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EN PORTADA

L'Hospital General de Granollers, com molts altres 
del país, arrossega encara les conseqüències de la 
pandèmia. A banda del cansament dels professio-
nals, l'aturada o reducció de molts serveis durant 
mesos ha suposat un augment de les llistes d'es-
pera de pacients per a diferents proves diagnòsti-
ques, que s'està intentant revertir, així com també 
d'algunes intervencions.

Els dies d'espera en comparació amb inicis de 
2020, quan encara no havia esclatat la crisi de la 
Covid-19, sovint es dupliquen. En alguns casos la 
demora de citació en les proves diagnòstiques pot 

Professionals i usuaris

pateixen encara els efectes

de la crisi sanitària, que

va aturar en bona part

moltes proves diagnòstiques

que ara s'han reprogramat

FONT: GENERALITAT

La piulada de l'usuari 

@Josepcasasnovas que 

fa uns dies denunciava 

que l'Hospital el citava 

per una prova l'octubre 

de 2024 ha posat sobre 

la taula el problema de 

les llistes d'espera.

ser de mesos i, �ins i tot, anys –com denunciava un usuari fa uns dies–. De fet, l'Hospital ha lamentat 
que es produeixin aquestes situacions i demana 
disculpes. "La Covid va parar la programació 

d'algunes proves no urgents i, després de dos 

anys de pandèmia, amb la reactivació de tots 

els processos diagnòstics també a l'atenció pri-

mària, s'ha incrementat considerablement la 

demanda de proves", indiquen des de l'Hospital.
"En moments puntuals d’alta demanda de 

proves diagnòstiques i de falta de professio-

nals, es prioritza, sempre amb criteri clínic, 

proves com els TAC o les ressonàncies mag-

nètiques (RM), determinants per als proces-

sos oncològics, i que són considerades proves 

diagnòstiques preferents", expliquen des del centre hospitalari. De fet, la Generalitat fa anys va �ixar uns terminis màxims de referència que esta-
blien 30 dies per a proves preferents i 90 per a les 
ordinàries. Amb tot, la majoria d'aquestes proves 
diagnòstiques tenen una mitjana de dies d'espera 
molt més alta. És evident, per exemple, en l'evo-
lució de la llista d'espera de les RM, que el gener 
anterior abans de la pandèmia tenien una mitjana de 80 dies, mentre que al gener d'enguany eren de 142. Amb tot, des d'inicis d'any i �ins agost –quan 
la Generalitat ha fet públiques les darreres dades que es mostren al quadre–, s'han practicat 5.134 RM a l'Hospital de Granollers. De fet, per reduir els 
pacients en espera el centre fa RM les 24 hores al dia i durant tot l'any. També en el cas del TAC, s'ha 
ampliat l'horari per mirar de reduir les llistes de 
pacients que esperen per a fer-se la prova. En casos, com les ecogra�ies ginecològiques i les 
colonoscòpies, en què el gener de 2020 ja se supe-
rava la mitjana de 90 dies d'espera, la situació enca-ra ha empitjorat, amb esperes de prop de mig any.

L’Hospital assegura que ha incorporat més met-
ges especialistes per disminuir els temps d'espera de les proves diagnòstiques. També, els propers 
mesos, el nou mòdul polivalent que s'està cons-truint –que incorporarà un nou TAC– i  el trasllat de les Urgències –que permetrà l'ampliació del servei de diagnòstic per a la imatge– "ajudaran 

en la reducció dels temps d’espera", asseguren 
fonts del centre sanitari. "A més, estem treballant 

amb l'Atenció Primària per fer derivacions de 

pacients que no es poden atendre al nostre 

hospital", afegeixen.

Paciència també per a consultes externes
Molts pacients també s'han hagut d'acostumar a 
tenir paciència per ser atesos per un especialis-ta. De fet, les llistes d'espera a consultes externes també s'ha allargat –el seguiment de la Generali-
tat inclou  les especialitats d'al·lèrgia, cardiologia, 
cirurgia general, dermatologia, digestiu, ginecolo-
gia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
traumatologia i urologia. A l'Hospital de Granollers, a l'agost hi havia 4.345 persones en llista d'espera per a traumatologia –una especialitat que, malgrat 
ser la que més pacients té en llista d'espera, es nota menys l'impacte de l'aturada pandèmica–, 3.501 per a oftalmologia  –2.509 el gener 2020– i 1.831 per a dermatologia –dos anys abans, n'eren 657, menys de la meitat–, amb un temps d'espera d'en-
tre dos i tres mesos de mitjana. ❉ M.ERAS

Llistes d'espera, 
allargades 
per pandèmia 

TIPUS DE PROVA PACIENTS EN LLISTA D'ESPERA
PROVES DES 

DE GENER

MITJANA DE DIES D'ESPERA 

DE PACIENTS PENDENTS

Agost 2022 Gener'22 Gener'20
Agost 

2022

Gener 

2022

Gener 

2020

Ecocardiografi a 1.995 1.748 1.046 1.821 208 168 79

Ecografi a abdominal 400 367 203 695 106 96 88

Ecografi a ginecològica 66 79 61 106 171 144 100

Colonoscòpia 1.222 1.048 620 832 188 139 102

Endoscòpia esofagogàstrica 826 685 615 685 170 115 96

Tomografi a computada (TC) 1.601 1.681 1.288 3.429 105 98 65

Mamografi a 180 168 206 1.151 132 131 56

Polisomnografi a 69 73 32 412 71 43 43

Ressonància magnètica 1.958 2.332 1.905 5.134 79 142 80

Ergometria 663 516 412 266 387 333 139

Electromiograma 95 2 221 22 32 170 64
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Jornades de ClimatubersL'Estat mantindrà la gratuïtat de Rodalies tot el 2023
El projecte Climatubers ha obert la 

inscripció gratuïta a unes jornades que 

tindran lloc a Can Jonch al novembre, en 

què es tractarà d'espais verds, economia 

circular i qualitat de l'aire i mobilitat.

La ministra d'Hisenda, M. Jesús Montero, ha anunciat que els pressupostos generals

de l'Estat per a 2023 inclouen la gratuïtat a Rodalies i mitjana distància. Així, la mesura, que està en vigor des del setembre i vencia a finals d'aquest 2022, es mantindrà tot 
l'any vinent. Montero ha defensat convertir aquesta política en "estructural" i 

ha dit que l'executiu vol "veure resultats concrets per a la transició ecològica".

SOCIETAT

L'Ajuntament de Granollers ha 

tornat a iniciar el procés per adju-

dicar l'obra de reforma de les anti-

gues piscines interiors del CNG, un 

projecte aturat des de la primave-

ra, quan la constructora Abolafio, 

guanyadora del concurs públic 

per executar els treballs, va aban-

donar-lo, va resoldre el contracte 

amb l'Ajuntament i va presentar 

concurs de creditors. La llavors 

adjudicatària atribuïa els proble-

mes econòmics a l'encariment de 

les matèries primeres. L'incre-

ment de preus ara s'ha evidenciat 

en el nou contracte del projecte 

actualitzat de reforma, que s'enfila 

gairebé als 6 milions d'euros.

A finals de 2021 l'Ajuntament va 

adjudicar aquestes obres a Abo-

lafio Construccions –l'única em-

presa que es va presentar al con-

curs públic– amb un pressupost de 

3.647.647 euros, que significaven 

una rebaixa d'un 9,84% del preu 

INFRAESTRUCTURA  L'ANTIGA ADJUDICATÀRIA, ARA EN CONCURS DE CREDITORS, VA FER UNA OFERTA QUE REBAIXAVA UN 10% EL PREU LICITAT, LLAVORS DE 4 MILIONS

El nou pressupost per reformar les 
antigues piscines s'enfila a 6 milions

arxiu

ESTAT ACTUAL  Abolafio va aturar els treballs només iniciar l'enderroc

de licitació inicial, que es va esti-

mar en 4.029.659 euros. Ara, tot i 

que Abolafio va fer ja uns primers 

El projecte preveu dos nous 
vasos i la construcció d'un

nucli de comunicacions amb
ascensors i nous vestidors

treballs d'enderroc, el concurs ha 

incrementat aquesta previsió a 

5.997.818 euros, prop d'un 50% 

més del cost inicial. El nou con-

tracte de licitació també amplia un 

parell de mesos el termini d'exe-

cució que passa de 14 a 16.

El projecte previst
La reforma, dissenyada per l'es-

tudi D'Aura Arquitectura, pretén 

solucionar les mancances es-

tructurals de l'edifici i vasos de 

les dues piscines interiors (V1 i 

V2), que tenen una antiguitat de 

més de 50 anys i presenten greus 

danys i problemes constructius 

que produeixen condensacions i 

filtracions d'aigua. Les obres, que 

afecten una superfície de 3.890 

metres quadrats, han de solucio-

nar no només les deficiències dels 

vasos, sinó també la construcció 

del nucli de comunicacions oest 

-amb recorreguts diferenciats i 

ascensor– i el mòdul de vestidors, 

amb una obra nova que segueixi 

criteris d'ecoeficiència, aïllaments 

i qualitat de l'aire.  m.eras

Problemes econòmics

Dimecres l'empresa Applus Energy SL., 

titular del contracte de subministra-

ment d’energia tèrmica al CNG, va tallar 

el gas a les instal·lacions esportives de 

les piscines municipals. Segons ex-

plicava el consistori en un comunicat, 

aquest tall no ha estat degudament in-

format d’una manera prèvia i immediata 

ni al concessionari de l’equipament, el 

CNG, ni al titular, l’Ajuntament de Gra-

nollers. Per aquest motiu, l'Ajuntament 

ha aixecat acta, i ha fet trasllat a Applus 

Energy, SL, per tal que restableixi el 

servei en un termini màxim de 24 hores. 

En cas que no es procedeixi al restabli-

ment del servei en el període sol·licitat, 

l’Ajuntament de Granollers sol·licitarà 

l’aplicació de mesures cautelars.

De fet, aquesta empresa ja va pre-

sentar una instància a l'abril davant les 

dificultats econòmiques del CNG per 

fer-se càrrec de les factures. Al juli-

ol l'Ajuntament, de mutu acord amb el 

CNG, va intervenir parcialment i tem-

poral el contracte de gestió dels serveis 

esportius de les piscines municipals 

que gestiona el club com a adjudica-

tari de la concessió del servei davant 

l'encariment dels subministraments, 

"un problema generalitzat a totes les 

concessions amb piscines i gimna-

sos", per "garantir el servei públic i el 

funcionament esportiu del club", deia 

llavors el regidor d'Esports. Dimecres el 

govern declinava fer declaracions.

