.

Els dos punts s'incorporaven a 

l'ordre del dia del ple per urgèn-

cia, "perquè l'inici de les obres 

depèn d'una subvenció que ja 

es pot sol·licitar", deia l'alcaldes-

sa, Alba Barnusell.  m.e.

El restaurant llibreria Anònims 

acollirà dijous (18.30 h) la pre-

sentació del darrer llibre de Rai-

mon Obiols, El temps esquerp (Ar-

càdia, 2022), amb la presència del 

mateix autor, que conversarà amb 

l'alcaldessa de Granollers, Alba 

Barnusell, i el seu antecessor en 

el càrrec, Josep Mayoral. Amb el 

subtítol Dotze apunts contra la de-

cepció política, Obiols analitza el 

present, que qualifica de "temps 

esquerp". L'històric militant del 

PSC, i ara ja retirat de la política 

activa, convida a interpretar els 

esdeveniments actuals i els dels 

últims 50 anys, i quines lliçons se 

n'haurien d'extreure per dibuixar 

un futur engrescador i combatre 

la decepció política. "Obiols se si-

tua en la distància justa que li 

dona haver-se allunyat de l'ac-

ció política, després de més de 

quatre dècades a primera línia. 

Amb una clara voluntat de fugir 

de polaritzacions reduccionis-

tes i de suggerir altres maneres 

de fer", ressenya l'editorial. 

El Consell Comarcal té sis 
anys per acabar les obres i 
establir-se als antics jutjats

ADMINISTRACIÓ  EL REGIDOR AROLAS PRESENTA MESURES PER AVANÇAR EN EL "BON GOVERN" EL PLE APROVA LA CESSIÓ DEL DOMINI GRATUÏT DE LA FINCA

POLÍTICA  ELS CANDIDATS VAN FER UN DEBAT PREELECTORAL

En marxa la bústia ètica per 
denunciar anònimament males 
pràctiques en la gestió pública

Primàries votarà el seu
cap de llista aquest dissabte

El bisbat fa una 
formació pastoral 
a la parròquia 
de Sant Esteve

Raimon Obiols presenta
'El temps esquerp' a l'Anònims 
amb Mayoral i Barnusell

La primera meitat de 2022, 
l'Ajuntament ha rebut 67 
sol·licituds d'informació

pública, moltes de llicències

El cotxe d'UniRaid, 
a la plaça Maluquer

El cívic fa la Ruta 
del Mapa de Palou

Dissabte, a partir de les 16 h, el 

cotxe del projecte solidari UniRaid 

serà a la plaça Josep Maluquer i 

Salvador, davant de Can Pedrals, 

per difondre la iniciativa. A partir 

de les 17 h hi haurà una sessió de 

dj i a les 17.30 h es farà la presen-

tació de l'equip que enguany farà 

aquest viatge solidari fins al Mar-

roc, Lluís Domene i Pere Garriga.  

El centre cívic de Palou ha orga-

nitzat per aquest divendres, a les 

18 h al pati de les Antigues Esco-

les, una passejada pel poble per 

descobrir els seus racons i histò-

ria, acompanyats de la música i la 

poesia de Pol Aumedes. L'activitat 

forma part del projecte comunita-

ri el Mapa de Palou, que vol posar 

en valor el territori. 

RELIGIÓ
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Amb la implantació 

del nou contracte, 

s'ha millorat la co-

bertura i el reparti-

ment del servei de neteja viària al 

llarg del dia i durant tota la setma-

na, per ajustar-ho a les necessitats 

de la ciutat. D’aquesta manera, 

s’ha incrementat la neteja viària 

en els torns de tarda i vespre, 

amb un servei ininterromput de 6 

a 22 h, i disposant, com fins ara, 

d’un servei nocturn d’urgències 

per primeres intervencions fins 

a les 3 de la matinada. Aquest ho-

rari s’aplica de dilluns a dissabte, 

mentre que diumenges i festius 

s’estableix un servei de 6 a 12 h, 

i entre les 12  i les 22 h un servei 

bàsic de manteniment i atenció 

d’incidències. Aquest canvi supo-

qüències en aquelles zones amb 

més ús per part de la ciutadania, 

així com també es reforça el servei 

sa un increment de la cobertura 

d’un 16%.

Tanmateix, s’amplien les fre-

AJUNTAMENT

VIA PÚBLICA AQUEST SETEMBRE S'HA POSAT EN FUNCIONAMENT EL NOU CONTRACTE DEL SERVEI, QUE AMPLIA HORARIS I REFORÇA LA PRESÈNCIA A BARRIS

Neteja viària diürna, de manera 

ininterrompuda a tota la ciutat

MÉS SERVEI Es reforça el servei de neteja a barris i les neteges de contenidors

Al setembre, l'Ajuntament posava en marxa el nou 
model de neteja i recollida de residus de Granollers, 
que pretén adequar-se als diferents usos i 
morfologies de cada barri, disposant de sistemes 
de neteja que tinguin en compte les característiques 

pròpies dels espai, i alhora "s’ajustin a criteris 
sostenibles que vetllin pel medi ambient en un 
moment, l’actual, crític i d’emergència climàtica". 
Per aquest motiu, el contracte preveu millorar la 
neteja de la ciutat amb noves combinacions de 

tractaments de neteja, incrementar la cobertura i 
freqüència de la neteja viària, amb un servei més 
efi cient i optimitzat per reduir el malbaratament 
de recursos i simplifi cant processos, i procurant 
disminuir les molèsties a la ciutadania. 

de neteja als barris, on es realitza-

ran actuacions més intensives els 

dissabtes, amb més mitjans dels 

que s’utilitzaran durant el servei 

diari assignat. El servei també 

s'ha reforçat als polígons indus-

trials, incloses les zones d’oci, i als 

aparcaments de la ciutat. A més, 

han augmentat les neteges exter-

nes dels contenidors.

El nou contracte també preveu 

la incorporació de la majoria de 

places toves (de sauló) de la ciutat 

al servei de neteja viària, que fins 

ara realitzava el servei d’espais 

verds. Amb aquesta modificació, 

es pretén incrementar les fre-

qüències de neteja i evitar disfun-

cionalitats de neteja desiguals en 

tot l’àmbit de les places.

D'altra banda, també es con-

templa la incorporació de nous 

llocs de treball a mida que es vagi 

desplegant el contracte, i s’obri-

ran entorns de treball inclusiu 

amb la previsió d’incorporar per-

sonal amb capacitats diverses o 

risc d’exclusió social. 

FLOTA DE VEHICLES MÉS SOSTENIBLEReduir les emissions contaminants 

a l’atmosfera i la contaminació acús-

tica serà possible amb la incorpora-ció de nous vehicles més e�icients i 
respectuosos amb el medi ambient 

que aportaran, a més, confort a la 

ciutadania quant a millora de la qua-

litat de l’aire i de l’impacte acústic.

La nova maquinària, que s’anirà 

introduint de manera progressiva a la �lota, representa un total de 25 
vehicles elèctrics nous, entre els 

quals hi ha una escombradora, dues 

baldejadores i un equip tipus furgó 

amb aigua calenta per a neteges 

complicades. Així, la ciutat farà un 

salt d’escala en l’electri�icació, ja que es passarà del 23 al 65% de vehicles 
elèctrics –en total, Granollers dispo-sarà d’una �lota 28 vehicles elèctrics 
dels 43 destinats a aquest servei–. 

Aquest vehicles es podran utitlitzar 

en la programació de neteja viària 

mecanitzada nocturna que, gràcies 

al seu baix impacte acústic i zero 

emissió de gasos contaminants, per-

metran executar les tasques de ma-

nera més silenciosa i ecològica.

 Tanmateix, es reordenaran els 

serveis amb baldeig –la neteja amb 

aigua de carrers i places–, que es re-

alitzaran segons les necessitats de 

l’època de l’any per tal d’optimitzar 

l’ús de l’aigua –més a l’estiu i menys 

a l’hivern–; i també es redistribui-

ran, traslladant-los als barris i altres 

punts amb necessitats especials. Es 

preveu poder usar aigua regenera-

da per fer d’aquesta una neteja més e�icient i sostenible.
Amb la mirada posada en les ne-

cessitats de cada barri, s’incorpora-

ran gran varietat d’escombradores i 

carretons que permetran adaptar el 

seu ús a cada particularitat.

També es posarà en marxa un 

servei d’emergència, de suport en 

cas d’inclemències meteorològiques  

–nevades, fortes pluges, vents– o 

d'accidents de trànsit, incendis i 

vessaments que afectin la via públi-

ca. Actuant coordinadament amb el 

servei de Protecció Civil de l’Ajunta-

ment, es posaran a disposició tant 

recursos personals com materials 

per fer front a aquest tipus de ne-

teges –motobombes per tasques de 

bombeig d’aigua, grues per retirar 

material, pales llevaneu, esparci-

dors de sal en cas de nevades, etc.–.

Mobiliari Urbà

Neteja de gra�its

NOUS SERVEIS

Plafons, fanals, cartelleres... els elements 

majoritàriament verticals ubicats a la via 

pública també requereixen d’un mante-

niment i neteja periòdics, pel que s’in-

corporen al servei de neteja tots aquells 

elements del mobiliari urbà objecte de 

millorar la imatge de la via pública per a 

fer-ne més agradable el gaudi de la ciu-

tat. A la rutina del servei de neteja, també 

s’inclouen altres elements singulars de la 

ciutat com són la torre de la plaça Malu-

quer i Salvador, les rampes mecàniques 

del carrer Carles Riba i el vidre de l’Olla 

de la plaça de les Olles.

A Granollers es comptabilitzen a l’any  

més d’un centenar de grafits a la via pú-

blica. El nou servei de retirada de grafits, 

pintades i guixades pretén netejar la 

ciutat d’aquest tipus d’accions incíviques 

sobre espais públics. Unes actuacions 

que es realitzaran amb productes de 

neteja respectuosos amb el medi am-

bient i que no afectaran negativament 

la superfície a netejar. A més, s’aplicaran 

sistemes antigrafit a aquells espais que, 

per les seves característiques i reinci-

dència, es consideri necessari.

Què pots fer per 
un municipi net?

UN PETIT GEST SIGNIFICA MOLT

Utilitzar les papereres, 

no embrutar la via pública, 

no llençar burilles ni xiclets 

al terra, recollir els 

excrements i dipositar-los 

al contenidor de resta... 

Tant poc és més per tu i 

molt millor per Granollers!
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Amb l'èxit d'assistència de 2019 

com a aval, el Casino de Granollers 

recupera el cicle de Debats al Casino 

amb "una programació variada i 

de molta actualitat", destacava el 

coordinador de l'activitat i conduc-

tor de les xerrades, Ramon Font, en 

la presentació, dimarts, de la sego-

na edició del cicle, que comptarà 

amb Jaume Roures i Tomàs Molina 

com els noms més populars.

Després que l'esclat de la pan-

dèmia obligués a interrompre els 

Debats al Casino a la meitat del 

cicle, l'entitat granollerina ha tor-

nat a confiar en els col·laboradors 

Ramon Font, Quin Pujagut, Jordi 

Trullàs i Pere Massagué un nou 

programa de diàlegs. "L'èxit de 

la primera edició no ens l'espe-

ràvem i ens va emplaçar en una 

primera lliga", reconeixia el presi-

dent del Casino, Josep Rius. Així, els 

organitzadors van estar temptats 

a reprendre el programa on el van 

deixar, "però tres anys és molt 

temps i és impossible que els po-

nents tinguin la mateixa disponi-

bilitat, i només n'hem recuperat 

Casino Jaume Roures, fundador de 

Mediapro. Al febrer serà el torn del 

periodista especialitzat en viatges 

Xavier Moret; al març, del periodis-

ta Vicent Partal, que parlarà de geo-

política; a l'abril, Bruno Pérez par-

larà de ciberseguretat i espionatge; 

al maig, l'empresari José Elias, un 

dels noms de la llista Forbes, i, final-

ment, el cicle es tancarà al juny amb 

la xerrada de l'astrofísic Joan An-

ton Català. Tots els debats seran en 

dilluns, a les 19.30 h, a la sala Joan 

Bretcha. L'entrada és lliure i oberta 

a tothom, tot i que els socis del Casi-

no tindran preferència. M.ERAS

un", detallava Font, qui agraïa la 

predisposició de tots per participar 

en els debats de manera altruista. 

Així, la primera xerrada arrenca-

rà el 17 d'octubre i anirà a càrrec 

del president de l'Associació per a 

l'Estudi dels Recursos Energètics, 

Daniel Gómez Cañete, qui tractarà 

sobre la crisi energètica. La ponèn-

cia de novembre es dedicarà al can-

vi climàtic, de la mà del meteoròleg 

i president de Climate Broadcasters 

Network5-Europe, el televisiu To-

màs Molina. Precisament, per par-

lar dels mitjans audiovisuals i cap 

on evolucionaran, al gener serà al 

L'Ajuntament de Granollers s'ha 

compromès, per mitjà d'una mo-

ció aprovada pels vots a favor de 

tots els grups excepte Ciutadans, 

d'instal·lar una placa commemo-

rativa al Palau Perpinyà Masferrer, 

al número 21 de la plaça de la Por-

xada, per recordar que hi va viure 

Francesc de Perpinyà Sala i Sasala, 

el diputat que es va oposar a la ca-

pitulació de Barcelona el 1714.

La proposta va ser presentada 

pel grup de Junts per Granollers, 

i inclou un altre acord perquè la 

comissió de nomenclàtor estudiï 

la possibilitat de dedicar un car-

rer o espai municipal a Francesc 

de Perpinyà, així com que es di-

vulgui la seva història.

D'altra banda, ERC aprofitava per 

recordar que durant aquest man-

dat ha demanat en diverses ocasi-

ons la convocatòria de la comissió 

de nomenclàtor perquè es repen-

sin els noms de carrers "en clau 

femenina, fins i tot si cal canviar 

alguns noms existents per tenir 

noms de dones a espais centrals 

de la ciutat", deia la portaveu re-

publicana Núria Maynou. 

El Museu de Ciències Naturals, l'Ar-

xiu Municipal i el Museu s'han su-

mat a una nova edició de les Jorna-

des Europees de Patrimoni, que se 

celebraran des de dilluns i fins diu-

menge, i que a Granollers tindran 

tres fils conductors: el patrimoni 

industrial i el científic i el cultural.

L'Arxiu ha triat el patrimoni de 

la producció textil a la ciutat i di-

lluns difondrà, com a Document 

del mes, el llibre de salaris i altres 

retribucions de l'empresa Vda. de 

Esteban Trullàs (1946-1953). A la 

tarda (17.30 h), Can Jonch acollirà 

una nova tertúlia de l'arxiu, amb 

el títol Fàbriques i tallers tèxtils a 

Granollers, més enllà de Roca Um-

bert, en què participaran antics 

treballadors de nombroses fàbri-

ques i locals. A més, divendres de 

la setmana vinent farà públic a 

través del seu web d'arxiu d'imat-

ges nous testimonis orals del pro-

jecte Les veus de la fàbrica, amb 

extreballadors de Roca Umbert i 

Lorenzo Sauquet, qui va ser pro-

pietari de la desapareguda fàbrica 

Vídua Sauquet.

Les catacumbes del Museu
D'altra banda, el mateix divendres 

7 d'octubre, a les 19 h, el Museu 

de Ciències Naturals convidarà a 

endinsar-se en les entranyes per 

conèixer la història de l'edifici de 

La Tela i les col·leccions del Museu, 

inaugurat el maig de 1987, i "els 

seus secrets més ben amagats".

Finalment, el Museu de Grano-

llers s'afegirà a la commemoració 

diumenge 9 d'octubre (11 h) amb 

una itinerari musicalitzat per la 

muralla medieval i Les capelles dels 

portals –de Santa Anna, Sant Cris-

tòfol, Santa Esperança, Sant Roc i 

Sant Antoni– i algunes fora mura-

lla, com la capella de Sants Metges 

i l'actual Casa de Cultura Sant Fran-

cesc. La guia serà la historiadora de 

l'art Cinta Cantarell i els intèrprets, 

alumnat del conservatori.  M.E.

Fàbriques tèxtils més 
enllà de Roca Umbert

M.E.