LA SUBMINISTRADORA 
VA TALLAR DIMECRES 
EL GAS AL CNG

Les antigues piscines cobertes del CNG daten de fa més 

de 50 anys i ja fa més d'una dècada que s'ha evidenciat la 

necessita d'una rehabilitació. Amb tot, l'anterior junta del 

club projectava el 2016 un nou edifici per a piscines lúdiques 

i saunes per susbtituir l'actual zona d'aigües. La junta actual, 

que gestiona el CNG des de 2017, entomava el projecte 

de la zona d'aigües, tot i que alertava de les dificultats per 

finançar-la. L'octubre de 2018 l'assemblea del CNG aprovava 

un nou pla director en què es marcava com a prioritat la

remodelació de les piscines 1 i 2 i un nou edifici de vestidors

–a més de la zona d'aigües i l'ampliació de la sala de 

fitness–. Després dels estralls de la pandèmia –amb el 

CNG tancat durant mesos–, el novembre de 2020 el club i 

l'Ajuntament signen un conveni per reformar les piscines, 

que preveia un finançament de 4 milions d'euros per part 

del consistori i uns 600.000 del club. A finals de l'any passat 

s'adjudicaven les obres de reforma a Abolafio Construccions, 

que a la primavera les aturava per l'increment de preu

de les matèries primeres. Al maig, Ajuntament i empresa  

adjudicatària resolien el contracte. Abolafio presentava

concurs de creditors. L'Ajuntament es comprometia a obrir 

una nova licitació.  L'augment del cost previst és evident.

Cronologia d'un espai per actualitzar



dj, 6 octubre 2022 5

La PAH es va mobilitzar dimarts a 
les oficines de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Granollers per 
protestar per la manca d'alternati-
va habitacional per a dues famílies 
desnonades al juny i la setmana 
passa. "Serveis Socials està in-

complint el dret de reallotjament 

de famílies vulnerables", denun-
cia la PAH, i recorda que l'opció 
actual per a les dues famílies és que 
paguin part d'una habitació –cofi-
nançada pel consistori–, tot i dispo-
sar d'uns ingressos insuficients.

Dijous quatre dotacions de l'Àrea 
Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) dels Mossos d'Esquadra 
van intervenir per executar una or-
dre judicial de desnonament d'una 
família a la plaça Jaume I, al barri 
del Lledoner. Els agents de la poli-
cia catalana van retirar les persones 
que, convocades per la PAH, s'havi-
en concentrat davant la porteria de 
l'immoble per evitar el desnona-
ment. Finalment, els Mossos hi van 
poder accedir i fer fora la dona, dos 

la moratòria aprovada fins al 31 de 
desembre. Amb tot, "el sistema ju-

dicial no funciona per als drets 

jurídicament reconeguts a les 

classes populars". La PAH assegu-
ra que "des de 2011 mai ha sigut 

tan difícil aturar un desnona-

ment", malgrat la crisi de l'habitat-
ge agreujada per la pandèmia.  m.e.

fills i un net menor que hi vivien.
Membres de la PAH, el mateix di-

jous ja es van desplaçat a les oficines 
municipals de Serveis Socials per 
protestar per l'actuació i reclamar 
una solució habitacional per a la 
família desnonada, i denunciaven 
que, malgrat es complien els requi-
sits de vulnerabilitat, no s'ha aplicat 

El Ministeri de Transports, Mobi-
litat i Agenda Urbana (MITMA), 
la Generalitat i l'Arc Metropolità 
impulsaran conjuntament la cons-
trucció de "més habitatge de llo-

guer social o assequible" als nou 
municipis de l'Arc, entre els quals 
hi ha Granollers. Així s'acordava al 
protocol que divendres signaven la 
ministra Raquel Sánchez, la presi-
denta de l'Associació de Municipis 
de l'Arc Metropolità, Marta Farrés, 
i el secretari d'Habitatge i Inclusió 
Social de la Generalitat, Carles Sala. 
També hi era present l'alcaldessa 
de Granollers, Alba Barnusell.

L'acord estableix que els ajunta-
ments, en coordinació amb la Ge-
neralitat, posaran a disposició el 
sòl on s'ubicarien les promocions 
i informaran el ministeri sobre 
el cost que implica construir els 
habitatges. El MITMA farà apor-
tacions econòmiques que es con-
cretaran amb convenis posteriors 
vinculats a cada projecte als nou 

Ministeri i Generalitat 
acorden construir pisos 
'assequibles' a la ciutat

pah

HABITATGE  LA PAH RECLAMA SOLUCIONS A L'AJUNTAMENT PER A LES FAMÍLIES SENSE SOSTRE ACORD AMB L'ASSOCIACIÓ DE L'ARC METROPOLITÀ

Desnonament sense alternativa

ARRIBADA DELS MOSSOS  L'ARRO va participar dijous en el desnonament

Dijous els Mossos d'Esquadra van mobilitzar quatre dotacions de l'ARRO 

per fer efectiva una ordre judicial per desallotjar una família al Lledoner

municipis de l'Arc Metropolità: 
Granollers, Martorell, Mataró, Mo-
llet, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vila-
franca  i Vilanova i la Geltrú.

Farrés remarcava "la disposi-

ció del ministeri i la Generalitat 

per buscar consens i ajudar els 

ajuntaments a trobar solucions. 

I és que fer polítiques públi-

ques d'habitatge vol dir comba-

tre les desigualtats i donar a la 

ciutadania una vida més digna". 
La ministra valorava "l'esforç fet 

per posar-vos d'acord, que és la 

millor mostra de la política útil 

que es practica des dels ajunta-

ments". Amb aquest acord, deia 
Sánchez, "iniciem el primer pas 

per a construir 1.500 habitat-

ges de lloguer assequible, que 

s'edificaran preferentment en 

sòl públic" i ha explicat que el mi-
nisteri farà una aportació de "5,3 

milions d'euros, amb la previ-

sió que aquesta assignació es 

prorrogui els propers anys".  
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ESTEM D’ANIVERSARI I HO VOLEM COMPARTIR AMB TU. 

T’ESPEREM AMB LES NOVES COL·LECCIONS DE TARDOR/HIVERN.

C/ Sant Roc, 13 ·  Granollers

Les persones que viuen en residèn-

cies i les majors de 80 anys han rebut 

la quarta dosi de la vacuna contra 

la Covid, un procés que coincideix 

també amb la vacunació contra la 

grip, que enguany ha començat unes 

setmanes abans del que és habitual 

també amb les persones més grans. 

Les primeres vacunes que s'admi-

nistren són d'alta càrrega, és a dir, 

estan reforçades perquè proporcio-

nin protecció durant l'hivern.

En aquest procés de vacunació, 

divendres va ser el torn del geri-

àtric Adolfo Montañá, on hi ha 52 

residents. Celia López, la infermera 

referent de la vacunació al territo-

ri, destacava la importància d'ad-

ministrar aquestes dosis de record 

per "prevenir nous contagis", 

sobretot després de la pandèmia. 

"Ara com ara, el millor tracta-

ment que tenim és la vacunació", 

deia. Eva Martín, sotsdirectora del 

coneixement i dependència de 

l'Hospital, agraïa el desplegament 

del Servei Català de la Salut per fer 

dosi, actualitzada per fer front a 

l'òmicron, la variant que actual-

ment té més incidència. Tot i això, 

després de dos anys de pandèmia, 

aquesta és una campanya de vacu-

nació molt més tranquil·la, perquè 

actualment ja hi ha una immunitat 

col·lectiva aportada per les vacu-

nes i l'adquirida per haver passat 

la malaltia.

Després de garantir la protecció 

als col·lectius més vulnerables –al 

Vallès Oriental viuen en residències 

poc més de 5.500 persones, mentre 

que són gairebé 22.800 les que te-

nen més de 80 anys–, Salut ampli-

arà la vacunació als majors de 60 

anys i altres col·lectius de risc. Així, 

dilluns s'obrirà l'administració de la 

quarta dosi a aquesta franja d'edat. 

Les persones cridades a la vacuna-

ció seran informades dels terminis 

per demanar dia i hora al centre 

de referència i a través dels canals 

habituals, i podran indicar si volen 

rebre la vacuna contra la Covid, de 

la grip o les dues alhora.  x.l.

possible la vacunació i desitjava 

que "si hi ha algun repunt sigui el 

més lleuger possible, i que això 

ajudi al benestar de les persones 

que viuen a la residència".

La vacunació contra la Covid va 

començar el desembre de 2020 i 

des d'aleshores s'han aplicat dues 

dosis i una tercera de record. Ara, 

Salut ha activat aquesta quarta 

x.l.

SALUT  LES PERSONES DE MÉS DE 60 ANYS PODEN DEMANAR-LA A PARTIR DE DILLUNS

Els majors de 80 anys ja tenen 
la quarta dosi contra la Covid

VACUNACIÓ  Al geriàtric de l'Hospital

m.e.

'POTS MIRAR SENSE JUTJAR?'  Fins al 21 d'octubre a la plaça de la Corona

DIUMENGE 16 ES FARÀ LA CAMINADA PER LA SALUT MENTAL

La plaça de la Corona acull des de 

dilluns passat i fins al 21 d'octu-

bre el projecte expositiu Pots mi-

rar sense jutjar?, una activitat de 

sensibilització organitzada per la 

Taula de Salut Mental, que aplega 

33 entitats del Vallès Oriental i 

que aquest octubre, com és habi-

tual, promou diverses iniciatives 

en el marc del Dia Mundial de la 

Salut Mental. La mostra és un re-

cull de fotografies que reflexionen 

sobre l'estigma que pateixen les 

persones amb diagnòstic de ma-

laltia mental.

La commemoració del Dia de la 

Salut Mental també inclou activi-

tats ja consolidades, com la Cami-

nada per la Salut Mental, el diu-

menge 16 d'octubre –també n'hi 

haurà una a la Garriga el 30 d'oc-

tubre–; l'exposició de cartells del 

Dia Mundial de la Salut Mental, 

del 10 al 18 d'octubre a la Bibli-

oteca Can Pedrals, i una progra-

mació especial a Ràdio Granollers 

durant tota la setmana a partir de 

dilluns vinent, que divulgarà la 

tasca que fa la Taula de la Salut 

Mental i Addiccions, els recursos 

en prevenció i recuperació en sa-

lut mental que hi ha a la ciutat i 

recollirà testimonis de persones 

amb diversos trastorns mentals 

i les entitats que hi treballen. A 

més, l'alumnat de 3r i 4t de primà-

ria podrà gaudir dilluns, a la Sala 

Tarafa, d'una sessió de teatre en 

què s'explicarà com són algunes 

de les malalties mentals existents, 

i dimarts hi haurà una taula rodo-

na al Museu de Ciències Naturals 

(17.30 h) sobre les addiccions. 

Finalment, una altra activitat que 

també té lloc durant tot l'octubre 

és la campanya No t'ho empassis, 

en què participen una cinquante-

na de restaurants de Granollers i 

el Vallès Oriental. La campanya té 

per objectiu combatre l'estigma 

vers la salut mental. 

Activitats per sensibilitzar 

sobre les malalties mentals

Fotografies per combatre 

l'estigma que pateixen les 

persones amb diagnòstic 

de malaltia mental

Fins a 955 persones van participar 

diumenge en la 3a cursa contra el 

càncer, una cita solidària organitzada 

per l'AECC Vallès Oriental per recaptar 

fons –enguany uns 10.000 €– per a 

la recerca oncològica. La cursa, que 

podia fer-se corrent o caminant, va 

sortir per primer cop de les pistes 

d'atletisme i va recórrer 5 km al voltant 

del passeig Fluvial. L'acte va comptar 

amb el suport del CNG.

         Gairebé un 

miler de corredors 

contra el càncer

toni torrillas
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LES FRANQUESES. El ple de l'Ajun-

tament va aprovar dijous, amb els 

vots a favor de JxLF, PSC i Cs i els 

vots contraris de la resta de grups 

l'expedient de contractació de les 

obres d'urbanització del sector N, 

a tocar de la carretera de Cardedeu, 

condicionant l'adjudicació a l'apro-

vació definitiva del projecte. Aques-

ta urbanització tindrà un cost de 

17.732.951 euros (IVA inclòs).

Els treballs ja s'havien adjudicat 

anteriorment dues vegades. Una el 

2007, tot i que una sentència judi-

cial va paralitzar l'obra poc després 

perquè la urbanització afectava el 

terme de la Roca del Vallès. El 2018 

l'obra es va adjudicar de nou a la 

UTE formada per Abolafio Cons-

truccions i Cobra Instal·lacions i 

Serveis per 8,3 milions. Posterior-

ment, es van suspendre les obres 

arran d'una interlocutòria que obli-

gava a paralitzar-les mentre no es 

i va presentar concurs de creditors. 

Això, i l'augment de preus dels ma-

terials, ha obligat l'Ajuntament a 

refer el plec de clàusules adminis-

tratives i tècniques que han de re-

gir la licitació del projecte, amb els 

preus actualitzats als estàndards 

actuals –al voltant d'un 25% supe-

riors als de fa cinc anys–.

IEC i Cs lamentaven que aquest 

increment de preus repercutirà 

en les quotes que han de pagar els 

propietaris de les parcel·les per la 

urbanització, i també IEC i Sal-CUP 

criticaven el desenvolupament 

d'aquest nou polígon, que "aca-

barà sent una gran plataforma 

logística amb més trànsit de ca-

mions i contaminació". "En cinc 

anys s'han de revisar els pro-

jectes, però no només pel que fa 

als preus, sinó també en matèria 

d'energia i contaminació", deia 

Eva Navarrete, de Sal-CUP. 

resolia un contenciós administratiu 

presentat per tres de les empreses 

ja existents. Un cop resolts aquests 

entrebancs, quan la UTE adjudica-

tària havia de reprendre la urbanit-

zació, Abolafio va renunciar a l'obra 

arxiu

URBANISME  L'AJUNTAMENT LICITARÀ DE NOU ELS TREBALLS D'URBANITZACIÓ DEL NOU POLÍGON

Urbanitzar el Sector N serà 
un 25% més car que fa 5 anys

FUTURA URBANITZACIÓ  El sector N té una superfície de 45 hectàrees

El ple de l'Ajuntament va ratificar 

dijous, amb els vots de tots els 

grups excepte Sal-CUP, que va abs-

tenir-se, la reducció d'un 30% del 

preu dels abonaments de trans-

port i títols multiviatges acorda-

da per la comissió del TransGran, 

formada pels ajuntaments de 

Granollers, Canovelles i la Roca, 

l'operador Sagalés, l'ATM i l'AM-

TU. La mesura té validesa entre l'1 

de setembre i el 31 de desembre 

de 2022, d'acord amb la legislació 

estatal que preveu mesures extra-

ordinàries de suport a les famílies 

i per al foment del transport pú-

blic. En paral·lel, l'Ajuntament ha 

fet una reserva de crèdit de 4.000 

euros per suplementar els ajuts 

del Ministeri de Transports en cas 

que l'Estat no cobreixi tot el cost 

de la reducció acordada.

Rafa Bernabé (IEC) va criticar 

que el cap de setmana no hi hagi 

un autobús intern a les Franque-

ses i que a l'agost no hi hagi servei. 

"Cal promocionar el transport 

públic, i per fer-ho cal que arri-

bi a l'hora i a tot arreu". També 

Ciutadans va lamentar la inexis-

tència del servei a l'estiu, i Eva Na-

varrete (Sal-CUP) reclamava un 

estudi seriós de les necessitats de 

mobilitat dels veïns del municipi, i 

que l'R3 tingui la mateixa freqüèn-

cia de pas a les Franqueses que 

els municipis veïns. Finalment, la 

regidora no adscrita Dolors Ama-

ro reclamava "més qualitat" en 

el transport col·lectiu. L'alcalde, 

Francesc Colomé, es comprometia 

a continuar treballant per millo-

rar el servei. 

Els abonaments del 
TransGran, rebaixats un 
30% fins a final d'any

MOBILITAT  UNANIMITAT EN LA NECESSITAT DE MILLORAR EL SERVEI

IEC: "Cal promocionar

el transport públic, i

per fer-ho cal que arribi 

a l'hora i a tot arreu"

El Consell de Poble de Corró 

d'Amunt celebrarà dissabte el 

seu 25è aniversari. Ho farà amb 

un acte institucional a la seu del 

consell, a les Antigues Escoles, a 

les 11 h. L'acte començarà amb 

el col·loqui 25 anys de Consell del 

Poble, una eina de participació, a 

càrrec de Quim Brugué, catedràtic 

de Ciència Política de la Universi-

tat de Girona; i tot seguit hi haurà 

l'actuació musical dels Cantaires 

de Corró d'Amunt. Aquest mateix 

dia s'inaugurarà una exposició 

que farà un repàs a les principals 

actuacions que s'han dut a terme 

a iniciativa del Consell del Poble. 

A finals de l'any passat, Llerona 

també va celebrar el 25è aniver-

sari del seu Consell de Poble. 

Salvem Corró d'Amunt celebra-

rà diumenge una nova edició del 

Retaule de Tardor. La jornada ar-

rencarà a les 10 h amb un passeig 

de natura per Corró d'Amunt amb 

la biòloga Natàlia Sant Funk, que 

parlarà del mosaic agroforestal 

de Corró d'Amunt. A les 12 h, a les 

Antigues Escoles, hi haurà un di-

àleg obert amb Repensem Sama-

lús, el Centre Cultural de Marata 

i Salvem Corró d'Amunt amb els 

impulsors del Pla Territorial Sec-

torial Agrari Específic del Vallès 

–Adenc, Agrària del Vallès i Unió 

de Pagesos–, seguit d'un dinar po-

pular (12 euros) per al qual cal re-

serva prèvia al telèfon 680 45 05 

41. La sobretaula anirà a càrrec de 

l'artista i veí del poble Pep Bou. i

Corró d'Amunt 

celebra 25 anys 

del Consell de Poble

Salvem Corró 

organitza un nou 

Retaule de Tardor

Preus d'espectacles per a gent gran
Per facilitar l'assistència de la gent gran als espectacles organitzats per 

l'Ajuntament de les Franqueses, el ple va aprovar dijous una modificació 

dels preus públics per a les entrades d'espectacles. Així, a partir de 65 

anys, el preu serà d'11 euros per espectacle; fins a 64 anys serà de 14 

euros, i per als acompanyants de fins 14 anys serà de 7 euros. Des d'IEC 

demanaven harmonitzar els preus de tots els espectacles que organitza 

l'Ajuntament, independentment de quina sigui l'àrea que els organitzi. 

L'Escola Joan Sanpera i Torras ha 

rebut el premi European Innovate 

Teaching Award, que distingeix els 

millors projectes desenvolupats 

dins el programa Erasmus +. El 

projecte de l'escola franquesina ha 

estat guardonat dins la categoria 

d'educació primària, juntament 

amb 98 projectes més de tot Euro-

pa. Aquests premis reconeixen les 

pràctiques d'excel·lència educati-

va i la feina dels equips docents i 

dels centres educatius europeus.

El projecte premiat du per nom 

Take the E-train. Va ser desenvo-

lupat en el període 2017-2019 i 

liderat per l'escola Joan Sanpe-

ra. Durant el projecte, escoles de 

Polònia, Itàlia, Lituània, Grècia 

i Eslovàquia van treballar con-

juntament amb l'Associació Via 

Oberta sobre la mobilitat en tren. 

El projecte va culminar amb l'ela-

boració conjunta d'una maqueta 

de tren. A través d'aquest mitjà de 

transport i el seu entorn, les esco-

les participants van treballar de 

manera cooperativa i van utilitzar 

l'anglès com a llengua vehicular. 

També van abordar la filosofia 

L'escola Joan Sanpera

rep un guardó europeu

a l'ensenyament innovador

La Unió Europea

reconeix el projecte Take

the E-train en el marc

del programa Erasmus +

ecologista, la diversitat d'altres 

sistemes educatius i, sobretot, el 

sentiment de pertànyer a Europa.

A més d'aquesta distinció, l'es-

cola Joan Sanpera ha rebut l'acre-

ditació Erasmus+, que li permetrà 

desenvolupar una nova iniciativa. 

Du per títol Ready for the future, i 

mobilitzarà alumnes i professors 

per treballar i conèixer experièn-

cies d'implementació del model 

pedagògic STEAM (ciència, tecno-

logia, enginyeria, art i matemàti-

ques) a les escoles europees. 

La Generalitat ha autoritzat l'alienació de 7 parcel·les industrials del Sector N 

per invertir en nous equipaments, de manera que l'Ajuntament pugui utilitzar els 

5.541.201 euros de la seva venda a construir o condicionar edificis o espais d'ús  

públic. La Generalitat ha d'autoritzar als ajuntaments la gestió per vendes de  

patrimoni superiors a 100.000 euros, i aquests ingressos no es poden destinar

a despeses corrents, sinó a inversions. A més, en suposar més d'un 20%

dels recursos ordinaris de l'Ajuntament, la decisió definitiva sobre l'ús d'aquests  

ingressos s'ha de prendre per majoria absoluta al ple municipal. El govern local

ha proposat que aquests diners siguin per crear un pas segur de Bellavista al 

Ramassar, construir un pavelló esportiu al Sector R, construir la nova comissaria

de la Policia Local i més dependències municipals també al Sector R, habilitar

un pas soterrat a l'estació de Corró d'Avall i adequar una nau per a usos esportius.

Gairebé 6 milions d'ingressos
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Granollers és el sisè municipi de 

la província de Barcelona que ha 

rebut més inversió dels fons Next 

Generation. Així ho va manifestar 

la ministra de Política Territori-

al, Isabel Rodríguez, en el decurs 

d'una visita a la ciutat, divendres, 

acompanyada de la delegada del 

govern a Catalunya, Maria Eugènia 

Gay. L'alcaldessa, Alba Barnusell, 

va explicar a la ministra els pro-

jectes en execució i li va ensenyar 

els de transformació digital i ener-

gètica. La visita va transcórrer per 

l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la 

instal·lació fotovoltaica de l'Escola 

Municipal de Treball i el projecte 

de renaturalització del riu Congost.