DIVULGACIÓ EL SEGON CICLE ARRENCARÀ EL 17 D'OCTUBRE I S'ALLARGARÀ FINS AL JUNY DE 2023 JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI, DE DILLUNS A DIUMENGE

Jaume Roures i Tomàs Molina, 
presents als Debats al Casino

PRESENTACIÓ Amb Ramon Font, Josep Rius i Quim Pujagut, a la sala Bretcha

Una placa recordarà Francesc 

de Perpinyà al palau Masferrer

La sala d'actes de la Fundació Rivus

es va omplir dimarts a la tarda amb 

motiu de l'acte de lliurament dels 

premis corresponents al sisè concurs

de dibuix Descobreix el riu, que 

estava dedicat a l'anguila i ha rebut 

prop de 300 propostes. La vintena 

de guardons s'han repartit entre 

alumnat d'escoles de Canovelles, la 

Roca, Santa Maria de Palautordera, 

Badalona i Montcada i Reixac.

         Atorgats els 
premis del 'Descobreix 
el riu' sobre l'anguila

CONSORCI

C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

19/09 Josep Camí Tuneu  92 anys 
19/09 Joaquima Torra Duran  91 anys
19/09 Teresa Marsal Matías  69 anys
21/09 Manuela Torilo Mariano  97 anys 
23/09 Francisco Yamuza Díaz  63 anys 

24/09 Josefa Doncel Caballero  67 anys
24/09 Ana Bernal Ruiz  81 anys 
25/09 Manuel Gómez Plata   73 anys
26/09 José Alonso Álvarez  76 anys
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–Cada vegada es dona més impor-
tància a la comunicació empresarial. 
–La comunicació corporativa cada 
vegada va cap a una línia més estra-
tègica, donat que és una eina clau 
per a qualsevol tipus d’organització. 
Millorar la comunicació empresarial 
és una tasca que pot marcar una 
gran diferència entre els nostres 
principals competidors.

–Com ha evolucionat Àgora en 
aquest àmbit?
–A través d’un pla estratègic, vàrem 
anar un pas més enllà. Una de les 
primeres decisions va ser actua-
litzar la nostra imatge corporativa 
(logotip) per transmetre una imat-
ge més actual i coherent amb els 
nostres objectius empresarials. La 
dinamització de les xarxes socials 
també va ser un punt clau per arri-
bar a un nou públic. D’altra banda, 
Àgora és una empresa compromesa 
amb el territori, les persones i la cul-
tura, per aquest motiu, vàrem esta-
blir accions de patrocini en diferents 
esdeveniments esportius i culturals 
de la ciutat de Granollers i així incre-
mentar el reconeixement de marca. 

–En la seva condició d’experta en 
màrqueting digital, quins consells 
li donaria a una petita empresa o 
negoci que vulgui introduir-se en la 
comunicació digital? 

"Millorar la comunicació empresarial pot 
marcar la diferència amb els competidors"

MÀRQUETING I REPUTACIÓ DE MARCA / ENTREVISTA A LAIA FITÓ, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ DE LA CONSULTORIA ÀGORA

–Després de la pandèmia, moltes 
empreses han vist els canals digi-
tals com una oportunitat per arri-
bar als seus clients. A grans trets i 
sense tenir en compte les particula-
ritats de cada empresa, podria des-
tacar la pàgina web com a carta de 
presentació. És important que tingui 
una estructura clara, sigui intuïtiva, 
visual i amb una velocitat de càrrega 
òptima.

–A banda del web, quins canals ha 
de tenir en compte?
–Les xarxes socials també són un 
canal molt interessant i caldrà es-
collir aquelles que més s’adeqüin 
a la teva marca, sector i audiència. 
D’altra banda, la newsletter ens per-
metrà tenir un contacte directe amb 
el nostre públic objectiu. Òbviament, 
tot això anirà estretament lligat 
al pressupost de cada organitza-
ció, però amb poca inversió i molta 
creativitat es poden desenvolupar 
grans estratègies. 

–A Àgora heu posat en marxa un 
nou servei de comunicació i màr-
queting. Què hi trobaran els clients?

Nascuda a Granollers l’any 1995, 
Laia Fitó és dissenyadora gràfica 
i comunicadora. Actualment és la 
responsable de Comunicació de la 
consultoria Àgora. Fa gairebé tres 
anys que hi treballa, ja que es va 
incorporar a l'organització uns mesos 
abans que arribés la pandèmia. Ha 
hagut d'afrontar, per tant, un canvi de 
paradigma que va canviar tots els es-
cenaris de les empreses i la manera 
en què ens les companyies es comu-
nicaven. "Aquí va començar el meu 
veritable aprenentatge", reconeix. La 
seva tasca principal és garantir que 
tots els missatges de l’organització 
flueixin d’una manera eficaç, a través 
dels diferents canals de comunicació 
online i offline de què disposa Àgora, 
per construir una reputació de marca 
òptima i coherent amb els objectius  
empresarials. Amb ella parlem so-
bre la importància que les organitza-
cions treballin tots aquests aspectes.

  

"Hem posat en marxa un 
nou servei de comunicació 
i màrqueting per atendre 
necessitats com la creació 
d'un web o gestió de xarxes"

☞ ÀGORA  C/ Josep Umbert i Ventura, 129 · GRANOLLERS
www.agora-sa.com · 93 870 64 08

vertint en una tasca essencial per a 
moltes organitzacions. 

–Quins són els aspectes que poden 
influir positivament en la construc-
ció d’una reputació sòlida? 
–Alguns dels factors que hi poden in-
fluir són la qualitat dels productes i 
serveis que oferim, l’atenció al client, 
el procés de compra i les accions de 
responsabilitat social, entre d’altres. 
No obstant això, actualment les xar-
xes socials juguen un paper molt im-
portant. Com qualsevol eina, depen-
drà del seu ús per determinar l’efecte 
positiu o negatiu que pugui generar 
en la imatge de la companyia. ❉

–Amb Kathara Studio donem res-
posta a les necessitats de comuni-
cació digital que van des de la crea-
ció d’una pàgina web, la gestió de 
xarxes socials, publicitat online, en-
tre d’altres. Actuem com un partner
dins de l’organització i oferim solu-
cions professionals alineades amb 
els objectius de negoci. Dissenyem 
estratègies digitals personalitza-
des per crear marques sòlides des 
d’una perspectiva professional i hu-
mana. Amb tot això, busquem posi-
cionar, comunicar i connectar amb 
l’audiència davant d’aquest canvi 
d’escenari i així esdevenir empreses 
més competitives.

–Què és la reputació de marca? 
–La reputació de marca o reputació 
corporativa són les idees i emocions 
que els usuaris tenen al percebre 
una determinada marca, producte 
o servei. Per construir una reputa-
ció òptima entren en joc diferents 
aspectes que faran que el nostre 
potencial client triï la nostra com-
panyia per sobre d’una altra. Da-
vant d’un mercat cada vegada més 
saturat de competidors, s’està con-

 NEIX KATHARA STUDIO

Àgora és una empresa 
d’assessorament i consultoria a 
PIMES que, des de 1987, ha consolidat 
una imatge de servei i qualitat en totes 
les seves àrees, amb un equip de més 
de 50 professionals. 
   Àgora ha dissenyat i incorporat nous 
serveis per cobrir les necessitats dels 
clients i treballar conjuntament amb 
ells adaptant-se, així, a les constants 
novetats, obligacions i exigències de 
l’operativa empresarial. En aquests 
moments disposa de les àrees 
d'Assessoria, Consultoria, Recursos 
Humans, Advocats, Auditoria, 
Assegurances i Màrqueting.
   Kathara Studio és la denominació 
que té la nova àrea especialitzada en 
màrqueting digital i disseny gràfic 
d’Àgora (www.katharastudio.com).
“Detectem les oportunitats de negoci 
que ofereix Internet per esdevenir 
una organització més competitiva, 
augmentar la seva visibilitat, obtenir 
una adequada posició de la marca en 
el mercat i augmentar les 
oportunitats de venda”, assenyala Fitó.    
   A tota aquesta oferta integral de 
serveis a empreses, cal afegir la 
divisió FiscalCrypto, centrada en 
criptodivises i criptoactius, que Àgora 
va posar en marxa fa uns mesos i que 
té un web propi (www.fiscalcrypto.io)."Àgora és una empresa 

compromesa amb la cultura, 
el territori i les persones, 
per aixó establim accions de 
patrocini d'esdeveniments"
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OPINIÓ

Bústia

Teràpia assistida amb animals
La teràpia assistida amb animals, segons 
innumerables estudis, és un mètode molt 
beneficiós que aporta millores físiques, so-
cials, cognitives, motrius i emocionals als 
usuaris. No obstant això, hi ha un gran des-
coneixement i desconfiança sobre tema al 
nostre país per la mala regulació i la falta 
d'informació d'aquestes teràpies.

Actualment, a Espanya hi ha centres i au-
tònoms que duen a terme aquestes teràpies. 
Tot i això, no es troben sota cap legislació 
que reguli les tasques a desenvolupar, el 
que fa que moltes persones s'atribueixin a 
elles mateixes el títol de tècnic en teràpies o 
considerin als seus animals com a terapeu-
tes, sense haver passat cap examen rigorós 
prèviament. Així, efectuen teràpies a per-
sones necessitades que no propiciaran cap 
avenç ni millora, ja que no estan qualificats 

per realitzar-les. A més, no només és perju-
dicial per a la persona, sinó també per als 
animals, ja que són utilitzats com una eina 
per lucrar-se i els seus drets resulten vulne-
rats al no tenir-se en compte el seu benestar.

A més, cal tenir en compte que aquestes 
teràpies acostumen a costar una gran quan-
titat de diners que les famílies dels usuaris 
han d'assumir. Moltes no s'ho poden perme-
tre, ja que aquestes teràpies no estan inclo-
ses dins de la Seguretat Social. I no només 
això, sinó que les persones que pateixen 
d'algun trastorn compten amb molt poca 
visibilitat per part dels estaments públics, 
cosa que dificulta la seva inclusió social.

Per això s'hauria d'elaborar una llei per 
què les teràpies assistides amb animals esti-
guessin controlades, i només persones qua-
lificades en l'àmbit poguessin exercir-les.

BERTA LAMIEL / ALUMNA DE L'ESCOLA PIA

es eleccions primàries sempre 
s'expliquen com un mecanisme 
que utilitzen els partits per esco-
llir qui liderarà la llista electoral. 

Però, des del punt de vista de Granollers 
per la Independència, aquest procés va 
més enllà d'això.

A parer nostre hi ha dos elements clau 
que construeixen la importància de les 
eleccions primàries: la defensa de la de-
mocràcia i la necessitat d'apropar a la po-
lítica institucional a ciutadania.

En primer lloc, és indiscutible que dei-
xar a les mans dels electors i electores la 
decisió de quines persones (no només la 
primera) encapçalaran la llista electoral 
és una praxi democràtica. És una manera 
de, a part de reconèixer-los a tots com a 
part del projecte que és Granollers per la 
Independència, posar en pràctica els va-
lors que sempre ha defensat i reivindicat 
el grup en totes les esferes externes. Pro-
posar diverses candidatures i considerar 
que han de ser els electors els que les 
endrecin segons les seves prioritats, és, 
doncs, un exercici democràtic i de cohe-
rència interna.

Eleccions primàries i participació

Fotografia d'un somni, en prosa poètica 

D'altra banda, un dels motius que més 
empeny a celebrar les eleccions primàries 
és la voluntat d'incloure les necessitats i 
preocupacions dels veïns i veïnes de Gra-
nollers a l'ordre del dia de les instituci-
ons. L'única manera de fer-ho possible és 
a partir de la participació ciutadana.

Des del grup municipal s'ha volgut as-
sumir la responsabilitat de potenciar-la i 
és per això que està tirant endavant unes 
eleccions primàries obertes a tots els gra-
nollerins i granollerines. Aquesta última 
característica ha comportat que qualsevol 
persona del municipi es va poder inscriure 
per presentar la seva candidatura. Grano-
llers per la Independència considera que 
la fórmula en qüestió té dos avantatges 
principals: primerament, que es genera 
un niu d'idees i es coneixen punts de vista 
que d'una altra manera quedarien ocults i, 
al mateix temps, que es construeix un pro-
jecte participat, que, sens dubte, atorga 
una legitimitat immensa a la candidatura.

En definitiva, la celebració de les elec-
cions primàries suposa posar en pràctica 
les aspiracions teòriques del grup munici-
pal i fer de Granollers per la Independèn-
cia una candidatura plenament legitima-
da. Confiem, també, que el nostre impuls 
a la participació ciutadana pugui arribar a 
altres esferes de la ciutat i, d'alguna mane-
ra, sanejar les institucions de Granollers.

L

Dilluns es commemorarà el Dia Mundial de la Salut Mental, en el marc del qual 

se celebra un ampli programa d'actes durant tot el mes. Un dels primers va ser 

la jornada que dimarts va acollir l'Hospital de Granollers per debatre alternatives 

a les contencions mecàniques –sistemes com les camises de força i les brides 

per lligar pacients a llits–. Aquests mecanismes, durant anys considerats 

terapèutics, fa temps que es qüestionen com a actuacions que atempten 

contra els drets de les persones més vulnerables. De fet, hi ha països 

–especialment nòrdics– en què les contencions s'han prohibit i en altres 

s'han reduït fins a percentatges ínfims. En el debat es contraposa sovint el dret 

a la dignitat del pacient al dret a preservar la vida. La pregunta clau és si cal 

la "contenció zero", com reclamen les entitats que representen els malalts i 

familiars, o s'ha d'avançar en protocols més clars que optin per la contenció 

com a ultimíssima opció, és a dir, quan és evident que la persona tractada 

posa en perill la seva integritat o la d'altres. En principi, aquest és el procediment 

actual, tot i que alguns pacients ho desmenteixen i els mateixos professionals 

reconeixen que l'increment de contencions té a veure sovint amb la manca 

de recursos. La jornada va ser essencial per obrir a la ciutadania un debat 

important sobre els drets a les persones vulnerables, així com per lluitar contra 

l'estigma vers la salut mental –també en els mateixos àmbits assistencials–.
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Enyoro la llunyana època de l'esquirol, de 
la geneta o del llangardaix que, molt a prop 
de la taula de granit, fugia de la serp enfi-
lant-se pel tronc d'un pi antic. En un ins-
tant, amb les mans plenes de llops un bran-
quilló de fonoll entre els llavis, m'adono 
que ja he fet tard per morir jove i m'espolso 
els cabells de nius d'ocell, de dimonis, de 
bruixes, de llunes plenes, de llunes buides, i 
d'elefants de pedra, esperant desesperat la 
casa cubana de la bombeta verda.

Digues a casa que tanquin la calefacció i 
no m'esperin desperts, de matinada i quan 
el bosc es descordi la brusa, hauré de re-
gar el ginkgo, eixugar la rosada i gravar el 
silenci dels arbres per incorporar-lo a la 
banda sonora dels meus somnis. Després, 
apagaré algunes cuques de llum i recolliré 
tota la pinassa del món.

Camino, camino i em crec l'implacable de-
fensor d'un espai de terra viva i és que aquí, 
ni urbanitzacions, ni polígons industrials, ni 
camps de golf, ni botigues d'infames virreis 
de la moda multinacional, ni els genets dels 
monstres de ferro, ni els assassins de vides... 
aquí ningú no ha pogut devorar els esbar-
zers i les esparregueres que ens flagel·laren 
els turmells en aquell temps quan encara 
creiem en Déus, durant uns anys miserables 
en què vam ser immensament feliços.

Visca el bosc, només el bosc.

amino pel bosc de l'Iris. Camino 
gris i amb cara de grotesc em-
pleat de notaria, molt a prop del 
cotó fluix misteriós de les mag-

nífiques i catòliques processionàries. Cami-
no trencant l'ensordidor silenci dels arbres 
i el xiscle de porcellana del vent, camino 
damunt les agulles hipodèrmiques dels 
pins i enlluernat per l'elèctrica llum del Déu 
Hèlios. Camino i escric amb la ploma d'un 
cadàver de faisà assassinat i la tinta de tots 
els verds que em netejaren la infància.