La ministra va escriure en el Lli-

bre d'Honor de la ciutat que "reco-

neix el treball de l'Ajuntament 

en la gestió dels fons de recupe-

ració que permetran modernit-

zar Granollers". La ciutat, fins ara, 

ha rebut gairebé 9 milions d'euros 

dels fons Next Generation. L'al-

caldessa manifestava que aques-

deia Barnusell, qui recordava que 

n'hi ha més de 20 demanats, i que 

els projectes del Next Generation 

s'han d'acabar el 2026.

En aquest sentit, l'alcaldessa 

apunta que alguns projectes que 

impliquen obres a la ciutat es po-

dran començar a visualitzar a par-

tir del darrer trimestre de 2023. 

ta inversió "constata que estem 

fent bona feina i que estem en el 

camí de transformació real cap 

a una ciutat més verda, més sos-

tenible, més digital i més inclu-

siva", i que també hi ha més pro-

jectes de futur que podrien rebre 

també cofinançament. "Tenim es-

perances de rebre més milions", 

xavier solanas

POLÍTICA  GRANOLLERS, SISÈ MUNICIPI DE BARCELONA AMB MÉS INVERSIÓ DELS FONS EUROPEUS

La ministra Isabel Rodríguez lloa 
la gestió dels Next Generation

A L'EMT  La ministra va visitar algunes de les inversions dels fons europeus

L'actual regidor del grup municipal 

de Granollers per la Independència 

(GxI) - Primàries, Joan Ricart, serà 

el candidat de la formació en les 

eleccions municipals del maig de 

l'any vinent, segons els resultats 

del procés de primàries de GxI que 

culminava amb les votacions de 

dissabte, en què es va registrar un 

32,10% de participació d'un cens 

de 542 persones. Ricart, doncs, va 

ser el candidat més votat dels set 

que es presentaven i va obtenir 89 

suports (un 51,2%). El va seguir, 

en segon lloc, la primera regidora 

del grup, Mònica Ribell, amb 81 

vots (46,6%). Els següents van ser 

Carles Canet, amb 64 vots (36,8%); 

Oriol Vila, amb 60 (24,5%); Jordi 

Domènech, amb 53 (30,5%); Mari-

UN 32% DEL CENS VA PARTICIPAR EN LA TRIA DEL CAP DE LLISTA

Joan Ricart encapçalarà
la llista de Primàries el 2023

na Pineda, amb 29 (16,7%), i Arnau 

Peral, amb 21 (12,1%).

Ricart, de 39 anys, és doctor en 

Ciències Polítiques i és regidor a 

l'oposició des de fa just un any. 

El primer secretari del PSC de les 

Franqueses, Juan Antonio Corcha-

do, serà novament el candidat so-

cialista en les municipals de l'any 

que ve. Corchado va ser regidor 

a les Franqueses de 2015 a 2021, 

i va ser cap de llista dels socialis-

tes franquesins dues vegades. De 

2016 a 2020 va formar part del go-

vern municipal, amb responsabili-

tats en Esports, Cultura i Participa-

ció, entre d'altres. El setembre de 

2020 l'alcalde Colomé va expulsar 

el PSC de l'equip de govern, i pocs 

mesos més tard, el febrer de 2021, 

Corchado renunciava a l'acta de 

regidor per motius professionals. 

El primer secretari dels socialis-

tes franquesins, de 47 anys, és veí 

de Bellavista i ha col·laborat amb 

El PSC de les Franqueses

tria Corchado com a candidat

l'Associació de Veïns de Bellavista, 

el Club de Futbol Bellavista-Milan, 

l'Hermandad Rociera de Bellavista 

i l'Agrupació Santa Eulàlia de Cor-

ró d'Avall, entre d'altres. 

arxiu

JUAN ANTONIO CORCHADO

arxiu

JOAN RICART

primàries

La coordinadora independentista de 

Granollers, que aplega els partits i les 

entitats sobiranistes de la ciutat, va 

organitzar dissabte un acte amb motiu 

del cinquè aniversari del referèndum 

de l'1-O. Amb el lema 1 d'octubre; ni 

oblit ni perdó, l'acte va consistir en 

diversos parlaments i una cadena 

humana, formada per unes 150 

persones, per on circulaven algunes 

urnes utilitzades l'1 d'octubre de 2017.

          Una cadena 
humana pel cinquè 
aniversari de l'1-O
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L'ex-primer secretari del PSC Rai-

mon Obiols va ser dijous a Gra-

nollers per presentar el llibre 

El temps esquerp, una dotzena 

d'apunts contra la decepció po-

lítica. Obiols va fer un repàs del 

moment polític actual tant a Cata-

lunya com a Europa, uns temps en 

què, segons deia, "la democràcia 
pot morir d'intranscendència". 

"En moments complicats com 
l'actual, amb moltes crisis ober-
tes, es tendeix a la decepció polí-
tica i a discursos cada cop menys 
democràtics". Això explicaria, per 

exemple, la victòria de la ultradre-

tana Giorgia Meloni a Itàlia, país 

que "ha pres mal per un excés 
de desorientació política, una 
modernització a l'estil americà 
en què la ideologia perd força i 
la guanya el discurs identitari".

L'exdirigent socialista apun-

tava que "la identificació amb 

En aquest context de decepci-

ons també apuntava que darre-

rament hi ha una tendència a fer 

política contra els partits. "Això és 
perillós perquè porta a la frag-
mentació i a moltes minories 
victimitzades". Per això "calen 
partits més oberts, democràtics, 
amb llibertat de discussió i que 
no siguin burocràtics, perquè 
sense els grans partits no hi 
haurà democràcia al segle XXI".

Excés de fantasia
En relació amb Catalunya, Obiols 

afirmava que els darrers 10 anys 

hi ha hagut "un dèficit d'imagina-

la pàtria sempre dona molts 
vots", cosa que "fa molt mal a la 
democràcia". "És el cas de Melo-
ni a Itàlia, Orban a Hongria, Le 
Pen a França, o Trump als Es-
tats Units". També posava com a 

exemple la victòria de Ciutadans a 

Catalunya el desembre del 2017, 

ja que aquest partit va abanderar 

aleshores el discurs més naciona-

lista espanyol. Davant d'aquests 

escenaris, afirmava que aquests 

discursos de nacionalisme exa-

cerbat són "màquines tritura-
dores", en el sentit que "generen 
conflictes que no porten enlloc". 

"De les confrontacions identità-
ries només se'n beneficia aquell 
qui en treu profit, però mai no 
tenen guanyadors", deia Obiols, 

qui afegia que "cal aprendre de 
la història per no ensopegar 
una vegada i una altra amb la 
mateixa pedra".

x.l.

L'EX-PRIMER SECRETARI DEL PSC PRESENTA EL LLIBRE 'EL TEMPS ESQUERP', AMB 12 APUNTS SOBRE LA DECEPCIÓ POLÍTICA

Raimon Obiols: "La

democràcia pot morir

d'intranscendència"

RAIMON OBIOLS  Entre l'alcaldessa Alba Barnusell i l'exalcalde Josep Mayoral

Amb motiu de la Setmana Europea 

de l'Energia Sostenible, que se cele-

bra del 26 de setembre al 13 d'octu-

bre, dimarts tindrà lloc a Can Jonch 

(19 h) una xerrada sobre els ajuts, 

tant europeus com municipals, que 

es poden sol·licitar per a la rehabili-

tació energètica d'habitatges. En la 

sessió s'explicaran els detalls dels 

ajuts i l'acompanyament integral 

que l'oficina Granollers Rehabili-

tació Energètica fa a les persones 

interessades a rehabilitar. 

XERRADES

Sessió sobre els ajuts 

a la rehabilitació 

energètica de la llar

¡CONOCE NUESTRAS
ESPECIALIZACIONES!

www.helpointserveis.com

ció i un excés de fantasia inten-
cionada", i feia una crida a actuar 

perquè la democràcia no sigui in-

transcendent també a Catalunya. 

"L'esquerra hem de deixar de 
queixar-nos i tenir present que 
no hi ha mai una gran solució, 
sinó moltes solucions petites 
per a problemes concrets, que 
són molt més efectives".

En la presentació del llibre, a la 

llibreria Anònims, Obiols va estar 

acompanyat de l'exalcalde Josep 

Mayoral i de l'alcaldessa, Alba Bar-

nusell, qui destacava que al llibre 

hi ha "claus per a l'optimisme i 
contra la decepció política".  x.l.

L'Anònims acull avui, dijous (18.30 

h), la presentació del llibre Josep Llu-

nas, la 'Tramontana' i l'anarquia en 

català, a càrrec de Jordi Martí Font, 

autor del llibre. I demà divendres 

(18 h) hi haurà una xerrada i debat 

sobre antisionisme i antisemitisme 

amb Liliana Cordova Kaczerginski, 

cofundadora de la xarxa internacio-

nal jueva antisionista (IJAN).  

Presentació i

debat a l'Anònims
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Granollers participa en la 12a edi-
ció del projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans que se centra 
en les lluites per la defensa de la 
terra i el medi ambient, de les do-
nes i el col·lectiu LGTBIQ+, del dret 
a la pau, dels drets civils i polítics 
i dels drets de les persones migra-
des i refugiades. Així, Granollers 

rebrà la visita de tres noves perso-
nes defensores dels drets humans 
en dues activitats organitzades per 
Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau: Lorraine Leete, Ahmed Ettan-
ji i María Teresa Montaño.

Divendres, de 10 a 12 h, a la sala 
petita del Teatre Auditori de Gra-
nollers, es farà una activitat adre-

CIUTADANIA  LES ACTIVISTES TERESA MONTAÑO, LORRAINE LEETE I AHMED ETTANJI A LA 12a EDICIÓ DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

L'experiència de periodistes 
amenaçats per fer la seva feina

çada a l'alumnat de 1r de batxille-
rat d'Humanitats i Ciències Socials 
amb l'advocada i coordinadora del 
Legal Centre Lesbos, Lorraine Lee-
te, i el president de l'Équipe Média, 
Ahmed Ettanji, que intenta trencar 
el bloqueig informatiu marroquí. 
Com a activitat prèvia a la trobada, 
dilluns es va fer un taller a l'Edu-

cem amb l'objectiu de fer un tre-
ball continuat de sensibilització.