Més enllà, l'adolescència dorm sota 
pedres eternes, devorada per escorpins 
autistes i sargantanes de cues mutilades, 
avui, totes les nits màgiques i fumades i 
aquell suc de síndria tan nostre, es podrei-
xen a les cunetes de carreteres comarcals 
plenes de fantasmes i de vampirs ensan-
gonats. Sí, per molt que ho lamenti, ahir 
dissabte mai més serà demà.

El sol, sempre sol, s'entrebanca entre 
alzines, el vent del Montseny arriba ple 
de mosquits, de llàgrimes i d'un aroma 
estrany de fum metàl·lic, de resina i de 
fems. Tot es vesteix d'una llum densa, d'un 
carabassa inversemblant, gairebé artifici-
al. Aranyes peludes em cusen la boca i re-
cargolats cargols, més ràpids que el temps, 
em tatuen haikus amb bava platejada i 
molt a prop de la jugular.

C

SANTA AGNÈS DE MALANYANES

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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Mes de la mobilitat elèctrica

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

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

Amb tu, cap a la transició energètica

e-mobilitat@estabanell.cat 900 250 260
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Xerrada a la UEITermini obert per presentar-se als LismiVO
La UEI ha organitzat una xerrada sobre

com afecta a l'àmbit de l'empresa la nova 

llei de residus i sòls contaminants que

va entrar en vigor a l'abril. La xerrada té

lloc avui, dijous (10 h), a la seu de la UEI.

El Consell Comarcal i la Xarxa LismiVO han obert el termini perquè les

empreses de la comarca presentin la seva candidatura als Premis LismiVO, 

que distingeixen les empreses que garanteixen la igualtat d'oportunitats

i de tracte de les persones amb diversitat funcional a través de l'accés

a l'ocupació. El termini per presentar la candidatura acaba l'11 d'octubre.

ECONOMIA

El Grup Fussimanya, especialitzat 

en carns i embotits tradicionals i 

de proximitat, obrirà aquest octu-

bre una botiga de carns i embotits 

a Granollers. Serà al número 13 del 

carrer Verge de Núria, i serà el pri-mer establiment de la �irma fora de 
la comarca d'Osona, on va comen-

çar la seva activitat ara fa poc més 

de cinc dècades. "Tenim molts 

clients de Granollers i el Vallès 

Oriental que ens han animat a 

obrir aquí, on ens sentim com a 

casa", diu Gemma Prat, responsa-

COMERÇ LA FIRMA ESTÀ ESPECIALITZADA EN L'ELABORACIÓ DE CARNS I EMBOTITS ARTESANS

ble de botigues de Fussimanya.

El grup va néixer el 1971 amb 

l'obertura del Restaurant Fussima-

nya a Tavèrnoles (Osona). Poste-

riorment, just al costat del res-

taurant, va obrir un obrador per 

a l'elaboració d'embotits artesans, 

uns productes locals i de qualitat 

elaborats en produccions petites 

i reconeguts arreu pel seu sabor 

tradicional. El pas següent va ser 

l'obertura de botigues pròpies, 

també sota la marca Fussimanya, 

per vendre les seves elaboracions. 

Són carnisseries i xarcuteries en què la �irma ven els seus embotits i 
productes càrnics, i ara també plats 

cuinats i altres productes de proxi-

mitat, com formatges i llegums. Ac-

tualment, el grup té vuit botigues a 

Osona, així com una botiga online. 

A banda d'aquests establiments, 

els obradors d'embotits i de plats 

cuinats i el restaurant original, el 

grup també regenta una braseria a 

Vic, el Carbó, i una casa de turisme 

rural, Mas Sabaters, a l'espai natu-

ral de les Guilleries-Savassona. ❉

Fussimanya obrirà al centre

Entre les formacions que aquest 

trimestre s'han programat al cen-

tre de serveis a les empreses Can 

Muntanyola n'hi ha una de Grano-

llers Mercat per aprendre a posici-

onar un projecte empresarial als 

cercadors (SEO). El taller, impartit 

per Alejandra Ferrer Brotons, té 

una durada de 8 hores i es farà en 

línia en dues sessions: el divendres 

30 de setembre i el dilluns 3 d'oc-

tubre de 9.30 a 13.30 h. En el taller 

s'abordarà el procés de recerca de 

paraules, els conceptes relacionats 

amb el posicionament natural i els 

passos que cal seguir per posicio-

nar un projecte a Google. També 

s'aprendrà a fer una auditoria bà-

sica d'un lloc web per valorar els 

aspectes SEO i com aplicar el SEO 

on page, entre d'altres. 

Com posicionar un 

projecte empresarial 

als cercadors

FUSSIMANYA

PRODUCTES DE PROXIMITAT  El grup, amb vuit botigues a Osona, compta amb un obrador de productes propis

Serà la primera botiga del grup establert fora de la comarca d'Osona

Reclamació de salaris a Carns Torrent

Unes 40 persones van manifestar-se dissabte pel centre de Granollers per 
denunciar l'impagament de salaris per part de l'empresa Art i Sans Horeca, 
propietària de les botigues Carns Torrent. Aquest estiu, la mercantil va
tancar totes les botigues que tenia a la comarca, i va deixar una dotzena de 
treballadores amb salaris pendents de cobrar. Mentre no es resolgui el 
conflicte laboral, el sindicat CNT convocarà accions per informar de la situació 
els principals clients de l'empresa –la majoria restaurants i escoles– i farà 
una crida a no consumir els seus productes. Dimecres, les treballadores d'Art
i Sans Horeca van començar una acampada davant l'obrador de l'empresa.

XAVIER SOLANAS

El grup de joves talents de LYNE 

Group ha iniciat aquest setembre 

els anomenats Inside, uns actes 

periòdics que es duen a terme a 

l'interior de les empreses de la co-

marca per tal que els joves amb es-

perit emprenedor puguin conèixer 

i descobrir noves dinàmiques de 

treball, així com relacionar-se amb 

empresaris consolidats. En la pri-

mera edició, uns 50 joves vinculats 

a l'entitat van visitar les instal·la-

cions de l'empresa Beneito Faure, 

al polígon Valldoriolf de la Roca 

del Vallès, una firma que és líder 

en el sector de la il·luminació i que 

destaca en el camp de la tecnologia 

led. Després de la visita a les instal-

lacions, els participants van dur a 

terme una sessió de treball en xar-

xa i de construcció d'equips.

LYNE Group visita 

les instal·lacions 

de Beneito Faure
La Cambra del Vallès Oriental ha 

organitzat més de 30 cursos per 

als pròxims mesos amb l'objectiu 

de fomentar el desenvolupament 

d'empresariat, autònoms i em-

prenedors. En l'oferta d'aquest 

primer semestre hi destaquen els 

cursos sobre logística o sobre la 

gestió eficient de la producció, així 

com el taller Incoterms 2020, un 

programa adreçat als professio-

nals del comerç internacional de 

mercaderies. La Cambra va tancar 

l'últim semestre amb la participa-

ció de gairebé 300 professionals 

en les formacions organitzades 

a la comarca en matèria de digi-

talització, comerç internacional, 

producció i logística. La majoria de 

cursos s'imparteixen de manera 

presencial a la seu de Granollers. 

La Cambra programa

unes 30 formacions 

per aquest semestre

El passat mes d'abril, el Jutjat Mer-

cantil número 6 de Barcelona ad-

judicava a la firma lleonesa Tvitec 

la unitat productiva de Cricursa, 

que a finals de l'any passat pre-

sentava concurs de creditors, amb 

60 milions de deute. L'operació es 

fixava en 14,7 milions d'euros, i la 

firma lleonesa es comprometia a 

subrogar fins a 125 treballadors 

de les plantes de Granollers i la 

Sentiu de Sió (la Noguera). 

Divendres, Tvitec va presentar 

el seu pla estratègic d'implanta-

ció a Catalunya, des d'on espera 

continuar produint vidre corbat 

i d'altes prestacions per al sector 

de l'edificació i distribuir-los ar-

reu del món. D'aquesta manera, 

Catalunya esdevindrà el centre 

estratègic en la producció de vi-

dre corbat en l'àmbit internacio-

nal. Alhora, ha anunciat que man-

tindrà la marca Cricursa, ara sota 

la denominació Tvitec-Cricursa.

En el procés concursal la firma 

es va comprometre a subrogar 

125 treballadors de Cricursa, i 

actualment ja són 64 les perso-

nes que treballen als centres de 

la Sentiu de Sió (40) i Granollers 

(24). La previsió és arribar a les 

125 abans de finals d'any, aproxi-

madament la meitat a cada planta.

Tot i això, Tvitec confia a con-

tinuar creixent els pròxims anys 

a Catalunya i acostar-se als 280 

treballadors que tenia Cricursa, 

amb els diferents projectes que té 

en marxa. Alguns dels encàrrecs 

en què treballa ara la companyia 

són la provisió de vidre per a les 

torres Colon de Madrid de Mútua 

Madrileña, la Torre Cibeles del 

Banc d'Espanya, el Palau de la 

Música de València o les botigues 

Nike d'arreu del món.

El grup lleonès, que factura uns 

150 milions d'euros cada any, ha 

rebut una subvenció d'1,5 milions 

d'euros per part de la Generalitat 

per reindustrialitzar les plantes 

de la Sentiu de Sió i Granollers. En 

concret, 900.000 euros per finan-

çar l'adquisició d'actius i 600.000 

euros per cobrir 60 dels 125 llocs 

de treball que es generaran fins a 

finals d'aquest any.

EMPRESES TAMBÉ MANTINDRÀ LA PRODUCCIÓ DE VIDRE CORBAT

Tvitec subrogarà 125
treballadors de Cricursa 
abans de final d'any
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

Vols rebre totes les novetats? Dona’t d’alta al nostre butlletí!

5 OCTUBRE
9 a 14 h. Formació de 5 h. 
En línia. Empresa i emprenedoria. 
CONEIX EL NETWORKING 
DE REFERÈNCIES. 
Coneix aquesta nova modalitat i practica-la 
en directe amb representants de diferents 
xarxes que ja l’han incorporada i han 
obtingut contactes interessants.
Granollers Mercat 

9 a 14 h. Formació de 5 h. 
Empresa. Presencial.
INCOTERMS 2020 AVANÇATS. 
LA NEGOCIACIÓ. 
Coneix amb profunditat els nous Incoterms 
2020 i la seva aplicació a la realitat, per tal 
de negociar correctament una operació de 
compravenda internacional.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

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

9 a 14 h. Formació de 15 h. 
Presencial. Empresa. 
CONDUEIX AMB ÈXIT EQUIPS 
DE PRODUCCIÓ, MAGATZEM 
I MANTENIMENT.
T’ensenyarem eines i coneixements per tal 
de millorar les destreses de les persones 
encarregades d’equips de producció, 
manteniment i magatzem.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

10 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
6 HABILITATS IMPRESCINDIBLES PER SER 
UNA PERSONA EMPRENEDORA D’ÈXIT.
En aquest taller treballarem diversos 
aspectes per tal de millorar habilitats per 
adaptar-se amb èxit a les noves exigències 
del mercat actual.
Granollers Mercat  

13 OCTUBRE
9 a 14 h. Formació de 15 h. 
Presencial. Empresa.
LIDERA EQUIPS ALTAMENT 
COMPETITIUS. APRÈN DELS MILLORS.
Els continguts i exercicis pràctics permetran 
als assistents incorporar estratègies 
de lideratge de l’alt rendiment esportiu 
al lideratge de persones de l’entorn 
empresarial.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

17 OCTUBRE
14.30 a 16.30 h Formació de 4 h. 
Presencial. Comerciants de Granollers.
TALLER D’APARADORISME 
AMB MATERIAL RECICLAT.
Vols conèixer les tendències aparadorísti-
ques de Nadal. Què fan els de fora? 
Com creo marca i em diferencio?
Granollers Mercat  

18 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
CINC ESTRATÈGIES I QUATRE TÈCNIQUES 
INFAL·LIBLES PER FIDELITZAR CLIENTS.
Vine a conèixer quines són les 5 millors 
estratègies de fidelització que pots aplicar 
a la teva empresa perquè gaudeixis d’una 
cartera de clients fidels.
Granollers Mercat  

9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Presencial. Empresa. 
EL COMERÇ EXTERIOR 
EN 50 DOCUMENTS.
Oferir al participant una idea clara de tots 
els fluxos documentals a l’exportació/
importació d’una mercaderia, tenint en 
compte l’ús i les funcions de cadascun dels 
agents que intervenen en l’operació.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

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

25 OCTUBRE
14.30 a 16.30 h Formació de 4 h. 
Presencial. Comerciants de Granollers.
COM FER EMBOLCALLS CREATIUS AMB 
POCS RECURSOS I MÉS SOSTENIBLES.
Conèixer els diferents papers, cintes 
i complements per guarnir un regal.
Utilitzar creativament materials reutilitzables.
Granollers Mercat  

26 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria
APRÈN LES FINANCES BÀSIQUES PER 
EMPRENDRE AMB ÈXIT.
Assoliràs un nivell que et permetrà el 
coneixement de les bases de la comptabilitat 
i de les tècniques principals que et permeti 
treballar amb una comptabilitat simple.
Granollers Mercat  

27 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 4 h. 
En línia. Empresa i emprenedoria. 
INTRODUCCIÓ A L’ECOMMERCE.
Vine i coneix els models de comerç 
electrònic més populars avui en dia 
i les plataformes d’ecommerce més 
populars del mercat.
Granollers Mercat  

28 OCTUBRE
9 a 14 h. Formació de 15 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria. 
REACTIVACIÓ DE COMERCIALS. NOVES 
TÈCNIQUES DE VENDA.
Coneixerem com revitalitzar, evolucionar 
i innovar en les maneres d´apropar-se al 
mercat, en la forma d’interrelacionar-se 
amb els clients, en què presentem realment 
als clients, i en què diem i com ho diem.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

Luciano González, històric cambrer 

de la Fonda Europa, es jubila aquest 

divendres després de 48 anys dar-

rere el taulell de l'establiment més 

emblemàtic de la ciutat. El Luqui, 

com és conegut, va començar a tre-

ballar-hi amb 15 anys, després de 

passar per davant de la Fonda amb 

el seu pare i entrar per demanar 

si necessitaven algú. "El mateix 

dia em van donar uns pantalons 

negres i una camisa blanca i vaig 

començar l'endemà", diu el Luci-

ano, qui recorda que "al comen-

çament no en tenia ni idea; feia 

d'ajudant i només portava el pa 

i el vi". Però a poc a poc va anar 

aprenent l'ofici, fins a convertir-se 

en el cap de sala de la fonda. "Quan 

ja estava més establert vaig co-

mençar a inventar, entrepans o 

qualsevol història que seguís la 

moda del moment", recorda en 

Luqui, un pou d'anècdotes des d'un 

escenari privilegiat. "Abans els di-

jous eren un espectacle; la fonda 

s'omplia de gent que feia esmor-

zars de forquilla, i l'acompanya-

ven d'una ampolla de rom o de 

vi i la fària". "Era un temps que 

neuràlgic de la ciutat i el lloc per 

cridar l'atenció". Amb el pas dels 

anys, però, els hàbits dels clients 

també han anat canviant. "Ara tot 

és més accelerat i la gent no té 

temps per a res", diu en Luqui, 

qui destaca que "l'Europa enca-

ra manté l'esperit tradicional: 

plats reposats, elaborats i un rit-

me més lent".

Darrere el taulell, en Luciano ha 

conegut milers de clients, cadas-

guanyàvem més amb propines 

que no pas amb el sou", explica. 

"Aleshores hi havia tres dies 

molt assenyalats a l'any: Sant 

Josep, l'Ascenció i Nadal, tres 

dies en què no es parava en cap 

moment". També era un temps en 

què els clients seien a la porta de la 

fonda per observar qui passava pel 

carrer. "Qui es comprava un cot-

xe nou l'aparcava al davant de la 

fonda per lluir-lo, era el centre 

x.l.