Jugar-se la vida a Mèxic
La segona proposta serà dilluns 
(19 h) a Can Jonch. Consistirà en un 
diàleg entre la periodista mexica-
na i defensora dels drets humans, 
Teresa Montaño, i la periodista 
Elisenda Cuquet. De fet, Mèxic és 
el país sense conflicte bèl·lic més 
letal per als periodistes, una vio-
lació dels drets humans que s'ha 
intensificat aquest 2022. Segons 

el Comitè per a la Protecció dels 
Periodistes, més de 140 reporters 
han mort de forma violenta des de 
1992 i més del 90% dels assassi-
nats han quedat impunes.

Montaño és periodista d'inves-
tigació, fa anys que suporta les 
amenaces i les extorsions, sobre-
tot, procedents dels poders locals 
de l'estat en què treballa, a Mèxic. 
La situació va arribar al límit fa tot 
just un any, quan va ser segresta-
da i amenaçada de mort. Durant 
l'estona que va estar retinguda, 
els perpetradors van saquejar el 
seu equip de treball. Reconeix que, 
malgrat no haver deixat de fer pe-
riodisme, viu amb por. Montaña va 
ser acomiadada d'El Heraldo de 
México –anteriorment també ha-
via treballat per a El Universal, El 
Financiero, Milenio o Notimex– per 
destapar els vincles d'aquest diari 
amb xarxes d'automòbils de luxe, 
ara treballa com a col·laboradora 
de la revisita Proceso, i forma part 
del programa Barcelona protegeix 
periodistes de Mèxic, impulsat per 
l'Ajuntament de la ciutat.   m.e.

can jonch

TERESA MONTAÑO

L'advocat jubilat Ramon Font (Gra-
nollers, 1953) ha publicat un nou 
llibre que, en aquesta ocasió barreja 
realitat i ficció en un thriller judicial 
basat en uns fets reals. Així, Mentre 

la ciutat dormia té com a protago-
nistes el jutge Lluís Pascual Estivill 
i l'advocat Joan Piqué Vidal –va de-
fensar Jordi Pujol en l'afer de Ban-
ca Catalana–, ambdós implicats en 
casos de corrupció sonats. "És una 
novel·la de la qual podríem dir 
que qualsevol semblança amb la 
realitat no és pura coincidència", 
detalla Font. No obstant això, els 
fets esmentats només són el punt 
de referència per tal de construir un 

relat versemblant. "És una crítica 
al funcionament del pitjor de la 
justícia i de tot el que es mou al 
seu entorn, i també a bona part 
del que els ciutadans normals 
tenen mitificat del món de l'ad-
vocacia en general", conclou Font.

Articulista habitual de Som, Font 
ha publicat llibres de temàtica ju-
rídica, així com mitja dotzena de 
novel·les. El seu nou llibre es pre-
sentarà el 24 d'octubre al Casino, en 
el marc d'una taula rodona titulada 
Poder i corrupció, en la qual partici-
paran l'exalcalde de Granollers, Ra-
fel Ballús, i l'exdiputat al Parlament 
i fundador de l'ANC, Toni Strubell.  

'Mentre la ciutat dormia', un 

thriller judicial de Ramon Font
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La Policia Local de Granollers va 

detenir dimecres de la setmana 

passada, poc després de les 18.15 h 

al carrer Agustí Vinyamata, el con-

ductor d'una furgoneta després de 

provocar un accident en què va re-

sultar ferit de caràcter greu un nen 

de tres anys.  Els fets van passar al 

tram més cèntric del carrer Vinya-

mata, just davant del Casino, quan, 

després d'una discussió de trànsit 

uns metres abans, la furgoneta va 

seguir el cotxe i el va envestir ex-

pressament per darrere.

Arran del xoc, el cotxe es va des-

plaçar uns metres i va ocupar l'espai 

per a vianants. Va ser aquí on va 

atropellar un infant de 3 anys que 

caminava pel carrer amb la seva 

mare i un germà més petit. El nen va 

resultar ferit greu, amb una fractura 

en una cama. Després d'una prime-

ra atenció per part del SEM va ser 

Els Mossos d'Esquadra de la co-

missaria de Granollers van de-

nunciar penalment un home de 

28 anys com a presumpte autor 

de dos delictes de furt, un delicte 

d'apropiació indeguda i un delicte 

de receptació, pel robatori de cadi-

res de rodes a centres de salut. Els 

agents van tenir coneixement que 

els dies 24 d'agost i 2 de setembre, 

un home va furtar dues cadires de 

rodes del CUAP de Granollers. En 

el primer dels fets l'home va ar-

ribar en ambulància al centre, ja 

que tenia una ferida al peu. Quan 

va sortir va furtar una cadira de 

rodes i se la va emportar sense 

l'autorització de ningú del centre.

Dies més tard, el 2 de setembre, 

va repetir els mateixos fets, però 

aquest cop va arribar al centre 

caminant. En sortir també va em-

portar-se una cadira. Els policies 

van poder identificar el presump-

te autor de les sostraccions, que va 

resultar ser un home de 28 anys.

El 28 de setembre una patrulla 

de paisà de la comissaria de Gra-

nollers va identificar l'home, que 

va reconèixer als agents els fets. Va 

manifestar que una de les cadires 

l'havia venut per internet a través 

d'una aplicació de compra venda, 

i va facilitar als agents les dades 

del comprador perquè hi contac-

tessin. Els policies van poder recu-

perar la cadira. El comprador els 

va manifestar que havia pagat 45 

euros per la cadira i que en cap cas 

va sospitar que pogués ser robada.

Els agents es van posar en con-

tacte amb el CUAP de Granollers i 

els van dir que la cadira no era del 

seu centre, sinó que havia de ser 

d'un altre centre sanitari. Final-

ment, van contactar amb el CAP 

de Canovelles i van esbrinar que 

la cadira era seva, ja que el dia 26 

d'agost la van cedir a una persona, 

que es correspon amb la persona 

que havien identificat prèviament 

els mossos, però no l'havia tornat. 

La cadira va poder ser retornada 

a l'ambulatori. 

MOSSOS D'ESQUADRA

SUCCESSOS  ELS FETS VAN PASSAR AL TRAM MÉS CÈNTRIC DEL CARRER AGUSTÍ VINYAMATA L'HOME N'HAVIA VENUT UNA PER 45 EUROS A INTERNET

Un conductor drogat impacta 
contra un cotxe, que surt de la 
via i atropella un nen de 3 anys

RETORN  Agents de Mossos han tornat les cadires robades als centres

Denunciat per robar cadires 

de rodes de centres sanitaris

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

26/09 Antonio Galera Echevarrías  86 anys 
27/09 Francesca Sánchez Collado 96 anys
27/09 Josep Pericas Planas  91 anys
27/09 Pedro Checa López  80 anys 
28/09 Consuelo Tormo Pérez  95 anys 
29/09 Francisco Gutiérrez Castillo 65 anys
29/09 Llucià Vilà Barceló  99 anys 

30/09 Manuek Alba Expósito   62 anys
01/10 Melitina Regàs Iglesias  96 anys
01/10 Geroni Ginestí Avellana  74 anys
02/10 Carmen Minguillón Lacueva 94 anys
02/10 Ana García Quero  91 anys
02/10 Antonio Sánchez Blánquez  81 anys
03/10 Antonio López Ávila  84 anys

traslladat a l'Hospital de Granollers. 

A més, també va resultar ferit lleu 

un altre nen, en aquest cas un dels 

ocupants del cotxe envestit. 

El conductor de la furgoneta, que 

va donar positiu per cocaïna en el 

control policial, és un veí de la ciu-

tat amb diversos antecedents poli-

cials. Segons va admetre ell mateix, 

va envestir el cotxe expressament. 

Arran d'això, la Policia el va dete-

nir acusat d'un delicte de danys i 

lesions per imprudència greu, con-

ducció temerària i conducció sota 

els efectes de les drogues. 

Va donar positiu de drogues
per consum de cocaïna,

i és un veí de la ciutat amb
antecedents policials
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PARTICIPEN LES BOTIGUES:
Tre’s - Càritas Re-InTeGra - Zebra- Illa Sports  
Latidos - Ananda Boutique - Mattiz Talles grans  
Guitare - Foot on Mars - Change Lingerie 
Can Baldufes - Iaios - Agudo Stores

PATROCINADORS:
Farmàcia Papera- Eligrup- Escola de dansa Àgueda Murillo
De la 3a - Africa- Bloom Institute By Oxigen - Pell Tolrà 
Carnisseria Font- Perfumeria Colomina- Las Muns 
Llibreria La Gralla- Dolors Navarro- Joieria Xavier Palet 
Bed’s - Layon - Agudo- Reforma Integral

Amb el suport:

OCTUBRE08
20 H

Granollers
Plaça Porxada

IV DESFILADA
FASHION
SHOW

...

Els Mossos d'Esquadra de la unitat 

d'investigació de la comissaria de 

Granollers van detenir, dimarts de 

la setmana passada, un home de 

24 anys com a presumpte autor 

de quatre robatoris amb força en 

domicilis, dos robatoris amb força 

en establiments i un robatori amb 

intimidació comesos a Sant Antoni 

de Vilamajor i Granollers.

Els investigadors van detectar 

que, en un curt espai de temps, va 

haver-hi quatre robatoris amb for-

ça a Sant Antoni de Vilamajor. "Els 

fets, poc especialitzats, van fer 

pensar des d'un primer moment 

que l'autor era una persona re-

sident al municipi o a un mu-

nicipi proper", expliquen fonts 

policials. El modus operandi era 

pràcticament sempre el mateix: 

l'autor trencava una finestra per 

accedir a l'interior i, un cop a dins, 

sostreia objectes que estiguessin al 

seu abast, com joies, roba, aparells 

d'electrònica i menjar. Entre el 8 i 

el 16 de setembre es van produir 

quatre robatoris amb força a Sant 

Antoni de Vilamajor, dos a domici-

lis i dos a establiments.

Amb tota la informació recopi-

lada, el 27 de setembre els inves-

tigadors van detenir el presumpte 

autor dels fets. L'endemà, es va 

fer sota manament judicial una 

entrada i escorcoll al domicili del 

detingut, a Sant Pere de Vilamajor, 

on els mossos van localitzar roba 

i objectes presumptament sostrets 

en els robatoris.

A banda, els investigadors relaci-

onen el detingut amb dos robatoris 

amb força a domicili ocorreguts a 

Granollers el 20 i 21 de setembre, 

i un robatori amb intimidació en 

un establiment comercial també 

a Granollers el 13 de setembre. El 

detingut va passar a disposició ju-

dicial el 28 de setembre davant del 

Jutjat d'Instrucció en funcions de 

guàrdia de Granollers, el qual va 

decretar el seu ingrés a presó.

MOSSOS VA LOCALITZAR OBJECTES SOSTRETS AL SEU DOMICILI

Ingressa a presó un jove

de 24 anys per sis robatoris

a Granollers i Vilamajor

J.G.

RELIGIÓ EN LES JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL

El bisbe de la Seu d'Urgell, Joan En-

ric Vives, va ser dimarts a Grano-

llers amb motiu de les jornades de 

formació i animació pastoral que 

organitza aquests dies a la ciutat 

la delegació episcopal de pobles i 

comarques del Bisbat de Terras-

sa, i que debat sobre els reptes de 

l'Església. Vives va descriure les 

febleses i fortaleses de l'Església 

catalana i va remarcar que "el pre-

sent i el futur passen per saber 

treballar escoltant els diversos 

parers i maneres de fer". Va ci-

tar moltes vegades l'anterior papa 

Benet XVI, quan molt abans de ser 

papa ja havia manifestat que l'Es-

glésia "perdria prestigi, influèn-

cia i poder, i que era cridada  a 

ser una comunitat petita, però 

necessitada d'una forta vivència 

de fe". Després de tres xerrades i 

debats sobre el present i el futur 

de la institució, les jornades aca-

ben aquest dijous amb la ponèn-

cia de la llicenciada en medicina i 

teologia Margarida Bofarull, que 

abordarà qüestions bioètiques.

El bisbe de la Seu, a Granollers

A LA PARRÒQUIA  Joan Enric Vives va fer una xerrada per a unes 100 persones

LES FRANQUESES. Dues persones 

van resultar ferides de caràcter lleu 

dimecres al matí, poc després de 

les 9 h, en un accident frontal en-

tre dos vehicles a la carretera BV-

1433, de Llerona a l'Ametlla. Van 

treballar-hi efectius de la Policia 

Local, els Mossos d'Esquadra i el 

Servei d'Emergències Mèdiques. La 

carretera es va tallar al trànsit du-

rant uns minuts mentre actuaven 

els serveis d'emergències i es reti-

raven els vehicles accidentats.

DOS TURISMES IMPLICATS

Dos ferits lleus en un 

xoc frontal a Llerona

L'Audiència de Barcelona conti-

nua jutjant aquests dies, amb jurat 

popular, l'home acusat de l'assas-

sinat de Vianca Roca, la jove gra-

nollerina de 25 anys localitzada 

morta al riu Congost el setembre 

de 2018. Aquest dijous està pre-

vist que continuïn les declaracions 

dels testimonis, de manera que el 

cas no estarà llest per al veredicte 

fins d'aquí a uns dies, més tard del 

calendari previst inicialment. 

S'allarga el judici pel 

cas de Vianca Roca
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OPINIÓ

ap llei humana pot disposar de la 

vida de les persones lliures per-

què negar la llibertat és desnatu-

ralitzar la persona. Declarar una 

persona inviolable i condemnar a mort 

són drets contra natura que despersona-

litzen al condemnador i al condemnat. La 

dignitat de l'ésser humà és un dret inde-

pendentment de la moralitat exigit per 

la llibertat. La llibertat és el dret a equi-

vocar-se regulat per la saviesa intel·ligent 

per corregir l'error. Ser lliure exigeix col-

laboració de l'altre. I aquesta col·laboració 

té un objectiu, trobar el consens de la veri-

tat que permet conviure en pau.

El primer pas és reconèixer la lliber-

tat de les persones sia la que sia la seva 

personalitat. I en aquest context és fona-

Les persones amb i en llibertat 
mental la sexualitat per la seva qualitat 

creativa responsable de la continuïtat de 

la història en diferents models de convi-

vència. La meva ideologia em diu que to-

tes les persones són filles de Déu i des de 

la meva ideologia les del grup LGTBI tam-

bé ho són. També són lliures i cap model 

polític té dret a restringir la seva llibertat. 

No se les pot apartar de col·laborar en el 

desenvolupament de la convivència en 

pau. Tenen intel·ligència i la seva saviesa 

no té res a envejar.

Personalment em pregunto si és natural 

o cultural. I si és cultural la seva existèn-

cia és història mil·lenària. La cultura des-

naturalitza o modela formant grups amb 

drets humans? Origen vital és el mateix. 

Són persones amb drets i deures. Cap po-

der té dret a despersonalitzar per motius 

de sexe, d'idees i de pobresa. Respectar la 

seva llibertat és un deure, com ho és tam-

bé el diàleg per conviure en pau. La pau 

verdadera, no la manipulada per les ar-

mes, porta a la veritat de l'existència.

C

La pressió afegida que la Covid-19 ha exercit durant dos anys en el sistema 
de salut pública ha fet estralls. Era d'esperar. És normal que el personal dels 
centres sanitaris arrossegui cansament i cert desànim. Però, en realitat, el que 
la pandèmia ha fet és evidenciar problemes que ja venien de llarg. Les retallades 
de l'anterior crisi –convenients per a un sector que fent més ineficients els 
serveis públics aconsegueixen més altes a mútues i centres privats– no s'han 
revertit. Malgrat algunes actuacions importants, com la que s'està duent a 
terme per ampliar l'Hospital de Granollers, la situació de molts sanitaris 
continua en precari i hi ha dificultats per trobar professionals per disposar 
d'una ràtio acceptable de metges i infermers per habitant. 

És cert que durant uns mesos es van anul·lar proves diagnòstiques i visites 
d'especialistes per abocar els esforços als malalts de Covid. Amb tot, les llistes 
d'espera des de principis del segle XXI que han anat en augment; no tot es pot 
argumentar per la pandèmia. I ara ja hi ha terminis per a cites que semblen 
una broma pesada. Ja n'hi ha prou de reclamar més esforços als professionals 
en pro del bé comú. Cal exigir a les administracions que gestionin els impostos 
eficientment i, en gran part, els destinin en el que és vital. Perquè si el sistema 
sanitari trontolla, també ho fa la salut de la ciutadania.

LA COVID NO VAL PER TOT

Editorial

JOAN SALA VILA
Professor jubilat, escriptor 

i activista cultural

Promou:

L'Editorial, als efectes previstos a l'article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s'oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d'aquesta obra o parts d'ella siguin utilitzades per a la realització 

de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot realitzar-se amb l'autorització dels seus titulars, llevat d'excepció 

prevista per la llei. Dirigeixi's a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d'aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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a crisi econòmica i energètica està 

provocant una inflació desbocada 

que s'està menjant els salaris i les 

pensions. Els preus de la cistella de 

la compra s'han encarit, l'interanual d'agost 

el 13,8% i l'IPC se situa en el 10,5%.

El govern no és el responsable que els sa-

laris no pugin; és una responsabilitat dels 

empresaris a través de la negociació col·lec-

tiva, que malauradament estan enquistats 

en no voler-los apujar. Per al moment els 

sous pactats per conveni que afecta 7 mi-

lions de treballadores pugen el 2,6% molt 

per sota de la inflació actual. Mentrestant, 

les empreses estan repercutint en els seus 

preus les pujades energètiques per mante-

nir o incrementar els marges de benefici.     

Davant d'això, tres coses: Que el govern 

de l'Estat segueixi prenent mesures per afa-

vorir treballadors i classes mitjanes; que la 

patronal actuï amb responsabilitat i limiti 

els preus per no contribuir a l'inflació, i que 

s'incrementin els salaris perquè no siguin 

les treballadores que paguin de nou el cost 

de la crisi i, per tant, no s'estengui la po-

bresa i les desigualtats socials que encara 

no hem superat després de la crisi del 2003.

L'Estat està treballant per augmentar el 

Inflació, salaris i pensions
salari mínim interprofessional, també fa 

poc en el Congrés dels Diputats s'ha aprovat 

gravar a la banca i a les empreses energèti-

ques –que tenen beneficis desmesurats–.

D'altra banda, el Govern reserva 20 mili-

ons per afrontar la pujada de les pensions 

amb l'IPC, mentre Alberto Feijóo diu que el 

govern no pot pujar les pensions per sobre 

del 3% o condiciona el seu suport a pujar 

les pensions al fet que no augmenti el deute. 

Davant d'això hem de dir-li que va per mal 

camí, són velles receptes del període ante-

rior que van porta a la pobresa a molta gent.

La reivindicació del col·lectiu de la gent 

gran, els sindicats de classe, i de les formaci-

ons polítiques d'esquerres sobre les pensi-

ons ha estat la de mantenir el poder adqui-

sitiu de la primera pensió al llarg de la vida 

i incrementar les pensions mínimes i les no 

contributives. La nostra societat produeix 

suficient riquesa per fer-ho. La recaptació 

fiscal espanyola és un 5% inferior a la mit-

jana europea i un 6,3% en la zona euro. Si 

s'igualés, la recaptació augmentaria entre  

54.000 i 71.000 milions anuals. El frau és 

també molt important, les grans empreses 

i les grans fortunes paguen pocs impostos.

La Comissió de Jubilats i Pensionistes cre-

iem que cal defensar la nostra gent i això es 

fa amb més ingressos fiscals per fer políti-

ques socials. El problema de la Seguretat So-

cial no és de despeses, sinó d'ingressos. Per 

això seguirem amb la mobilització igual que 

ho estan fent a molts llocs de l'Estat.

L

JOSEP TORRECILLAS
Membre del Consejo Estatal 

de Personas Mayores

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

A @granollers la sensació d'impunitat dels 
vehicles a motor és total. Cada dia feiner a
les 3 de la tarda hi ha un vehicle que s'aparca 
sobre la vorera (i davant del gual) al carrer 
Alguer cantonada Macià. Avui, diumenge, 
també hi és. No l'ha vist mai la #PoliciaLocal?

@urifc75 @manel_romero

@granollers en cas que les 
rampes mecàniques estiguin 
aturades (cosa que 
malauradament passa molt 
sovint), on es pot avisar? 
Gràcies
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En el ple del mes de setembre es 

va aprovar una moció presentada 

pel nostre grup per l’estudi i crea-

ció de refugis climàtics al muni-

cipi. Aquest estiu ha estat el més 

càlid dels darrers 70 anys i s’ha 

batut el rècord de calor extrem. 

Les prediccions, segons l’Agència 

Estatal de Meteorologia (AEMET), 

són que la mitjana de temperatura 

té tendència a pujar i les onades 

de calor seran cada cop més fre-

qüents. Amb aquest nou escena-

ri el nostre grup va demanar tres 

actuacions per mitigar l’efecte 

perjudicial de calor extrem: Per 

una banda, la plantació d’arbres 

en forma de massa boscosa equi-

valent a la quantitat d’infants 

nascuts a les Franqueses a partir 

del 2022, preferentment en parcs 

infantils, per ombrejar-los, i en es-

coles. Per altra banda, la creació 

Refugis climàtics i més massa boscosa DESPESES SUPÈRFLUES
En el torn de precs i preguntes 
del ple de setembre el nostre 
grup es va mostrar molt crític 
amb les despeses supèrflues 
que està aprovant l’equip de 
govern com ara la instal·lació 
d’una pista de gel per la Fira de 
Nadal. I vam demanar que, en 
un context d’inflació i pujades 
desorbitants del preu de la llum 
i els carburants, hem de donar 
exemple de com gastem els 
diners dels nostres veïns i veïnes. 
Aquest mes ja estan tancant 
comerços perquè no poden fer 
front a les factures de la llum. 
I donada aquesta emergència 
vam proposar fer un control 
exhaustiu de la despesa, 
eliminar la que sigui supèrflua i 
destinar els diners a ajudar les 
famílies i comerços que estiguin 
en difi cultats per evitar que 
tanquin. De retruc, es podrien 
abaixar impostos i tots en 
sortiríem guanyant.