LABORAL  LUCIANO GONZÁLEZ 'LUQUI', EL CAMBRER MÉS VETERÀ DE LA FONDA EUROPA, ES JUBILA DESPRÉS DE 48 ANYS DARRERE EL TAULELL

"La Fonda Europa és la BBC del país"

LUCIANO GONZÁLEZ 'LUQUI'  Ha treballat a l'Europa des del 1974

cun amb la seva història personal 

a l'esquena. "Bona part han estat 

personalitats i senyors; això ens 

ha obligat a ser molt educats, 

atents i servicials", diu en Luqui, 

qui apunta que "aquesta és una 

casa molt gran, de molta res-

ponsabilitat". Entre els clients hi 

ha hagut artistes, polítics i càrrecs 

destacats d'arreu del món. "Recor-

do, per exemple, les estades que 

hi feien Josep Pla i Joan Miró, i 

de vegades venien acompanyats 

de persones importants, com la 

directora del Louvre de París". 

"Aquests clients eren amics de 

la família Parellada, de manera 

que la relació era molt propera". 

També recorda haver servit espor-

tistes i artistes destacats, com el 

Gato Pérez o José Luis López Váz-

quez, i una llarga llista de polítics, 

com Fraga, Suárez i tots els presi-

dents de la Generalitat. "Recordo 

una vegada que la Mary Sam-

pere em va abraçar molt fort i 

que em va dir que era un nano 

molt maco!". Malgrat els noms 

destacats, la majoria de clients són 

professionals i persones anònimes, 

algunes molt fidels, amb qui els 

cambrers estableixen una relació 

de confiança i amistat. "Trobaré 

a faltar molta gent, sobretot els 

meus companys. N'hi ha alguns, 

com l'Ezequiel, amb qui treballo 

des de fa més de 40 anys!", diu.

En Luciano valora també la seva 

relació amb la família Parellada. 

"La mestressa d'aleshores, Ma-

riantònia Garrell, em va acollir 

com un fill, i amb en Ramon 

Parellada, el propietari actual, 

sempre hem estat bons amics", 

assegura. També considera que 

l'Europa és l'establiment de res-

tauració més emblemàtic de Cata-

lunya, i destaca l'encert d'identifi-

car-lo com a fonda: "aquí el més 

important és l'àpat, el menjar, i 

el fet que puguis passar-hi la nit 

és secundari". "La fonda és com 

la BBC de Catalunya, una insti-

tució de referència al país que 

tothom reconeix i valora".  x.l.

"Hi havia un temps en 

què qui es comprava un 

cotxe l'aparcava davant 

de la fonda per lluir-lo"
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Coincidint amb el 25è aniversari de la ferre-
teria FerreSuin, al número 116 del passeig 
de la Muntanya, el seu propietari, Antonio 
Reche, ha obert aquesta setmana un nou 
establiment al centre de la ciutat. Concreta-
ment al local que ocupava l'antiga ferreteria 
La Comarca, al carrer Sant Jaume, 102, que 
va abaixar la persiana abans de l'estiu. La 
família Reche ha renovat les instal·lacions i 
ha obert aquest nou establiment per oferir 
un ampli assortit de productes de ferreteria, 

La ferreteria FerreSuin obre
nou establiment al carrer Sant Jaume

FERRETERIA FERRESUIN
carrer Sant Jaume, 102 - passeig de la Muntana, 116 · Granollers

www.ferresuin.net

L'APARADOR

DE LA SETMANA

bricolatge eines, maquinària, jardineria, 
pintura i material per a fontaneria i gas. 
També són especialistes en accessoris per 
a la construcció: serralleria, manilleria i ac-
cessoris per a cuina i bany. El personal de 
l'empresa el constitueix un grup de profes-
sionals amb més de 20 anys d'experiència 
en el sector. A més d'aquests dos establi-
ments a Granollers, FerreSuin també dispo-
sa d'un altre establiment a Cardedeu, així 
com la botiga online a www.ferresuin.net.

Des d'aquest setembre, el Con-
sell Comarcal és punt oficial per 
a la informació i orientació en 
l'acreditació de les competències 
professionals en qualsevol àmbit. 
Aquestes acreditacions, impulsa-
des per l'Agència Pública de For-
mació i Qualificació Professionals 
de Catalunya (AFPCat), compor-
ten l'apoderament personal, el re-
coneixement professional, l'opor-
tunitat d'adquirir una certificació 
oficial i la possibilitat d'augmentar 
la inserció i la mobilitat laboral 
i professional. Així, les persones 
que reuneixen les competències 
necessàries poden acreditar-les 
i traslladar-les a una qualificació 
concreta. L'AFPCat valora les uni-
tats competencials de la persona, 
que poden transformar-se en una 
qualificació concreta: cicle forma-
tiu de grau mitjà o superior, cer-
tificat de professionalitat, etc. El 
servei d'atenció presencial són els 
dimecres i divendres (de 9 a 13 h) 
a Can Ribas de les Franqueses. 

LABORAL

Can Ribas, punt 

per acreditar

les competències 

professionals

El Consell Comarcal i la Xarxa de 
Productes de la Terra de la Diputa-
ció han presentat el catàleg de pro-
ductors artesans del Vallès Oriental 
en format online, una eina per acos-
tar els productors i elaboradors 
agroalimentaris locals als restau-
rants i les llars vallesanes. Fins ara 
aquest catàleg ja existia en paper, 
i ara se n'ha renovat el contingut i 
s'ha editat en un format que en per-
met l'actualització contínua. Entre 
les novetats, s'hi han incorporat els 
productors de vi associats a la DO 
Alella –de la qual formen municipis 
com Granollers–, i els productors 
d'oli de la vareietat vera.

Àlex Valiente, conseller de Tu-
risme i Productes de la Terra del 
Consell Comarcal, destacava que 
el catàleg ha de servir per facili-
tar la localització dels productors 
agroalimentaris de proximitat més 
enllà de la xarxa d'agrobotigues 
que hi ha a la comarca. “Aques-

tes produccions costen molt de 

comercialitzar; per això volem 

acompanyar els productors i 

elaboradors locals en la comer-

cialització dels seus productes”, 
deia Valiente, qui també remarca-
va la necessitat que els productors 
es coneguin entre ells i tinguin re-
lació amb associacions i entitats 
amb les quals poden establir tre-
ball en xarxa, com el Gremi d'Hos-
taleria del Vallès Oriental o l'Asso-
ciació Hotels Vallès Oriental.

El catàleg, especialment útil per 
a cuiners, restaurants i botigues 
especialitzades, conté la fitxa de 
més d'una seixantena de produc-
tors i elaboradors, amb les dades 
de contacte i les seves xarxes soci-
als. Cada productor està catalogat 
en la seva especialitat amb unes 
etiquetes concretes que en facili-
ten la localització al web. També 
hi ha un mapa interactiu per mu-
nicipis, i un apartat de productes 
tradicionals.

Es pot accedir al catàleg a través 
del web del Consell Comarcal i del 
servei comarcal de turisme. 

AGRICULTURA  FITXES DE TOTS ELS ELABORADORS ARTESANS

L'Ajuntament de Granollers ha 
contractat l'elaboració d'un estu-
di de residus comercials per tal 
d'aconseguir un pagament més 
just per la generació de residus de 
cada establiment i arribar a un re-
partiment just de les taxes de resi-
dus que genera el comerç de la ciu-
tat. El consistori ha respost així a la 
preocupació del sector comercial 
de la ciutat per l'increment de les 
taxes de residus, que es va posar 
de manifest la setmana passada en 
una reunió entre els responsables 
municipals i les diverses associaci-

ons de comerç de la ciutat. Per dur 
a terme l'estudi sobre la generació 
de residus comercials, Gran Cen-
tre fa una crida a trobar 120 esta-
bliments voluntaris que estiguin 
disposats a participar-hi. Aquesta 
prova pilot, sense cost per als esta-
bliments, consta d'un estudi de 15 
dies, entre octubre i novembre, en 
què s'adjudicarà un educador de 
residus per ajudar a dur a terme 
l'activitat de manera correcta. 

A més, el resultat servirà des-
prés per planificar el repartiment 
de taxes al comerç. 

COMERÇ  CAL LA PARTICIPACIÓ DE 120 COMERÇOS VOLUNTARIS

Estudi de la generació
de residus comercials

El concurs GR-Idees, fins al dia 10
En la fira de l'economia verda i circular de l'Ascensció es va presentar el 
concurs GR-Idees, una iniciativa del GRID per promoure models de nego-
ci circulars a partir del reaprofitament de materials sobrants en proces-
sos productius d'empreses. En aquesta edició es demanen propostes vi-
ables tècnicament i econòmica sobre la reutilització de quatre materials: 
moqueta firal, tubs de cartró, peces de porexpan i làmines de cautxú. Les 
idees es poden presentar fins al 10 d'octubre al GRID –Can Muntanyola– i 
a finals de novembre es donarà a conèixer el guanyador, a qui s'acom-
panyarà en la creació d'un pla d'empresa i en la cerca de finançament. 

Nou catàleg online de

productors agroalimentaris 

del Vallès Oriental

Amb motiu de la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible 2022, que se celebra 
del 26 de setembre al 13 d’octubre, l’Ajun-
tament de Granollers organitza un seguit 
d’activitats amb una programació conjun-
ta del Servei de Medi Ambient i d’Espais 
Verds i Granollers Rehabilitació Energètica, 
entre les quals hi ha una xerrada el proper 
dimarts (19 h) a Can Jonch en què Xavi Mas-
sa, economista expert en energia, política 
energètica i regulació KM0energy, explicarà 
el model de comunitats energètiques locals, 
que el consistori vol impulsar a Granollers.

Les comunitats energètiques impliquen 
a diferents actors locals (ajuntaments, 
agents socials i econòmics i ciutadania) 
de forma conjunta i sense ànim de lucre, 
amb la intenció de produir energia, com-
partir-la, o establint mecanismes de gestió 
i estalvi energètic.

També s'ha programat una segona xer-
rada el dimarts 11 d’octubre (19 h) a Can 
Jonch, sobre ajuts per a la rehabilitació 
energètica d’habitatges. La ciutadania de 
Granollers pot obtenir actualment impor-
tants subvencions europees i municipals 
per fer actuacions de rehabilitació i con-

vertir els habitatges en més sostenibles i 
confortables. En aquesta xerrada s’expli-
carà el detall d’aquests ajuts i l’acompa-
nyament integral que el personal de l’ofi-
cina Granollers Rehabilitació Energètica fa 
a les persones interessades a rehabilitar.

Visites a equipaments 
La campanya d’enguany se centra en la 
necessitat d’implementar un nou model energètic basat en l’eficiència energètica, 
la producció d’energia d’origen renovable. 
Per aquest motiu, a Granollers la programa-
ció també oferirà l’oportunitat d’accedir a 
dues jornades de portes obertes a instal·la-
cions d’energia fotovoltaica. Així, dilluns, els 
centres educatius podran visitar Estabanell 
Energia per conèixer les seves instal·laci-
ons. D'altra banda, el dissabte 8 d’octubre, 
de 10 a 13.30 h, es faran també portes ober-
tes a tota la ciutadania a les instal·lacions 
fotovoltaiques de l’Escola Municipal del 
Treball. El mateix a l'EMT també es podrà 
participar en una escape room sobre ener-
gia climàtica, adreçada al públic en general. 
Per a les dues activitats cal fer inscripció 
prèvia a bioenergia@granollers.cat. i

Impuls a les comunitats 

energètiques en la Setmana 

Europea de l'Energia Sostenible

ESTALVI ENERGÈTIC  CAN JONCH ACOLLIRÀ UNA XERRADA SOBRE AQUEST MODEL
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ESPORTS

Jan Gurri, amb la júnior estatal

Jan Gurri, del Fraikin Granollers, ha estat 

convocat per la selecció espanyola júnior per 

disputar dos partits amistosos contra Egipte, 

el 13 i 15 de juny. El lateral torna a la selecció 

després de ser campió d'Europa sub-20.

Asobal  

"Sempre estaré agraït al BMG 

perquè és la meva vida i la 

meva família, tota feta al vol-

tant del club. Des del presi-

dent Jaume Rodríguez, que em 

va posar en aquest càrrec de 

gerent l'any 1985, només tinc 

paraules d'agraïment al BMG, 

tot i passar moments difícils i 

complicats". Ho deia dimarts Pep 

Blanchart, que ha deixat la gerèn-

cia del club després de 37 anys, 

i fa un pas al costat "per motius 

personals i de salut", admetia en 

una roda de premsa, acompanyat 

del president, Alfred Serra, i el seu 

successor i nou director general, 

Víctor Vilà. 

Blanchart va alertar que enca-

ra no vol cap partit d'homenatge 

"perquè no he marxat", afegia. El 

fins ara gerent seguirà vinculat al 

club, com a mínim dos anys més, 

però amb molta menys intensitat. 

D'entre les seves tasques, el grano-

llerí tindrà un temps per anar tras-

passant la feina cap a Víctor Vilà i, 

en paral·lel, continuar potenciant 

com a responsable la Granollers 

Cup "per seguir fent-la encara 

més internacional", apuntava, i 

mantenir la relació amb les federa-

cions continental, espanyola i cata-

lana. "El BMG està per sobre de 

tothom", assenyalava Blanchart 

com a lema de vida i consell per als 

nouvinguts al club. 

El president, Alfred Serra, recor-

dava que "el Pep ens va demanar 

fer un pas al costat al març i des 

d'aleshores hem buscat el mi-

llor perfil pel club, que aquest 

és Víctor Vilà", i apuntava que la 

contractació del nou director ge-

neral té com objectiu iniciar el pla 

per professionalitzar el BMG, des-

prés que a l'estiu s'hagi aprovat 

la professionalització de la lliga 

Asobal. "Amb alguns equips no 

HANDBOL  EL CLUB INICIA UN PLA DE PROFESSIONALITZACIÓ DE TOTA LA SEVA ESTRUCTURA 

Pep Blanchart: "El BMG  
està per sobre de tothom"

podem competir amb fitxatges, 

però si ens podem apropar amb 

la professionalitat de la nostra 

estructura", deia. 

Pel que fa a Víctor Vilà, amb ex-

periència al Club Esportiu Laietà i 

el Real Club Polo Barcelona,  suma 

ja dues setmanes al club al nou 

càrrec i confia aportar "soluci-

ons, amb innovació, i noves tec-

nologies", i que l'impuls del BMG 

s'havia de fer "amb l'ajut de la 

ciutat, seguidors, institucions, 

patrocinadors, federacions i 

entitats".  j.l.r.b.

Un gol d'Ona Vila, a cinc segons 

del final, va permetre el KH-7 su-

mar el primer punt de la tempora-

da. L'equip dirigit per Dolo Martín 

no va passar de l'empat al Palau 

d'Esports contra el BM Zuazo 

(26-26), però trenca una dinàmi-

ca de tres derrotes seguides. Les 

granollerines arriben a la prime-

ra aturada de la competició pels 

Primer punt del KH-7 
després de quatre jornades

Lliga Guerreras  EMPAT INSUFICIENT CONTRA EL BM ZUAZO ABANS DE L'ATURADA PER SELECCIONS

compromisos internacional amb 

l'objectiu de mínims que s'havien 

marcat amb la suma d'un punt en 

quatre partits. 

"Era important sumar el pri-

mer punt de la temporada; ens 

hauria agradat que fossin els 

dos punts, però no ha pogut 

ser. Zuazo ha fet un bon partit i 

nosaltres hem fet massa errors 

no forçats des del principi i això 

ens ha condemnat a anar a re-

molc", deia l'entrenadora, Dolo 

Martín, després d'acabar el par-

MÀLAGA - KH-7 BMG

Dimecres, 5 - 20 h Màlaga

EN RODA DE PREMSA  Blanchart, al fons, amb Serra i Vilà

xavier solanas

CISNE BM - FRAIKIN BMG

Diumenge, 2 - 17 h Pontevedra

Aleix Espargaró s'ha complicat les 

opcions de guanyar el Mundial de 

MotoGP després de no aconseguir 

cap punt a la cursa del Japó. Una 

errada a l'electrònica d'Aprilia 

durant la volta de reconeixement 

de la cursa, el va obligar a canviar 

de motocicleta i començar des de 

l'última posició. El pilot granollerí 

va intentar, sense èxit, pujar fins 

a les posicions dels punts, però es 

va quedar al 16è lloc i no va sumar 

a la seva casella. 

Aleix Espargaró es manté tercer 

classificat, amb 194 punts, i s'allu-

nya a 25 del líder, Fabio Quarta-

raro (219). Francesco Bagnaia és 

segon amb 201 punts. Al grano-

llerí li queden quatre curses per 

remuntar i aquest cap de setmana 

té carrera a Tailàndia. 

Pel que fa a Pol Espargaró (Rep-

sol Honda) va acabar al 12è lloc 

de la cursa del Japó i va sumar 4 

punts més a la seva casella. El ger-

mà petit dels Espargaró ocupa el 

16è lloc de la classificació general 

amb 47 punts. 

Aleix Espargaró 
es queda en blanc 
al Japó i s'allunya 
del líder Quartararo

El Fraikin ha encadenat el tercer 

triomf a l'inici de la temporada i ho 

va celebrar diumenge davant l'afi-

ció del Palau d'Esports. L'equip 

dirigit per Antonio Rama es va 

imposar contra l'equip revelació 

del que portem de lliga Asobal, 

l'Helvetia Anaitasuna (32-30). A 

banda del triomf, l'equip també ha 

recuperat el capità Antonio García 

Robledo després d'una lesió, que 

fins i tot, va marcat tres gols. El 

màxim anotador granollerí va ser 

Faruk Yusuf, amb 6 gols.

El Fraikin empata al segon lloc, 

amb sis punts, amb Bidasoa Irun 

i BM Cuenca. El FC Barcelona és 

líder amb vuit punts. El pròxim 

partit dels d'Antonio Rama serà 

diumenge a la pista del Club Cis-

ne de Pontevedra, que és 11è amb 

quatre punts. 

Tercer triomf 
seguit del Fraikin 
i ja puja fins a 
la segona posició

WorldSBK  JONTAHAN REA, DEL KRT, SIGNA DOS SEGONS LLOCS

Triplet de triomfs d'Álvaro Bautista
El Catalunya WorldSBK Round va tenir com a protagonista Álvaro Bautista 
(Ducati), que va guanyar les tres curses del Circuit de Barcelona-
Catalunya i reforça el lideratge del Mundial de Superbike amb 394 punts. 
Pel que fa a Jonatahn Rea, de Kawasaki Racing Team amb seu a Granollers, 
va salvar els mobles amb dos segons llocs, tot i que es manté tercer amb 
327 punts, a 67 punts. La lluita pel mundial de Superbike es va seguir al 
Circuit, de divendres a diumenge,  davant la presència de 29.898. 

CirCUiT

Preseleccionades per a l'Europeu femení

La granollerina Kaba Gassama, del BBM Bietigheim, i les 

jugadores del KH-7, Nicole Wiggins, Martina Capdevila, Esther 

Somaza i Ona Vegué, han entrat a la prellista del Campionat 

d'Europa del 2022, que tindrà lloc del 4 al 20 de novembre entre 

Montenegro, Macedònia del Nord i Eslovènia. 

tit, que afegia: "les noies s'han 

buidat i no hi ha res a dir en 

l'esforç, però hem de millorar 

moltes coses, tot i que era molt 

important sumar".

El KH-7 encara no coneix el tri-

omf en quatre partits i, amb un ba-

lanç de tres derrotes i un empat, 

ocupa el penúltim lloc de la Lliga 

Guerreras, amb un punt, empa-

tat amb l'antepenúltim, el Zuazo, 

i l'últim, Grafometal La Rioja. El 

pròxim duel del KH-7 tindrà lloc 

el pròxim dimecres contra un dels 

més potents, el Costa del Sol de 

Màlaga. Les andaluses són terce-

res classificades amb sis punts, 

empatades amb el Super Amara 

Bera Bera i el Beti-Onak.  j.l.r.b.

MOTOR | MotoGP
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El nou Esport Club Granollers 

debutarà oficialment diumen-

ge al camp d'un rival directe per 

l'ascens, el Palamós. Aquest duel 

serà una bona prova per a l'equip 

dirigit per David Vilajoana, que té 

com objectiu recuperar la tercera 

RFEF per la via ràpida, és a dir, en 

només una temporada.

La principal dificultat del cos tèc-

nic granollerí serà l'engranatge de 

la maquinària perquè després del 

descens no va quedar cap jugador 

i el club ha hagut de fer un total de 

22 fitxatges. "Hem fet una pre-

temporada irregular, però és 

normal perquè tenim una plan-

tilla completament nova. No hi 

ha cap jugador de la campanya 

passada i això comporta un pro-

cès i un període de temps", ex-

plica el segon entrenador de l'ECG, 

Nacho De Prada. L'equip vol pujar 

FUTBOL | Primera Catalana  L'OBJECTIU DE L'ENTITAT ÉS RECUPERAR LA TERCERA RFEF

a la Tercera RFEF i fer-ho amb una 

idea clara de joc, assenyala De Pra-

da: "ens agrada un joc ofensiu, 

tractar bé la pilota i ser verticals 

per anar a la porteria contrària 

per fer més gol que el rival". 

L'últim partit de pretemporada 

de l'ECG va ser el diumenge amb 

una derrota contra la Guineueta 

(3-1), tot i que el cos tècnic es mos-

tra satisfet de l'evolució en el joc 

perquè "es comença a veure la 

idea que volem", diu el tècnic, que 

afegeix: "som conscients que som 

l'equip a batre perquè venim de 

Tercera, però no defallirem de 

la nostra responsabilitat de llui-

tar per l'ascens". J.L.RODRÍGUEZ B.

L'Esport Club inicia el nou 
projecte amb 22 fitxatges

MARC ELVIRA / ECG

BÀSQUET | Lliga EBA  ÉS ELIMINAT DE LA FINAL A VUIT PEL BARÇA

El CEFS Ciutat de Granollers està 

decidit a recuperar el sènior fe-

mení i, des del 5 de setembre, ja hi 

ha un grup de noies que s'entrena 

al Pavelló de Can Bassa. El club ha 

fet la inscripció del nou equip a 

la Segona Catalana, de les lligues 

territorials de futbol sala de la Fe-

deració Catalana de Futbol. 

La temporada passada el club 

va posar en marxa un juvenil fe-

mení i per aquesta el manté. A 

més, l'estructura femenina creix 

amb el nou sènior, que està for-

mat amb jugadores que provenen 

d'altres clubs i del mateix juvenil. 

FUTBOL SALA | Segona Catalana  L'EQUIP TÉ COM OBJECTIU CONSOLIDAR EL GRUP DE NOIES

El CEFS recupera el sènior 

femení a la Segona Catalana

EN JOC El davanter David Castro intenta controlar una pilota  

CEFS

PLANTILLA Les noies del sènior femení i del juvenil

Ha arribat l'hora de la veritat pel 

sènior masculí del CBG Pisos.com  

després de completar amb èxit la 

pretemporada. L'equip dirigit per 

Toni Olivares ha superat amb nota 

el repte de disputar la Lliga Cata-

lana EBA després de passar a la fi-

nal a vuit, tot i que va ser eliminat 

pel Barça B als quarts de final (82-

54). De fet, l'equip blaugrana es va 

alçar diumenge amb el títol català. 

El CBG té un balanç positiu de 

la pretemporada amb la Lliga Ca-

talana amb dues victòries i dues 

derrotes. A més, va disputar un 

amistós contra el CB Mollet, de la 

Leb Plata, que va superar amb un 

triomf impecable (88-70). Aquesta 

El CBG debuta a la Lliga 

EBA contra el CB Igualada

IGUALADA - CBG MASCULÍ

Diumenge, 25 - 12 h Santa Coloma

Copa Catalunya

El sènior femení del CBG va estrenar-

se la passada setmana a la Copa 

Catalunya amb derrota a la pista del 

CB Igualada, per 43 a 38. L'equip 

intentarà refer-se dissabte a casa 

(17.45 h) contra l'Intersport Olaria 

Samà Vilanova, que a la primera 

jornada va perdre per la mínima contra 

el Càmping Bianya Roser (54-55). 

EL FEMENÍ S'ESTRENA 
AMB DERROTA 

"Vam començar amb set juga-

dores i ja en som nou, però te-

nim les portes obertes durant 

tota la temporada. L'objectiu 

d'aquest grup de noies és que 

es consolidi i la pròxima tem-

porada sigui competitiu", asse-

nyala el tècnic, Javier Andrés, que 

compleix la segona temporada 

al club i que anteriorment havia 

entrenat el sènior femení del Dos-

rius, també a la Segona Catalana. 

L'equip està enquadrat al grup 

1 i debutarà el 15 d'octubre a Can 

Bassa contra l'Inter Malgrat. 

Dos equips masculins
El CEFS Ciutat de Granollers tam-

bé comptarà aquesta temporada 

amb dos sèniors masculins, a la 

Tercera Catalana de futbol sala. El 

sènior A, que la campanya passa-

da va descendir de la Segona Ca-

talana, intentarà recuperar la di-

visió perduda i ha estat enquadrat 

al grup 2. L'equip s'estrenarà el 15 

d'octubre a la pista del Sant Feliu 

de Codines. 

Pel que fa al sènior B, enquadrat 

al grup 1, descansa en la primera 

jornada i no jugarà el primer par-

tit fins a la segona, a la pista del 

Masnou. J.L.R.B.

PALAMÓS CF - ECG

Diumenge, 2 - 17 h Palamós

El CNG masculí de Ramon Rosell 

comença el seu camí amb un pri-

mer triomf a l'eliminatòria dels 

quarts de final de la Copa Catalu-

nya i amb el passi a la semifinal. 

L'equip granollerí ha superat el 

CN Molins de Rei amb un resultat 

global de 25 a 23. 

Al partit d'anada a Granollers, 

el duel va acabar en empat a 12 

gols, però la tornada en la piscina 

del club del Baix Llobregat va ser 

d'11 a 13 per als vallesans. "Amb 

els seus errors i imprecisions, i 

on podem començar a extreu-

re’n petites conclusions d’un 

equip jove i amb ganes, que 

estan mostrant un entusiasme 

i sacrifici molt gran per a trac-

tar-se de partits de pretempo-

rada", valora el tècnic, Ramon 

Rosell, després de passar a la se-

mifinal.

La Copa Catalunya és la prime-

ra competició de la temporada del 

CNG, que espera rival a la semifi-

nal entre el guanyador de l'elimi-

natòria entre el CN Sant Feliu i el 

CN Badia. El partit de semifinals 

es disputarà el 5 d'octubre. Pel 

que fa a la Primera Divisió estatal, 

s'iniciarà el 22 d'octubre. 

WATERPOLO | Copa Catalunya  VENÇ EL CN MOLINS DE REI

El CNG es classifica per 

a la semifinal de la Copa

CNG

VICTÒRIA La plantilla masculina a la piscina del club

temporada el CBG recupera la Lli-

ga EBA i té molt clar que l'objectiu 

és la salvació. El debut serà a la 

pista de l'Igualada, que va ser el 

cuer del seu grup de Lliga Catalana 

amb un triomf i dues derrotes. 
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L'Aquacenter de les Franqueses 

podria ser una realitat a l'estiu 

del 2024 i es preveu l'inici d'obres 

durant el primer trimestre del 

2023. Aquesta és la intenció dels 

responsables del centre esportiu, 

que es dedicarà a la pràctica es-

portiva popular i la competitiva 

en esports d'aigua –waterpolo i 

natació artística–. El projecte es 

va presentar dimecres, justament 

a l'espai on es construirà –als ter-

renys de Can Ribas del nou sector 

N de les Franqueses– i va comp-

tar amb els seus responsables, 

Josep Maria Mas i Pere Calvo, de 

la societat privada d'Aquasports 

Associated BCN, representants 

de l'Ajuntament –que cedeix els 

terrenys– i de les federacions de 

natació espanyola i catalana. 

L'obra té un pressupost previst 

de 13 milions d'euros i es desen-

voluparà en uns terrenys de més 

de 3.000 metres quadrats i amb 

POLIESPORTIU  EL COST DEL CENTRE ESPORTIU ESPECIALITZAT EN AIGUA ÉS DE 13 MILIONS D'EUROS

1.700 dedicats a zones d'aigües, 

que inclourà, entre altres, una pis-

cina de salts de gran alçada. 

El centre esportiu neix amb dos 

vessants perquè disposarà de ser-

veis per als usuaris que tindran 

accés a gimnàs, piscina, pistes de 

pàdel, espais de fitness, restaura-

ció i oci. Tot i que, l'altra part im-

portant del projecte estarà dedi-

cada a la tecnificació d'esportistes 

en waterpolo i natació artística, 

principalment. 

L'Aquacenter també preveu na 

unitat de medicina de l'esport, 

zones per fer activitats subaquà-

tiques i una residència d'esportis-

tes amb 19 habitacions.  

L'Aquacenter preveu l'inici de 
les obres a principis del 2023

AQUACENTER

La Cursa contra el Càncer se cele-

brarà diumenge a Granollers i fins 

avui dijous mantindrà el període 

d'inscripcions obert a la pàgina 

web (www.enmarcha.contraelcan-

cer.es). El recorregut de la cursa 

popular serà de 5 km amb sortida 

i arribada a la Pista d'Atletisme 

de Granollers –també es pot fer 

caminant–. El tret de sortida està 

previst a les 10.30 h.  

Inscripcions obertes 
fins dijous a la Cursa 
contra el Càncer

IMATGE VIRTUAL Una reproducció del nou centre esportiu

En dues temporades, el Finques 

Feliu-Unió Ciclista Les Franque-

ses s'ha posicionat a l'elit de la 

Copa Catalana júnior de carre-

tera. El conjunt dirigit per Santi 

Segú va tancar dissabte al Prat el 

calendari català amb el subcampi-

onat per equips.

L'equip franquesí va tenir tam-

bé representació al podi de la 

classificació general amb Albert 

Muntanya, que va quedar sub-

campió, a 28 punts del campió, 

Mikhail Postarnak (PC Baix Ebre). 

"Estem satisfets perquè hem 

complert amb les expectatives, 

tot i que tenim pendent millo-

rar a les proves de la copa es-

panyola de cara el pròxim any", 

diu Santi Segú, director de l'equip. 

El club treballa en la planificació 

de la pròxima temporada. 

CICLISME  ALBERT MUNTANYA TAMBÉ ÉS EL SEGON INDIVIDUAL

El Finques Feliu, subcampió 
de la Copa Catalana júnior

5 km

CURSA POPULAR  ES PREPARA PER A LA MARATÓ DE VALÈNCIA

Carmen Martín, atleta del club 

A4elKm de les Franqueses, ha gua-

nyat la cursa popular Els 10 de la 

Llagosta, que va tenir lloc diumen-

ge amb prop de 650 participants. 

La franquesina va imposar-se en 

la cursa de 10 km amb un temps 

de 40 minuts i 31 segons.

Aquesta era la primera cursa 

que feia la franquesina des del 

febrer i ara s'enfila en el tram fi-

nal de preparació per disputar la 

Marató de València, que tindrà 

lloc el 4 de desembre. "No estic 

satisfeta amb el temps que he 

fet perquè m'he cansat molt. 

Tot i això, avui era un test més 

per fer la Marató de València", 

explica Martín, que es mostrava 

contenta de guanyar la cursa lla-

gostenca perquè "és una prova 

fàcil amb un circuit de dues vol-

tes, tot i que té una petita puja-

da que hem superat". L'objectiu 

que s'ha marcat l'atleta franques-

ina per a la cursa valenciana és 

L'atleta Carmen Martín 

venç Els 10 de la Llagosta

rebaixar el seu millor temps de 3 

hores i 7 minuts en marató.

Carmen Martín, de 50 anys, és 

una de les corredores referents 

del Club A4elKM. De fet, l'any 

2021 ja va guanyar el Campionat 

de Catalunya de Marató i ha gua-

nyat més curses populars vallesa-

nes.  j.l.r.b.

J.L.R.B.

CARMEN MARTÍN

La cursa popular Els 10 de les 

Franqueses se celebrarà el diu-

menge 20 de novembre. La prova 

atlètica, que organitza el club A4e-

lKM, tornarà a ser solidària amb 

la lluita contra el càncer de ronyó. 

En l'edició d'enguany la cursa 

mantindrà el circuit de 10 km i, a 

més, el dissabte 19 de novembre 

l'organització tornarà a celebrar 

una cursa infantil.  