Més agents de Policia Local
També vam sol·licitar al govern 
que faci actuacions en alguns 
punts del municipi on els cotxes 
passen a molta velocitat posant 
ressalts per pacifi car la zona 
i vam preguntar al regidor de 
Seguretat Ciutadana quan es 
preveu la incorporació dels 
10 agents de Policia Local, el 
desplegament de la policia de 
barri i la creació de l’ofi cina de 
policia a Bellavista (una reivindi-
cació històrica del nostre grup), 
doncs aquest estiu hi ha hagut 
robatoris de patinets i mòbils 
a adolescents, fet que ha fet 
créixer la sensació d’inseguretat 
ciutadana. ◗

☞ Volem conèixer les vostres queixes o propostes 
per millorar el nostre municipi. Ens podeu escriure a:
cslesfranqueses@gmail.com · amador.doncel@lesfranqueses.cat

LES FRANQUESES en TARONJA
BUTLLETÍ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS · OCTUBRE 2022

UNA MOCIÓ DE CIUTADANS APROVA TRES ACTUACIONS PER MITIGAR ELS EFECTES DE LA CALOR EXTREMA 

Segueix-nos a les xarxes @CsLesFranqueses

Proposem la plantació 
d'arbres equivalent a la 
quantitat d'infants nascuts 
a les Franqueses enguany, 
sobretot a parcs i escoles

Des del grup municipal de Ciuta-

dans de les Franqueses del Vallès 

vam votar en el ple del mes de se-

tembre a favor de l’aprovació de 

la contractació per urbanitzar el 

Sector N. El nostre grup sempre ha 

apostat per ordenar totes les par-

cel·les de la Carretera de Carde-

deu perquè puguin venir empreses 

a instal·lar-se a les Franqueses i 

crear riquesa i llocs de treball. I 

perquè sigui una realitat també la 

A FAVOR DEL GRAN COMPLEX ESPORTIU AQUACENTER
construcció, per iniciativa priva-

da, del gran complex esportiu de 

Les Franqueses: Aquacenter. Un 

equipament amb instal·lacions 

esportives modernes, piscines, 

centre de tecnifi cació, residència 
per esportistes d’alt rendiment, 

centre mèdic, instal·lacions per 

competicions internacionals, etc. 

En defi nitiva, una gran complex 
esportiu que, sens dubte, posarà 

les Franqueses al mapa. ◗

LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR N FARÀ REALITAT EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ D'ESPORTS AQUÀTICS

de refugis climàtics, analitzant 

quins equipaments municipals es 

poden fer servir i dinamitzar-los 

en tant que fos necessari. I, tam-

bé, considerem cabdal treballar en 

la viabilitat d’una millor utilització 

dels recursos hídrics per garantir 

el subministrament d'aigua. ◗

També considerem cabdal 
la creació de refugis 
climàtics a equipaments 
municipals i fer un millor 
ús dels recursos hídrics
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Les tres principals fires d'econo-mia social i solidària de la comarca –Cardedeu, Granollers i Montor-nès– i les jornades de consum agro-ecològic i cooperativisme de Santa Maria de Palautordera s'agrupen enguany sota un mateix paraigua de la mà de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. En total hi haurà una trentena d'actes en l'anomena-da Tardor Ecosocial, amb el lema 
#comalVallèsnohihaESS. Hi haurà activitats formatives, projeccions, fires, actes culturals i activitats per a tots els públics per parlar d'eco-nomia social, reptes col·lectius i transformació social. Granollers concentrarà gairebé la meitat dels actes de la Tardor Ecosocial, i la principal jornada serà el dissabte 15 d'octubre a la plaça Maluquer i Salvador durant tot el dia.La regidora de Promoció Econò-mica, Gemma Giménez, ha desta-cat que aquest és el segon any con-secutiu que l'Ajuntament se suma a la Fira d'Economia Social i Soli-dària de Granollers, aportant-hi 
"suport econòmic, logístic i 

acompanyament". Per a Giménez, 
"des de les polítiques públiques 

hem d'impulsar noves maneres 

de fer i posar al centre les per-

sones i mostrar diferents pro-

s.c.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA  Enguany hi haurà més parades que mai

COOPERATIVISME  LA CINQUENA EDICIÓ SERÀ EL DISSABTE 15 D'OCTUBRE A LA PLAÇA MALUQUER

jectes a la ciutadania".Pel que fa als actes programats, enguany hi haurà noves activitats i xerrades prèvies. El 12 d'octu-bre, per exemple, n'hi haurà una al restaurant Anònims (18.30 h) amb el títol Col·lapse no és apoca-

lipsi, amb Alfons Pérez, de l'ODG. I el dissabte 15 serà el torn de la fira a la plaça Maluquer, enguany amb més parades i amb la pre-sentació de més de 20 projectes d'economia social i solidària de la ciutat i la comarca.Montse Lamata, coordinadora 

estratègica de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, destaca la im-portància de col·laborar amb les administracions locals "per pro-

moure i visibilitzar l'economia 

social, i per enxarxar-nos".La fira més matinera serà la de Cardedeu, que se celebra aquest dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça de Sant Corneli, amb una trentena d'estands i diversos actes i tallers culturals i gastronòmics. La fira de Montornès, per la seva banda, serà al novembre i enguany se centrarà en els treballs de cures.  s.c.

La Fira de l'ESS presentarà
uns 20 projectes de la comarca 

Fiscalitat a l'empresa7a edició del Vi+ per promocionar la DO Alella Granollers Mercat organitza aquest divendres,de 9.30 a 12 h, una formació en línia per aqui vulgui muntar una empresa. S'hi abordaran aspectes com els els tràmits, la fiscalitat,els ajuts i la capitalització de prestació de l'atur.
Enoturisme DO Alella, en col·laboració amb els ajuntaments, ensconsorciats i membres de la Ruta del Vi, organitza per setè any el Vi+,un cicle per promocionar la riquesa del territori de la DO Alella. Una de les propostes l'organitza l'Hotel Granollers, que ofereix paquets d'estades enoturístiques, i l'Augusta, que ofereix vi DO Alella al menú de migdia.

ECONOMIA

derypol

DERYPOL  L'equip de la química franquesina encarregat del nou reactor

EMPRESES  EL GRUP EXPERIMENTA UN CREIXEMENT CONTINUAT

LES FRANQUESES. L'empresa quími-ca Derypol, dedicada al desenvolu-pament, fabricació i comercialitza-ció de productes per a la depuració d'aigües i processos de paper, així com polímers per a altres aplicaci-ons industrials, ha invertit un milió d'euros en l'automatització de pro-cessos productius i, sobretot, en la instal·lació d'un nou reactor, que ha de permetre ampliar la produc-ció de floculants a les instal·lacions del polígon Congost de les Fran-queses. Aquest reactor, amb capa-citat per generar 21 tones de flocu-lant en cada fabricació, produirà 5.000 tones cada any, de manera que la firma podrà atendre el crei-xement del mercat i escurçar els terminis de lliurament als clients. 
Inversions contínuesL'any 2016, Derypol va fer un salt important en la seva capacitat pro-ductiva amb la incorporació d'un nou reactor químic, i el 2017 va renovar el reactor de resines. Jus-tament llavors, el 2017, l'empresa va celebrar els 50 anys de la seva fundació a Granollers, mentre que el 2020 ho va fer de la construcció de la planta de les Franqueses, on va traslladar-se el 1970. L'aniver-sari va coincidir també amb una ampliació de les instal·lacions per encabir nous reactors, amb més capacitat, per ampliar i millorar la producció de la companyia. Inici-alment es va instal·lar un reactor amb una capacitat de 20 tones, que s'afegia als 6 que ja hi havia a la planta de floculants, i quedava pendent la instal·lació de tres reac-

tors més. Un és el que s'ha instal-lat aquest setembre, i la previsió és instal·lar-ne un altre el 2023. A més, l'any que ve també entrarà en servei una nova instal·lació, d'uns 100 metres quadrats, que es des-tinarà a l'envasat de producte. "La 

recerca i l'aposta per la indús-

tria 4.0 continuen sent fonamen-

tals", explica el director d'operaci-ons de la planta, Narcís Darnés. "El 

creixement de l'empresa es deu, 

sobretot, a l'impuls que han do-

nat els nous desenvolupaments 

que hem tret al mercat". Derypol se centra en la fabricació de pro-ductes per a la depuració d'aigües i processos de paper, tot i que també manté les línies de negoci originals, 

basades en la producció d'articles químics per a la indústria tèxtil. La firma preveu tancar l'exer-cici exportant a més de 60 països –el 70% de la seva facturació–. La planta de les Franqueses compta amb 65 treballadors entre la fàbri-ca i els laboratoris, i una vintena més treballen a la seu de Barcelo-na, on hi ha les oficines i el servei d'administració. Per al 2022, la previsió de fabricació és de 30.000 tones entre resines i floculants, mentre que la facturació superarà els 50 milions d'euros.  x.l.

Amb la nova instal·lació

ja són vuit els reactors 

actius a la planta

entre resines i floculants

Derypol inverteix un milió 
d'euros en un nou reactor

Del Rec al Roc celebrarà dissab-te (20 h), a la Porxada, una nova desfilada de moda per presentar la col·lecció de tardor-hivern. La ini-ciativa busca dinamitzar l'activitat comercial del centre. La desfilada durarà al voltant d'una hora i tindrà animació musical, llums, ambienta-ció i el suport d'un speaker que nar-rarà el que passi a la passarel·la. Hi desfilaran models amb roba, calçat i complements de 13 botigues de l'entitat: Tre's, Càritas Re-InTeGra, Zebra, Illa Sports, Latidos, Ananda Boutique, Mattiz Talles Grans, Gui-tare, Foot on Mars, Change Lingerie, Can Baldufes, Iaios i Agudo Stores. L'esdeveniment compta amb una vintena de patrocinadors. 

Aquesta setmana ha començat el concurs Botigueja a Comerç Ral i mira què tinc!, impulsat pel Servei Local de Català de Granollers. Es tracta d'un joc lingüístic en què per participar-hi cal fixar-se en el car-tell personalitzat que hi ha en ca-dascuna de les 38 botigues associ-ades a l'associació de comerciants Comerç Ral, entrar a l'establiment i emplenar la butlleta amb la pa-raula correcta en català. L'enigma és un mot relacionat amb un dels productes i serveis que ofereix cada botiga. Hi ha deu premis en joc i quatre categories. El concurs acabarà el 22 d'octubre, el sorteig es farà el dia 28 i l'entrega de pre-mis serà el 4 de novembre. 