La cursa Els 10 de 
Les Franqueses, 
el 20 de novembre

10 km

El sènior femení de l'AEC vallbona 

debutarà al grup B de la Segona 

Catalana diumenge a casa contra 

el Vikings Vòlei Prat (17.45 h.) 

amb l'objectiu de sumar el primer 

triomf de la temporada. L'equip 

granollerí va pujar de divisió la 

campanya passada. Pel que fa 

al CV Les Franqueses, al grup A, 

rebrà diumenge al CN Sabadell 

(18.15 h.). 

L'AEC Vallbona 
debutarà contra 
el Vikings Vòlei Prat

VÒLEI | Segona Catalana
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BUTLLETÍ

CNG

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

CLUB

Música, anglès, futbol, dansa, natació... 
avui dia hi ha una amplia i gran diversitat 
d’activitats extraescolars i és difícil triar 
aquella que pensem que és la millor per 
a què, una vegada surtin de l’escola, els 
nostres fills puguin continuar enriquint el 
cos i la ment. Per això és important plan-
tejar-se quins són els elements que po-
den aportar més beneficis als nostres fills. 

Una de les millors opcions com a activitat 
extraescolar és la natació, ja que és una de 
les activitats físiques més completes que 
hi ha, que potencia el desenvolupament 
dels nens i nenes, proporcionant nom-

brosos beneficis tant físics com psíquics, 
reconeguts per pediatres i experts.

Per què la natació pot ser tant enriquido-
ra pels nostres fills i filles?

• La natació ajuda al desenvolupament 
psicomotor, ja que tenim la possibilitat de 
moure’ns de forma tridimensional, amb una 
gran llibertat i continuïtat de moviments.

• A la piscina també es millora la coordinació 
i l’equilibri, ja que l’absència de gravetat per-
met desenvolupar qualsevol exercici amb 
major agilitat. Tots els muscles s’activen. A 

més a més, ni les articulacions ni l’esquelet 
es veuen sotmesos a l’estrès produït per pe-
sos que no està en condicions de suportar.

• Amb les activitats aquàtiques com la nata-
ció, el cor i els pulmons es reforcen, perquè 
el nen aprèn a respirar correctament. De fet, 
en la vida diària només utilitzem una terce-
ra part de la nostra capacitat pulmonar. En 
l’aigua, pel contrari, activem la respiració ab-
dominal, és a dir, aquell que infla l’abdomen 
i posa en moviment el diafragma, múscul 
que transmet el ritme adequat als pulmons.

• Incrementa el sentiment d’independència 
i d’autoconfiança, ja que el nen pot des-
plaçar-se en l’aigua per si mateix, i això afa-
voreix el despertar de la seva intel•ligència.

• El coneixement del medi aquàtic, pot evi-
tar ensurts innecessaris a l’aigua i donar una 
tranquil·litat als pares.

• Activa la diversió i l’esperit de joc, i amplia 
l’horitzó dels jocs compartits.

• L’activitat a l’aigua afavoreix la relació i la 
integració social, ajuden a enfortir l’esperit 
de superació personal, i fomenten el respec-
te amb la resta de persones, la confiança en 
un mateix, els hàbits higiènics...

• La pràctica de la natació incrementa la 
gana i millora la mobilitat intestinal.

• Els infants, sobretot els més moguts, es 
relaxen i dormen millor

• El medi aquàtic està recomanat a tots els 
infants i amb molts beneficis per aquells 
que tenen danys a la columna, dificultat de 
mobilitat, obesitat infantil...

Escola de Natació
El Club Natació Granollers fa més de 50 
anys que forma nens i nenes en l’art de 
nedar, de manera progressiva, dinàmica i 
divertida, amb un sistema de treball dissen-
yat en diferents nivells d’ensenyament, per 
tal d’aconseguir un aprenentatge global.

En edats inicials (de 2 a 5 anys) l’objectiu 
principal és la supervivència aquàtica i obte-
nir certa autonomia (sempre amb vigilància 
d’un adult), per tal d’evitar ensurts inneces-
saris. A partir dels 5 anys, l’objectiu s’enca-
mina cap al coneixement i domini de les tèc-
niques aquàtiques. I a partir dels 8 anys,es 
treballa el perfeccionament i l’entrenament 
d’aquestes habilitats aquàtiques.

Al Club, tenen també l’oportunitat d’accedir 
a les diferents seccions esportives.

Natació, una de les millors activitats extraescolars

BENEFICIS de l’activitat aqüàtica en nenes i nenes en edat escolar

CNG

Nou curs de 6 setmanes (1 sessió/setmana) 
de salut, estètica i rendiment esportiu, basat 
en el mètode hipopressiu i en la millora del 
treball del Sòl Pelvià. És un conjunt d’exerci-
cis posturals i respiratoris que disminueixen 
la pressió intraabdominal, i amb el que, 
amb la seva pràctica, s’aconsegueixen 
nombrosos beneficis com prevenir dis-
funcions perineals i hèrnies, reduir el 
perímetre de la cintura, corregir postu-
ralment... i molts més. Inici 17 d’octubre. 
Inscripcions obertes!

CLUB

Estiraments: molt més que estirar-se

NOMBROSOS BENEFICIS ens aporta aquest exercici que, sovint, oblidem realitzar Vallès, i professionals molt qualificats 

– Edat?

bra sentit i veiem que tot l’esforç i sacrifici im

duet mixt? 

una molt bona manera de començar a promou

forts, cosa que pot influir molt a l’hora d’empènyer 

– Quan va començar la teva afició?

em vaig apuntar i vaig començar a entrenar al 

çar la meva afició per aquest esport.

– Què t’està ensenyant aquest esport?

seqüències dels teus actes es veuen reflec
tits al final. M’està ensenyant a treballar en 
equip, i valorar l’esforç i el tracte dels altres. 

te. El major somni és ser feliç i gaudir 
Curs: Sòl Pelvià 
i Hipopressius

Articulacions, lligaments, 
tendons i músculs. Són es-

tructures que cal cuidar, fins 
i tot més que la nostra figura 

i el nostre aspecte extern. Es-
tirant-los de manera regular i 

sostinguda, mantindrem la fle-
xibilitat del cos… i per definició, 

un cos flexible, és un cos jove.
Els exercicis d’estirament són òp-

tims per a tothom, amb indepen-
dència de l’edat, la condició física o 
l’objectiu del nostre entrenament. 

Imprescindibles per als exercicis d’es-
calfament i estirament previs a l’ac-

tivitat esportiva específica… ja que és 
molt important preparar el cos abans 

de córrer, nedar, anar en bicicleta o prac-
ticar qualsevol altra activitat esportiva. I 

és que cal estirar els músculs i flexibilitzar 
les articulacions, perquè amb això s’acon-

segueix un rendiment millor i es prevenen 
les lesions. Però també és molt important 
fer aquests exercicis per a relaxar els mús-
culs després d’un treball intens.
Però no només és necessari fer estiraments 
abans o després de l’activitat física, sinó 
com una activitat en sí mateixa, per evitar 
que els músculs es debilitin, els lligaments 
perdin elasticitat, i els tendons, vitalitat. És 

la fórmula idònia per mantenir un cos flexi-
ble i retardar els efectes de l’envelliment, 
que en el seu procés fa que les articulacions 
es tornin rígides i anquilosades. 

Beneficis dels estiraments
– Milloren l’elasticitat i el equilibri de les ca-
denes musculars
– Redueixen tensions musculars i sobre-
càrrega articular
– Milloren el rang de moviment articular i 
redueix la rigidesa muscular
– Milloren la circulació i oxigenació de mús-
culs que ajuden a agilitzar la recuperació 
activa
– Milloren l’alineació corporal
– Preparen per a l’activitat muscular: un 
múscul estirat prèviament treballa millor i 
rendeix més
– Prevenen lesions musculars i dels tendons
– Proporciona relaxació i benestar
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nostres fills puguin continuar enriquint el 

den aportar més beneficis als nostres fills. 

brosos beneficis tant físics com psíquics, 

ra pels nostres fills i filles?

dominal, és a dir, aquell que infla l’abdomen 

i d’autoconfiança, ja que el nen pot des
plaçar-se en l’aigua per si mateix, i això afa

te amb la resta de persones, la confiança en 

infants i amb molts beneficis per aquells 
que tenen danys a la columna, dificultat de 

nombrosos beneficis com prevenir dis

»MARTA VILA
15 anys com a sòcia del CNG

«El que més em motiva quan 
vinc al Club són les ganes de 
millorar dia a dia, i la gent hi 
trobo»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» JAUME RELATS
Director tècnic de la secció de natació

«Tenim les millors instal·lacions del 
Vallès, i professionals molt qualificats 
disposats a ajudar i cobrir necessitats i 
objectius».

– Edat?
– 16 anys

– Vius a…
– Canovelles

– Estudis…
– Cursant 2n Batxillerat Tecnològic a l’Ins-
titut Joaquim Blume. 

– Campiona d’Europa i campiona del món 
júnior… una molt bona manera de tancar la 
temporada passada.
– La veritat que un dels millors moments 
viscuts de la meva vida. Mai hauria imaginat 
aconseguir aquest objectiu, i a més a més el 
moment de celebrar-ho amb les companyes 
va ser el que va fer-ho tan especial. Veure to-
tes les nostres cares de felicitat i de saber que 
totes ens havíem deixat la pell en allò que tant 
desitjàvem va ser màgic. Estic molt contenta 
d’haver tancat la temporada passada d’aques-
ta manera, al més alt del podi i sabent que tot 
el que estava en les meves mans ho vaig fer, 
i amb la millor companyia del món. Aquests 
moments són per els que crec que la vida co-
bra sentit i veiem que tot l’esforç i sacrifici im-
plicat ha valgut realment la pena. 

– Què tal l’experiència de formar part d’un 
duet mixt? 
– Va ser una experiència molt bonica, ja que és 
una rutina diferent, compartida amb un nen; a 
la gent li agrada molt veure aquesta combinació. 
El meu company amb qui vaig nedar, en Den-
nis, és una persona encantadora i nedar amb ell 
va ser molt guai ja que ens portem súper bé i va 
ser molt fàcil la integració. També penso que és 
una molt bona manera de començar a promou-
re molt més la incorporació dels nens dintre dels 
esports considerats femenins, i nedar-ho amb 
ell va ser molt especial.

– És la primera vegada que entrenes i competeixes 
amb un company masculí formant duet… 
– Realment no trobo tan diferent entrenar amb nois 
i noies. Sí que és veritat que els nois tenen millors 
característiques físiques i acostumen a ser més 
forts, cosa que pot influir molt a l’hora d’empènyer 
i fer salts. Però nosaltres hem intentat tractar a tot-
hom per igual, perquè creiem que tothom ha de 
tenir les mateixes oportunitats. Les competicions 
amb el meu company de duet mixt m’han agra-
dat molt, perquè en ser quelcom ‘’innovador’’ tot-
hom està alerta i captem l’atenció de molt públic 
que s’interessa de veure aquesta rutina.

– Quan va començar la teva afició?
– Gairebé als 7 anys, quan vaig veure per la tele-
visió els jocs olímpics de Londres 2012 de nata-
ció sincronitzada. Em va sorprendre molt el que 
feien i vaig decidir apuntar-me per aprendre 
a fer el mateix que estava veien. A les hores 
em vaig apuntar i vaig començar a entrenar al 
meu club, a nivell 1. Des de llavors, va comen-
çar la meva afició per aquest esport.

– Què t’està ensenyant aquest esport?
– M’està ensenyant a que tot s’ha de lluitar i 
treballar, que no et regalen res i que les con-
seqüències dels teus actes es veuen reflec-
tits al final. M’està ensenyant a treballar en 
equip, i valorar l’esforç i el tracte dels altres. 
A no tirar la tovallola en els moments on no 
pots més i a valorar el temps..

– El teu somni en aquest esport...
– Poder tenir moments per recordar de 
la millor manera possible i acabar cada 
competició sabent que ho he donat tot 
de mi. Gaudir de cada cosa que em dona 
la sincro i de tots els privilegis i valors 
que aprenem sense donar-nos comp-
te. El major somni és ser feliç i gaudir 
de cada dia.

L’ENTREVISTA Valeria Parra, nedadora d’artística júnior

Valeria Parra:

“Fer duets mixtes 
és una molt bona 
manera de pro-
moure la incor-
poració dels nois 
dins dels esports 
considerats 
femenins“

tructures que cal cuidar, fins 
i tot més que la nostra figura 

sostinguda, mantindrem la fle
xibilitat del cos… i per definició, 

un cos flexible, és un cos jove.

tivitat esportiva específica… ja que és 

és que cal estirar els músculs i flexibilitzar 

la fórmula idònia per mantenir un cos flexi

Beneficis dels estiraments
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10 anys d'Avui CantemPer fer volar la imaginació
El col·lectiu Avui cantem ja fa una dècada que practica 
amb l'exemple.  Dissabte al migdia tornaran a animar 
una cantada itinerant de cançons populars i tradicio-
nals pels carrers. El punt de trobada i sortida serà a la 
plaça de la Corona. En cas de pluja, a la Porxada.

L’espectacle infantil Impossible? enceta dissabte (11 h), a 
la Biblioteca Can Pedrals, la nova temporada de la
programació infantil i familiar. Dos relats que ensenyen com 
és possible defensar el mar i la terra amb actes ben senzills, 
despertant la consciència mediambiental dels més petits.

CULTURA

Una original combinació de músiques 

d'arrel per encetar el 50è Cicle de Jazz

EL GRUP DE CORDA FLAMENGRAS FA CONVIURE EL COUNTRY OLD TIME NORD-AMERICÀ, LA MÚSICA SEFARDÍ I EL FLAMENC

Un any més, Granollers tornarà 
a sumar-se a la programació de 
L'Hora del Jazz-Memorial Tete 
Montoliu, el festival que organit-
za l'Associació de Música de Jazz i 
Música Moderna de Catalunya que 
aquest any arriba a la 32a edició.

Com és habitual, aquest esdeve-
niment —que s’allargarà fins al 20 
d’octubre— estén la programació 
més enllà de Barcelona, amb con-
certs a Tarragona, Girona, Vila-
franca del Penedès, Sitges, Sant 
Vicenç dels Horts i dues poblaci-
ons del Vallès Oriental, Granollers 
i Bigues i Riells. Divendres (20 
h), el concert a Granollers donarà 
el tret de sortida a la 50a edició 

oriol forn

del Cicle de Jazz al Casino amb la 
presentació d’Alegria, el disc de 
presentació de FlamenGrass, una 
nova formació de quatre músics 
amb una llarga trajectòria al món 
de la música acústica i d'arrel.

Lluís Gómez, un dels intèrprets 
de banjo més reconeguts de l’es-
cena europea, lidera aquest insòlit 
projecte que combina bluegrass —
un estil dins el country nord-ameri-
cà—, música sefardí i sonoritats 
flamenques. La resta del quartet el 
conformen Carol Duran, violinista i 
veu de formacions de rumba i fla-
menc (Sabor de Gràcia, La Carrau o 
Les Violines); la contrabaixista Ma-
ribel Rivero, vinculada amb diver-
ses formacions de músic d’arrel i 
Javier Vaquero, un dels guitarristes 
més representatius de l’escola fla-
menca de Catalunya, col·laborador 
de Carles Benavent, Jordi Bonell o 
Jorge Pardo, entre d’altres. FLAMENGRAS  Un experiment sonor ideat pel músic Lluís Gómez

Una trentena de concerts de músi-
ca clàssica esperen els melòmans 
durant la imminent temporada de 
tardor-hivern. Les formacions re-
sidents al TAG han dissenyat una 
programació que aquest cop té la veu com a fil conductor.

Una d'aquestes goles privilegi-
ades serà la del reconegut tenor 
Roger Padullés, que acompanyarà 
l'Orquestra de Cambra de Grano-
llers en el concert inaugural de la 
temporada –el 23 d'octubre–, l'es-
trena de la versió per a orquestra 
de corda i instruments de vent 
Winterreise, de Franz Schubert. Es 
tracta d'una versió escrita expres-
sament per aquesta ocasió pel titu-
lar de la formació, Corrado Bolsi. O 
la de la mezzosoprano hispano-ar-
gentina Marisa Martins, que can-
tarà en el concert Serenates, amb peces de Dvořák, Txaikovski i Xavi-
er Turull. La formació que dirigeix 
Bolsi protagonitzarà en solitari 
Haydn, el primer romàntic i també 
interpretarà repertori de Wagner, Janáček o Ives, entre d'altres.

Els cors residents dels Amics de 

MÚSICA  DES DEL TEATRE AUDITORI EL PROGRAMA S'ESTENDRÀ A ALTRES ESPAIS, COM L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE, EL CINEMA EDISON I CAN PALOTS

C.r.

La veu serà el fil conductor de 
la nova temporada de clàssica del TAG

n La Societat Coral Amics de la Unió 
celebra el 145è aniversari per festejar 
l’efemèride preparen un àlbum de re-
cords de la seva història. A tal efecte, 
estan fent una crida perquè tots els 
particulars que tinguin fotografies 
relacionades amb l’entitat i les seves 
activitats les puguin cedir.

Les imatges es poden fer arribar lliu-
rar a l’escola, al carrer Travesseres, en-
viar-les digitalitzades al correu elec-
trònic societatcoral@amicsdelaunio.

cat i també compartir-les a les xarxes 
socials amb el hashtag #femalbum. 

Aquesta temporada els cors tenen 
programades cites dins i fora de la pe-
nínsula. Sobresurt la participació de 
Veus a dos dels festivals molt importants 
de França, el festival Eufonia i el festival 
Via Aeterna, en el marc incomparable de 
l'abadia del Mont Saint Michel. Els cors 
granollerins participaran en el Certamen 
Coral de Tolosa, a la Fira Mediterrània 
de Manresa i al festival Càntut. Duran El 

conte de Nadal al Liceu (on també par-
ticiparan en el muntatge de Macbeth); 
el Messies Participatiu als auditoris de 
Barcelona i Girona o la Missa Solemnis a 

Santa Cecília a Granollers, Vilafranca del 
Penedès i Olesa de Montserrat. 

UN ÀLBUM
COL·LABORATIU 
PEL 145 ANIVERSARI

PRESENTACIÓ  Els continguts de la temporada es van donar a conèixer dimecres, en un acte públic al TAG

El grup Zesc, 

de Montornès,

incorpora un nou 

bateria granollerí
El grup Zesc, de Montornès, és no-
tícia per partida doble. D'una ban-
da perquè ja ha donat a conèixer 
el títol i la portada del seu nou tre-
ball discogràfic, el senzill Impàs, 
disponible a totes les plataformes 
a partir de demà divendres.

Però també perquè ha incorpo-
rat un nou bateria, el granollerí Olek, en substitució de Quentin 
Lionmane, que ha cedit el seu lloc 
per qüestions personals. "La vida 

m'ha portat cap a un malestar 

físic, psicològic i econòmic que 

m'impedeix treure totes les ga-

nes i hores que mereix aquest 

projecte", ha manifestat Lionma-
ne a través d'un comunicat fet pú-blic al Facebook del grup. 

la Unió —també amb una atapeïda 
agenda nacional i internacional— 
tindran molt de protagonisme. El 
Cor de Cambra estrenarà al TAG i 
al Teatre Auditori de Llinars Cali-

doscopi, un viatge —no exempt de 
complexitat vocal— per la músi-
ca coral d'arreu del món d'autors 
actuals. El Cor Jove encomanarà 
alegria amb Joyful!, amb Ramon 
Escalé com a intèrpret, arranjador 
i director convidat. Diferents for-
macions corals de l'entitat i l'Or-
questra de Cambra col·laboraran 
a Les passions de Bach i al Rèquiem 

de Fauré. El cor infantil Veus se su-
marà a l'Escolania de Montserrat 
en La missa per la pau de Bernat 
Vivancos a l'església de Sant Es-
teve, estrenada uns dies abans al 
Palau de la Música Catalana i que 
també es podrà escoltar a la basí-
lica de Montserrat.

El Cicle Carles Riera de l'Escola 
Municipal de Música de Granollers, 
amb concerts de cambra de petit 
format però molta ambició, torna-
rà a comptar amb intèrprets locals 
i també internacionals de primer 
nivell, com el pianista Jean-Fran-

çois Dichamp, la violoncel·lista 
Mariona Camats o el premiat grup a cappella The Hanfris Quartet.

Els amants del bel canto dispo-
saran del cicle Òpera Catalunya, 
amb Don Giovanni, Madama But-

terfly i Il Trovatore, al qual s'hi 
sumarà el cicle d'òpera i dansa al 
Cinema Edison amb mitja dotzena 
de títols més. L'oferta s'arrodoni-
rà amb les sarsueles La del Soto 

del Parral i El Dúo de la Africana, 
representades per la companyia 
Milnotes i l'Aula Lírica de Grano-
llers, respectivament.   C.RIOBÓ
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CICLE

 17 d’octubre de 2022
a les 19.30 h

CRISI ENERGÈTICA: LA FI DEL MODEL 
DE CREIXEMENT 
Situació actual de l’energia i els combustibles al món

Ponent: Daniel Gómez Cañete
Creador i editor de www.CrisisEnergetica.org.

 23 de gener de 2023
a les 19.30 h

ELS MITJANS AUDIOVISUALS 
Com evolucionaran els mitjans audiovisuals cara 
al futur?

Ponent: Jaume Roures
Productor de cinema i fundador del grup Mediapro, 
líder mundial en contingut multimèdia.

 20 de març de 2023
a les 19.30 h

EL NOU MAPA GEOPOLÍTIC MUNDIAL 
El nou món sorgit de la geopolítica produïda per la 
guerra d’Ucraïna i altres esdeveniments que han 
canviat les relacions internacionals i les alineacions 
dels estats.

Ponent: Vicent Partal
Cofundador del setmanari El Temps, formà part del 
Diari de Barcelona i de Televisió Espanyola. 
És fundador i director del diari electrònic VilaWeb.

 22 de maig de 2023
a les 19.30 h

SELF MADE MAN 
Una manera d’arribar a la llista Forbes.

Ponent: José Elías
Enginyer Tècnic Industrial ha fundat diverses empreses 
i ha passat de gairebé res a la llista Forbes de les 
persones més riques del món. 

 21 de novembre de 2022
a les 19.30 h

EL CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic ja és aquí. Què hem de fer?

Ponent: Tomàs Molina
Llicenciat en Física és actualment el cap del servei 
de meteorologia de  Televisió de Catalunya. 

 20 de febrer de 2023
a les 19.30 h

VIATGES ALTERNATIUS 
La visió sobre una manera de viatjar alternativa.

Ponent: Xavier Moret
Periodista especialitzat des de fa anys en viatges 
i llicenciat en Filologia Anglesa. 

 17 d’abril de 2023
a les 19.30 h

LA CIBERSEGURETAT 
Ens vigilen i ens espien a tothora? A tots? 
A mi també? Com? 
Els telèfons mòbils són l’eina ideal per fer-ho? 
Com evitar-ho?

Ponent: Bruno Pérez
Pèrit Judicial Informàtic Forense. Disposa de la 
certificació en Ciberseguretat ISRAELIANA -- CASA - 
Cellebrite Advanced Smartphone Analyst.

 19 de  juny de 2023
a les 19.30 h

LA FORTUNA DE LA VIDA
Una xerrada sobre algunes de les moltíssimes casualitats 
que la natura ha conjugat per a regalar-nos la vida.

Ponent: Joan Anton Català
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat 
de Barcelona.

Casino de Granollers
AFORAMENT LIMITAT 
Inscripcions obligatòries: casinog@hotmail.com
casinodegranollers.com

Amb el suport de:Mitjans oficials: Patrocinadors:
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La celebració del 20è aniversari 
del Teatre Auditori també dedi-
ca atenció al públic menor de 30 
anys. A ells va especialment adre-
çada la Nit Jove, una proposta ori-
ginal que divendres els tindrà com 
a únics protagonistes. És el primer 
esdeveniment de la plataforma 
Escena grAn des de i per als joves. 
Una quinzena de nois i noies de 
la comarca l’han estat preparant 
des de fa més de nou mesos. Són ells qui han definit com volien que 
fos la proposta, quines disciplines 
artístiques s’hi veurien i en quins 
espais es desenvoluparia.

Quatre ambients
L’activitat prendrà la forma d’un 
“recorregut multiambient” que 
transitarà per quatre disciplines 
diferents en espais transformats 
de l'equipament.

En el passat, el solar del TAG va 
estar ocupat per l’escorxador mu-
nicipal. A partir d’aquest record, 

Teatre, música, dansa, circ, tapes, dj
i festa per viure una 'Nit Jove' al TAG

ARTS ESCÈNIQUES  UNA QUINZENA DE NOIS I NOIES DE LA COMARCA HAN CUINAT AQUESTA PROPOSTA DURANT MÉS DE NOU MESOS

TAG

Arxiu

PROTAGONISTES  Joves de la comarca han cuinat a foc lent aquest proposta

ACTRIU CONVIDADA  Mònica López s'afegeix al repartiment de la companyia

Recréixer de la companyia de circ 
La Simultània de Miquel Carbo-
nell proposarà un viatge a través 
del temps que explicarà “com els 

orígens ens situen al present”.
Per la seva banda, a Flis-flis xuf-

xuf la companyia de dansa El caos 
prendrà com a protagonistes a 

dues treballadores del servei de 
neteja del teatre que, aparent-
ment, viuen un dia normal de 
feina. Però tot canvia quan desco-
breixen un món nou dins l'aparent monotonia diària, un reflex de la 
màgia que s’amaga darrere les co-
ses més senzilles.

El duet format pel cantautor 
cardedeuenc Pau Roget i Emma 
Dodero hi posaran la música. 
Partint d'una versió extensa de la 
cançó Que tinguem sort, contingu-
da al seu EP Tr4vol, propiciaran 
“un viatge introspectiu a la in-

fància. L'espectacle pretén que 

el públic experimenti metafòri-

cament la recerca d'un mateix”.
Més enigmàtica, la peça Només 

personal autoritzat de la compa-
nyia Incident també se servirà de 
l’espai i els recursos del TAG per 
oferir una peça de teatre.

Els espectacles, d’uns 20 minuts 
de durada cadascun, s’organitza-
ran en itineraris, en quatre grups 
d’espectadors, a les 19 i a les 
20.45 h. L’entrada, per un import 
de 15 euros, inclourà una consu-
mició i tres tapes del restaurant 
social El Gato Verde i la festa enca-ra s’allargarà fins a la mitjanit amb 
una sessió de dj servida des de la 
Lola Van, la primera DJ Truck. 

"El món se'n va a la merda i no 

actuem. Per què?". Aquest és 
l'interrogant de fons que planteja 
l'obra De què parlem mentre no 
parlem de tota aquesta merda?, 
que es representa dissabte (20 h) 
al Teatre Auditori.

La Calòrica, una de les com-
panyies teatrals de referència, 
fundada el 2010 per alumnes de 
l'Institut del Teatre de Barcelona, 
porta a escena aquesta exitosa 
comèdia escrita pel dramaturg 
mallorquí Joan Yago "sobre la co-

herència (o incoherència) i la 

passivitat davant del canvi cli-

màtic". El muntatge també comp-

ta amb la participació de l'actriu 
Mònica López.

La trama avança a dos nivells: 
d'una banda, una convenció de ne-
gacionistes del canvi climàtic i, en paral·lel, un conflicte veïnal pro-
vocat pel trencament de les cano-nades del desguàs en un edifici de 
l'Hospitalet de Llobregat en què la 
Calòrica s'hi acaba d'instal·lar per 
utilitzar-lo com a local d'assaig. Tots dos fils argumentals s'entre-llacen en una mena d'autoficció i donen lloc a una reflexió que va 
més enllà de la conscienciació i 
del missatge ecologista. La com-
panyia sembla més interessada a 

EL MUNTATGE ÉS UNA AUTOFICCIÓ AMBIENTADA EN PART EN UNA CONVENCIÓ DE NEGACIONISTES DEL CANVI CLIMÀTIC

La companyia La Calòrica 

parodia la inacció enfront 

del canvi climàtic

'Elles', una comèdia 

per riure amb 

perspectiva de 

gènere al Casal

LES FRANQUESES.  Per què triguen 
tant les dones quan van al bany? 
De què parlen quan estan soles? 
Què passa després del i van ser 
feliços i van menjar anissos? Tots 
aquests tòpics i clixés de gènere 
tenen resposta a la comèdia Elles 
#cosasdechicas, que divendres (20 
h) inaugurarà una nova edició del 
cicle Humor & Co. al Casal Cultural 
de Corró d'Avall. La Melancòmica 
és una companyia de teatre nas-
cuda a Barcelona el 2016, amb el 
propòsit de dur a escena peces ori-
ginals, properes i atrevides, amb 
un humor crític. Elles és un bon 
exemple. Volgudament irreverent, 
feminista i sense pèls a la llengua.

El muntatge ha tingut una tra-
jectòria d'èxit al Círcol de Bada-
lona, a l'Almeria Teatre i al Teatre 
del Raval. Ha estat mereixedor del 
Premi Especial del Jurat de la Mos-
tra de Teatre de Barcelona i també 
ha obtingut el Premi del Públic del 
Festival Mostra'T de Barcelona. 

MÉS TEATRE

Frederic Roda torna 

a Llevant amb la vida 

d'un pagès mallorquí

L'home del vol vertical del títol 
d'aquesta peça que diumenge (19 
h) es representa a l'escenari de 
Llevant Teatre és Pere Sastre Obra-
dor, en Pere de Son Gall, un pagès 
de Llucmajor amb un cervell privi-
legiat que, emmirallat pels avenços 
tecnològics del seu temps, a princi-
pis del segle XX va dissenyar i cons-
truir un prototip d'helicòpter que 
va ser la seva raó de viure.

Subtitulat La història d'un pagès 
mallorquí, aquest és un projecte de 
Joan Gomila, que ha escrit el text, 
produeix i dirigeix el muntatge i in-
terpreta el paper principal d'aques-
ta peça que vol ser "un treball 

històricament rigorós dins les 

llicències que la ficció permet". 
Frederic Roda assumeix la direcció 
actoral i també hi participa Franci-
na G. Ars com ajudant de direcció. 

entendre perquè no reaccionem 
i actuem amb més contundència 
per resoldre una crisi mediam-
biental que ens afecta a tots. Per 
això, encara plantegen a l'espec-

tador una segona pregunta: "Re-

conèixer el problema és —ja ho 

diuen— el primer pas per solu-

cionar-lo. Però estem realment 

disposats a fer el segon pas?". 
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L’infern literari tal com el descriu 

Dante Alighieri a La Divina Comè-

dia ha tingut moltes interpretaci-

ons visuals per part de creadors 

posteriors. Ara el pintor grano-

llerí Jordi Díaz Alamà s’afegeix a 

la nòmina d’artistes fascinats per 

aquest extens poema èpic del se-

gle XIV, punt culminant de la lite-

ratura medieval europea i base de 

l’italià escrit modern. “Ha estat 

un tema recurrent dins el món 

de l’art, però jo volia fer-ho de 

forma diferent, portar-ho cap 

a un llenguatge contempora-

ni i des d’un punt de vista que 

no s’hagués representat mai”, 

explica Alamà. El resultat és la 

impactant exposició L’Infern de 

Dante, que s’inaugura avui, dijous 

(20 h), al Museu de Granollers i es podrà visitar fins al 5 de febrer.
Les peces de gran format, de tèc-

nica mixta sobre llenç, recreen els 

personatges i les escenes amb ma-

jor càrrega dramàtica. Amb pin-

zellades expressionistes, recursos 

experimentals i fragments d'abs-

tracció l’artista mostra un nou 

enfocament per plasmar un im-

pactant món apocalíptic en el qual 

Jordi Diaz Alamà baixa a l’infern 
de Dante en un projecte monumental

ART  EL MUSEU DE GRANOLLERS INAUGURA AVUI, DIJOUS, L'EXPOSICIÓ DEL PINTOR GRANOLLERÍ, QUE ES PODRÀ VISITAR FINS AL FEBRER

J. D. A.

PECADORS  Un impactant fragment d'una de les peces de gran formatno és difícil d'endevinar vincles 
amb el nostre present. L’execució 

ha estat d’una enorme complexi-

tat conceptual i compositiva, “un 

dels desafiaments més grans” 

que ha tingut mai. “Volia atrapar 

en el llenç el sofriment humà, 

però no vaig preveure que seria 

tan complicat. La pluralitat d’es-

cenaris, la quantitat ingent de 

personatges i bèsties imaginàri-

es al costat de la varietat de les 

atmosferes representen tot un 

repte”, confessa Alamà.

La mostra s’enriqueix amb al-

gunes peces de l’escultor polonès 

Grzegorz Gwiazda, que represen-ten la figura del poeta florentí en 

diferents formats i postures.

Aquest ambiciós projecte per-

sonal que ha requerit tres anys de 

treball s'emmarca en la celebració 

del 700è aniversari de la mort de 

Dante i té el seu origen en una ex-

posició anterior, Si volse a Retro, 

que es va poder veure al Museu 

Europeu d’Art Modern de Barcelo-

na (MEAM) entre els mesos d’abril 

i juny d’aquest any. Més endavant, 

la sèrie començarà una itineràn-

cia per diferents ciutats de l’Estat 

i també del continent.

El repte, però, no ha acabat i en-

cara tindrà continuïtat al llarg del 

temps. Com avança Alàma, “més 

endavant pintaré el purgatori i 

el cel, però encara esperaré uns 

anys. No deixa de ser una pin-

tura experimental que tendirà 

cap a l’abstracció”. 

Una peça de Vacca 
forma part de la 
col·lecció nacional 
d’art contemporani

La instal·lació sonora Retard de 

l'artista granollerí Vicens Vacca, 

ha estat adquirida per a formar 

part de la col·lecció nacional d’art 

contemporani de la Generalitat de 

Catalunya.

Presentada el 2021, en la retros-

pectiva Fora de cap lloc al Centre 

d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de 

Llobregat, aquesta peça enregis-

tra les paraules de l’espectador a 

través de tres micròfons. Aquests 

sons són processats i projectats 

per tres altaveus, retornant-los 

com una mena d’eco. Això pro-

voca repeticions i decalatges que 

generen nous discursos, ocasio-

nalment desordenats i antagònics.

Segons l’artista, Retard “consti-

tueix una reflexió al voltant de 

les dificultats i els perills de la 

comunicació”. 

INSTAL·LACIÓ SONORA

Nova projecció de 
'Tocant la lava del 
volcà Cumbre Vieja'

El documental Tocant la lava del 

volcà Cumbre Vieja, ideat i dirigit 

pel fotògraf Jordi Ribó, continua 

difonent-se arreu del país i avui, 

dijous (19.30 h), es presenta a 

l'espai cultural i gastronòmic Ta-

rambana de Cardedeu. La pro-

jecció s'emmarca dins del primer 

aniversari de l’erupció i comptarà, 

a més, amb la presència del perio-

dista David Bassa; Martí Nadal, 

director de l'editorial Alpina, i el 

realitzador Albert Barceló. 

AUDIOVISUAL

XERRADA  L'EDITORA I ESCRIPTORA LAURA HUERGA REFLEXIONARÀ SOBRE ELS LÍMITS EN LA CREACIÓ

Altres veus: la cultura perseguida 

és el títol d’un cicle organitzat per 

les biblioteques de Granollers per 

tal de promoure el debat i fomen-

tar l’esperit crític entorn del tema 

de la llibertat de la creació artísti-

ca. Hi col·laboren el Museu de Gra-

nollers i Roca Umbert.

El programa consta de tres con-

ferències entre octubre i novem-

bre, repartides entre els tres equi-

paments i abordant la qüestió des 

de tres punts de vista diferents.

La conversa inaugural, Límits de 

la llibertat en la creació artística, 

se celebrarà dimecres (19 h) al 

Cicle de converses sobre 
'la cultura perseguida'

Museu i tindrà com a protagonista 

Laura Huerga, editora, escriptora 

i cofundadora de l'editorial Raig 

Verd i presidenta del PEN català. 

En la seva intervenció explicarà 

com la creació de la llei mordassa i 

la reforma del Codi Penal han afec-

tat la creació i la cultura i proporci-

onarà eines per combatre els murs 

mentals que condicionen el crea-

dor a l’hora d’exposar la seva obra.

Les altres dues sessions seran 

Escriure i editar en llibertat (26 

d’octubre) amb Joan Sala, editor i 

fundador de l'editorial Comanegra 

i president de l'Associació d'Edi-

tors en Llengua Catalana i La perse-

cució judicial a l'art (15 de novem-

bre) amb l’artista conceptual Abel 

Azcona, especialitzat en l'àmbit de 

l'actuació artística, la instal·lació, 

l'escultura, el videoart, l'escriptura 

i la pintura. Les inscripcions són 

independents per a cada sessió i 

la primera ja es pot formalitzar a 

través del web www.biblioteques-

degranollers.cat/activitats. 

LAURA HUERGA

Arxiu

'RETARD'

Arxiu

Endavant recorda la 
figura de l'escriptor
Joan Fuster
L'organització Endavant orga-

nitza l'acte Fuster i els Països Ca-

talans. Cultura, llengua i nació, 

divendres a partir de les 19 h a 

l'ateneu popular La Malgirbada. 

La trobada, amanida amb música 

i pinxos donaràs pas a una xerra-

da (20 h) a càrrec d'Irene Mira-

-Navarro, membre de la comissió 

cívica del centenari de l'escriptor 

i intel·lectual valencià, i Queralt 

Badia, militant d'Endavant. A les 

21.30 hi haurà una actuació musi-

cal de VerdCel, un grup de cançó 

d'autor d'Alcoi amb base a Barce-

lona i liderat per Alfons Olmo. 

LITERATURA  

"Volia atrapar en el llenç
el sofriment humà,

però no vaig preveure
que seria tan complicat"
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 22 al diumenge 25 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 12º  22º 12º  25º 13º  26º 15º

BÀSQUET. DISSABTE 1, 18.30 h
CB IGUALADA - CB GRANOLLERS
P les Comes. Amb G. Raich i A. Moya

HANDBOL. DIUMENGE 2, 17 h
C CISNE B - FRAIKIN B GRANOLLERS
P. Príncipe Felipe. Amb C. Garcia

FUTBOL. DIUMENGE 2, 17 h
CF PALAMÓS - EC GRANOLLERS
Municipal Nou Palamós. Amb E. Montané i D. 
Godoy

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA TRADICIÓ  EL SANT DE BARRI S'HA TRANSFORMAT EN LA DIADA DEL COSME I LA DAMIANA

Metges sants i gegants vells
Dissabte, els gegants vells de Gra-

nollers, en Cosme i la Damiana, 

celebraran la seva diada, els Sants 

Metges. La festa s’iniciarà a les 

18.30 h, amb l'arribada a la cape-

lla del carrer de Corró d'en Corb 

–un animal present al primer es-

cut de la ciutat– i la Granota –vin-

culada al nom de Granollers–, la 

parella de capgrossos estrenats el 

1981 per festejar la recuperació 

dels gegants vells.

Com és protocol·lari, les dues figures picaran a les portes de 
la capella per fer la despertada, 

mentre una formació de grallers 

interpretaran el Toc d’ofrena als 

Sants Metges, una peça musical 

de Josep Maria Mayol recuperada 

pels geganters de la ciutat d’un 

antic llibre de partitures. 

Amb el repic de la campana de 

la capella les portes s’obriran i els 

gegants vells sortiran de l’interior 

per tal de celebrar conjuntament 

amb els veïns i veïnes aquesta fes-

ta tan especial. Després de fer di-

verses ballades, el programa con-

tinuarà amb una cercavila festiva 

(19 h) pels carrers de Corró, Santa 

Elisabet, plaça de l’Oli, carrer de 

Sant Roc i que conduirà els dos capgrossos i els gegants fins a la 
plaça de la Porxada, on els gegants vells posaran el punt final a la dia-

da amb un nou ball.

Aquesta és un antic sant de 

arxiu / TONi TOrriLLaS

TOC D'OFRENA  El repic, la música i el ball donen pas a la cercavila festiva

barri que se celebrava a comen-

çaments del segle passat i que va 

acabar desapareixent. El 2010 els 

Amics dels gegants i Capgrossos 

de Granollers van recuperar d’al-

guna manera el record d’aquella 

tradició, donant-li un nou format 

i transformant-la en la diada dels 

gegants vells de la ciutat.  

Personatges 

mitològics en una 

exposició a La Gralla

L’exposició que l’Espai Gralla de 

la llibreria La Gralla acull aquest 

mes d’octubre serà Més enllà: el 

mite. Deesses, herois i déus, que 

s’inaugura dimarts (19 h). Es trac-

ta d’una mostra de collages de la 

barcelonina Anna Sorribas Cer-

vantes, resident a Sant Celoni. 

Llicenciada en Belles Arts a la 

Universitat de Barcelona, Sorribas 

va començar a fer collages i as-

semblatges el 2000, després d’una 

primera estada a Nova York. Des 

d’aleshores ha conreat aquestes 

tècniques i ha exposat amb regu-

laritat. La mostra es podrà visitar 

fins al 6 de novembre. 

ART

Matthew Tree 

reflexiona sobre 

l’ofici de periodista

L’associació Aules d'Extensió Uni-

versitària per a la Gent Gran del 

Vallès Oriental (AGEVO) enceta 

el cicle de conferències d’octubre 

amb una xerrada sobre periodis-

me a càrrec de l’escriptor londi-

nenc resident a Catalunya Mat-

thew Tree. Un dels seus darrers 

llibres és l’assaig No sóc racista, 

però... Un manual per a persones 

de pell pàl·lida. La seva interven-

ció tindrà com a títol Tot cons-

truint columnes en un intent de no 

ser un columnista avorrit.

La cita és dimarts (18.30 h) al 

Museu i l’accés costarà 5 euros 

per als no socis de l’entitat. 

LITERATURA

Feminisme de còmic i haikus 

de la natura a Roca Umbert
A la popular tira còmica nord-ame-

ricana Peanuts de Charles Schulz 

sorprenia trobar un gran nombre 

de personatges femenins de gran 

força i independència. I entre 

aquests sobresortia el de Pepper-

El plaer de ballar 

segons la coreògrafa 

Paloma Muñoz

La ballarina Paloma Muñoz, resi-

dent del Centre d’Arts en Moviment 

de Roca Umbert, impartirà un taller 

intensiu per a persones amb un ni-

vell intermedi i avançat. En aquesta 

classe tècnica Muñoz compartirà les 

eines adquirides com a coreògrafa. 

En una segona part, els participants 

aprendran un fragment d’una peça 

del repertori de la seva companyia, 

Siberia. Les sessions tindran lloc 

dissabte i diumenge (10 a 14 h) per 

un preu conjunt de 40 euros –20% 

de descompte pels alumnes de les 

escoles de dansa de Granollers–. Les 

inscripcions ja es poden formalitzar 

a través del web  escenagran.cat. 

DANSA

EDITORIAL  LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT ACULL UNA XERRADA I UNA EXPOSICIÓ DE POEMES

mint Patty, encara avui reivindi-

cada com a exemple d’empode-

rament femení i LGTBI. Dilluns 

(18 h) Marina Valls conduirà una 

xerrada a la Biblioteca Roca Um-

bert sobre la influència d’aquests i 

altres personatges de ficció.

El mateix dilluns aquest equipa-

ment també presenta l’exposició 

Haikus, un món per descobrir, un 

projecte d’Esther Botifoll Cam-

pos, Esther Querol Vallès i Anna 

Riera Alabau que inclou una sèrie 

de haikus i poemes breus a par-

tir d’imatges de la naturalesa. La 

mostra es podrà veure fins al 21 

d’octubre. 
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Danses de la mediterrània a la Porxada

Dissabte (18 h) l'associació de danses del món Passaltpas 

inaugura el nou curs en una aula a l'aire lliure i a la vista de 

tothom: la plaça de la Porxada. Per estimular el cuquet de la 

ballaruga entre propis i passavolants, el grup proposa una 

ballada de danses mediterrànies.

El 22è cap de setmana 

ibèric a Cànoves i Samalús

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 29

18.30 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre El temps esquerp. 

L'autor, Raimon Obiols
20 h Museu de Granollers

Inauguració de l'exposició L’Infern de 

Dante. Obres de Jordi Diaz Alamà i 
Grzegorz Gwiazda
DIVENDRES, 30

18 h Centre Cívic Palou

Passejada per Palou. Dinamitzada per 
Pol Aumedes
19 i 20.45 h Teatre Auditori 

Nit Jove. Teatre, música, dansa i circ
19 h Ateneu popular La Malgirbada

Acte sobre la llengua i el pensament 
de Joan Fuster
DISSABTE, 1

10 h Centre d'Arts en Moviment

Taller intensiu de moviment amb
Paloma Muñoz
12 h Cinema Edison

La barca del vent. Cinema infantil
18.30 h Capella dels Sants Metges

Diada dels Sants Metges
20 h Teatre Auditori de Granollers

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
Museu de Ciències Naturals

El Venadito-Primats. Fins al 23 
d'octubre
La vida en moviment. Fins a l'11 de 
desembre
Centre Cívic Nord

Figuras ecuestres. Retratos de

caballeria. Obres de José Luis
Sánchez. Fins al 30 de setembre

De què parlem mentre no parlem 

de tota aquesta merda? Teatre
DIUMENGE, 2

12 h Cinema Edison

Els 7 ratolins. Titelles
19 h Llevant Teatre

L'home del vol vertical. Teatre
DILLUNS, 3

10 h Plaça de la Corona

Projecte Pots mirar sense jutjar?

15.30 h Centre Cívic Jaume Oller

El Petit Oller. Espai per a famílies
17.30 h Espai Gralla-llibreria La Gralla

Les Tertúlies de l'Arxiu: Fàbriques i 

tallers tèxtils a Granollers, més enllà de 

Roca Umbert. Taula rodona
DIMARTS, 4

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Els últims primats del planeta. Xerrada
19 h Sala Francesc Tarafa

Setmana de l'energia: xerrada sobre 
comunitats energètiques
DIMECRES, 5

15.30 h Centre Cívic Jaume Oller

El Petit Oller. Espai per a famílies
19 h Centre d'Arts en Moviment

Vols participar en la creació d’un 

espectacle de circ? Taller

Cànoves i Samalús celebra diumenge una nova edició del cap de setmana ibèric, 

organitzat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya dins el projecte la Ruta dels 

Ibers. De 10.30 a 13.00 h es farà un itinerari guiat a les excavacions arqueològiques 

de la ciutat ibèrica de Lauro, coneguda com a Puig del Castell. Comptaran amb 

una visita teatralitzada que mostrarà la feina d’un terrisser que fa envasos per 

l’antic vi de Lauro, que es conreava en aquesta part de la comarca.Acompanyats 

per aquest personatge i la seva ajudant, els visitants coneixeran el poblat ibèric i 

descobriran quin paper va jugar en la producció d’aquest preuat vi que s’exportava 

a Roma, Cartago i altres indrets de l’Imperi romà. El director de les excavacions 

també farà una visita guiada a les restes arqueològiques i, en acabat, es podrà 

gaudir d’un tast de menjar i beguda inspirat en la cuina i els productes d’època 

ibèrica. El punt d’inici de l’itinerari serà al Centre Cívic Xavier Flaquer.

Restaurant el Mirallet

Cop d'ull a Lanzarote. Una illa 

negra amb molt color. Fotografies 
d'Humbert Batlles Pi. Fins al 20 de 
novembre
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

DIVENDRES, 30

19 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Cicle Humor & Co.: Elles, a càrrec de
la companyia La Melancòmica
DISSABTE, 1

11 h Centre Cultural de Bellavista

Taller d'acompanyament emocional 
als infants en situació de vulnerabilitat

LES FRANQUESES

Biblioteca Roca Umbert

Haikus, un món per descobrir. Fins al 
21 d'octubre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Art i medicina. Fins al 2 d'octubre
Més enllà: el mite. Collages d'Anna 
Sorribes Cervantes. Inauguració 
dimarts (19 h). Fins al 6 de novembre
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
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