Desfilada Del Rec 
al Roc, a la Porxada Coincidint amb els 60 anys de la fir-ma de salons de perruqueria Carol Bruguera –amb dos establiments a Granollers–, el grup català de per-ruqueria ha guanyat un premi als Digital Beauty Awards per la seva innovació digital al punt de venda. El guardó, organitzat pel Beauty Cluster, el clúster espanyol més gran de cosmètica, perfumeria i cura personal, reconeix les millors empreses, professionals i inicia-tives en digitalització del sector a l'Estat. Aquest és el segon guar-dó que ha rebut Carol Bruguera aquest setembre, després dels Hair Brained Video Awards de Nova York. L'any passat també va ser premiada per la digitalització. i

Botigueja a Comerç 
Ral, en 38 botigues

Nou guardó per
a Carol Bruguera
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CICLE

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

CRISI ENERGÈTICA: 
LA FI DEL MODEL 
DE CREIXEMENT 
Situació actual de l’energia i els combustibles 
al món, especialment arran dels darrers 
esdeveniments (guerra d’Ucraïna, etc.). 
Relacions entre l’economia i l’energia.

Ponent: 

Daniel Gómez Cañete 
Creador i editor de www.CrisisEnergetica.org. 
Membre del panel d’ASPO International 
i president de AEREN (Associació per a l’Estudi 
dels Recursos Energètics). 
Ha estudiat Filosofia a la UB i ha estat 
assessor de l’Institut Català de l’Energia 
i del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible. Actualment és analista dels 
mercats petrolífers a Pan Med Media.

17 d’octubre de 2022

a les 19.30 h

Amb el suport de:Mitjans oficials: Patrocinadors:

Entitats col·laboradores:
Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers
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Impugnar convocatòries 
de places a l’Administració

Des d’ara i fins a finals 
d’aquest any es publicaran 
les Bases de les convoca-
tòries de places en el marc 
del procés d’estabilització de 
l’ocupació temporal a l’Ad-
ministració. És important 
conèixer quins són els nos-
tres drets i com actuar si no 
estem d’acord amb la regula-
ció d’aquestes bases o amb 
la valoració que es pugui fer 
dels mèrits aportats. 

L’Estat espanyol està obligat 
per Europa a reduir la taxa 
de temporalitat al sec-
tor públic per sota del 8% 
abans de la finalització de 
2024. És per aquesta raó que 
el Govern espanyol ha hagut 
d’impulsar un important pro-
cés d’estabilització que afecta 
el conjunt de les administra-
cions públiques i que suposa-
rà iniciar de forma imminent 
un gran volum de processos 
de selecció per tal de donar 
cobertura definitiva a les pla-
ces fins ara ocupades en situ-
ació d’abús de temporalitat, 
ja fora mitjançant la figura de 
funcionaris interins o a tra-
vés de personal laboral amb 
nomenaments temporals.

A hores d’ara ja han estat 
anunciades totes les places 
que es convocaran  i mica 
en mica es van publicant les 
Bases de les convocatòries. 
És en aquestes Bases on es 
comunica quins són els re-
quisits que han de satisfer 
les persones que vulguin 
participar dels processos de 
selecció i, especialment, com 
es realitzarà la valoració de 
mèrits. Una qüestió, aquesta 
darrera, d’especial rellevàn-
cia i que acostuma a ser ob-
jecte de negociació per part 
de l’Administració convocant 
amb els sindicats. 

L’ocupació de qualsevol plaça 
a l’Administració ha de com-

plir escrupolosament amb els 

principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat i, per tant, el con-
tingut de les convocatòries 
i els requisits exigits han de 
ser coherents amb la volun-
tat que sigui la persona més 
adient i qualificada qui acabi 
ocupant-la. I això, malaura-
dament, no sempre és així.  
Si considerem que les bases 
del procés de selecció no són 
les adequades o estem en 
desacord amb els requisits o 
criteris de valoració podem 
impugnar la convocatòria.

Tot i això es disposa d’un 
temps limitat: 1 mes per 
presentar recurs administra-
tiu a comptar de la data de 
publicació de la convocatò-
ria; 2 mesos per interposar 
recurs judicial a comptar de 
la data de publicació de la 
convocatòria. Alguns motius 
per impugnar són: percen-
tatges de valoració desequili-
brats en algunes parts, man-
ca de valoració d’alguns dels 
mèrits, etc.

Per altra banda, si conside-
rem que la valoració que es 
fa dels mèrits no és l’ade-
quada o que hi ha errors, 
com ara deixar de compu-
tar formació que ha estat 
acreditada o que es facin 
valoracions significativament 
diferents dels mèrits apor-
tats per diferents candidats 
o candidates també és pos-
sible presentar recurs per 
tal de reclamar una correcta 
valoració dels mèrits. Con-
cretament, disposarem d’un 
mes per presentar un recurs 
d’alçada. 

Des de l’àrea de Dret Admi-
nistratiu de Col·lectiu Ronda 
us podem ajudar i assessorar 
en tot aquest procés. 

Ens podeu trucar al 
93 609 12 01 
o escriure un correu a 
estabilitzacio@cronda.coop

L’expert responL’expert respon

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

El grup de distribució BigMat, 

especialista en materials de cons-

trucció i bricolatge per a professi-

onals i particulars, es convertirà 

en la central de compres d’IXOS 

Cealco, especialitzada en produc-

tes de fontaneria, sanejament, 

climatització, electricitat i ener-

gies renovables, segons l'acord de 

col·laboració subscrit per les dues 

empreses. L’operació ha de supo-

sar un augment en els volums de 

compra de les dues firmes, així 

com una millora en les condicions 

per als seus clients.

IXOS Cealco, que continuarà fun-

cionant com a central de compres 

per als socis actuals, disposa de 22 

punts de venda propis i una su-

perfície de venda aproximada de 

35.000 metres quadrats. També 

disposa de tres plataformes logís-

tiques, una de les quals al polígon 

Jordi Camp de Granollers, amb les 

quals presta servei a les seves boti-

gues pròpies. Alhora, la central de 

compres està integrada per uns 24 

socis, que compten amb 81 punts 

de venda i magatzems. El volum de 

negoci aproximat del grup és d'uns 

70 milions d'euros.

BigMat, per la seva banda, comp-

ta amb uns 950 punts de venda a 

Espanya i Portugal, que són propi-

etat de més de 300 socis empresa-

ris. Entre les botigues del grup a la 

comarca n’hi ha una al polígon Can 

Castells de Canovelles, i també a 

Parets del Vallès i Lliçà de Vall. Tot 

el grup va facturar, l’exercici pas-

sat, més de 1.270 milions d'euros.

Segons IXOS Cealco, els dos 

grups empresarials no són com-

El grup de fontaneria, 

electricitat i energia

té una gran plataforma 

logística a Granollers

EMPRESES EL GRUP, AMB UNA SEU AL POLÍGON JORDI CAMP, VA FACTURAR 70 MILIONS EL 2021

IXOS Cealco s'uneix a BigMat per
augmentar els volums de compra

petència, ja que els clients d’un 

grup acostumen a ser instal·la-

dors professionals, mentre que 

els de l’altre solen ser reformistes, 

paletes, constructors o particu-

lars. L’acord no ha comportat cap 

transacció econòmica ni suposarà 

cap canvi en l'organigrama ni en el 

model de servei de les botigues de 

les dues companyies. “Ara podem 

dipositar el nostre projecte en 

una gran central de compres, 

que a més de prestigi ens aporta 

logística, capil·laritat i més ser-

veis més enllà de les compres”, 

apunten fonts de la companyia.

Per a BigMat, la col·laboració 

li permet ampliar el segment de 

la climatització, ja que en la seva 

oferta de productes hi ha incorpo-

rada la fontaneria. “Amb aquesta 

incorporació, ben aviat serem 

líders en la distribució de pro-

ductes i serveis de fontaneria, 

climatització i sanejament”, 

apunten fonts de la firma.

Després d'un lleuger increment 

durant els mesos d'estiu, l'atur 

ha baixat a la comarca durant el 

mes de setembre. Ho ha fet en 

122 persones (-0,6%), de manera 

que la xifra de desocupats regis-

trats a les Oficines de Treball és de 

20.021 persones. L'any passat, per 

aquestes dates, l'atur superava les 

22.000 persones al Vallès Oriental. 

Actualment la taxa d'atur és del 

10,5%. Segons l'Observatori Cen-

tre d'Estudis del Consell Comarcal, 

la dada és rellevant perquè habi-

tualment l'atur al setembre acos-

tuma a pujar, ja que moltes per-

sones s'hi apunten per iniciar una 

recerca de feina o millorar la que 

ja tenen de cara a la nova tempo-

rada. Per municipis, Granollers va 

tancar el setembre amb 3.240 per-

sones aturades, 23 més que el mes 

anterior (+0,7%). Ara hi ha 215 

persones desocupades menys que 

fa un any (-6,2%), i la taxa d'atur 

és del 10,8%. I les Franqueses va 

tancar el mes amb 1.008 perso-

nes aturades, 21 més que a l'agost 

(+2,1%). Respecte al setembre de 

l'any passat, ara hi ha 63 persones 

aturades menys (-5,9%), i la taxa 

d'atur al municipi és de l'11,1%.

OCUPACIÓ LA TAXA D'ATUR OSCIL·LA ENTRE EL 10,5% I L'11,1%

Creix l'atur a Granollers i les

Franqueses i baixa al Vallès

La Taula Vallès Oriental Avança 

(TVOA), de la qual formen part el 

Consell Comarcal, els ajuntaments 

i els principals agents econòmics 

vallesans, va reunir dimarts el seu 

plenari per repassar les actuaci-

ons de desenvolupament econò-

mic local que es porten a terme a 

la comarca en matèria d'ocupació, 

formació, acreditacions professi-

onals, agenda 20/30, impuls dels 

polígons d'activitat econòmica en 

àmbits com l'harmonització fiscal, 

l'economia circular, la captació 

d'empreses, la col·laboració en-

tre empreses o l'associacionisme 

La TVOA referma el consens per

impulsar la reindustrialització

La Diputació, mitjançant el portal Xaloc i 

a partir de les dades dels serveis locals 

d'ocupació, ha elaborat un rànquing 

amb les ocupacions més sol·licitades el 

primer semestre de l'any a les comar-

ques de la demarcació. Al Vallès Ori-

ental, els llocs de treball amb més de-

manda són personal de neteja (11,9%), 

empleats administratius (10,2%), peons 

de transport de mercaderies (7,2%), 

peons d'indústries manufactureres 

(5,4%), venedors de botigues i magat-

zems (3,6%), cambrers (2,5%), monitors 

d'activitats recreatives (2,3%), treba-

lladors de cures de persones a domicili 

(2,3%), ajudants de cuina (2,1%) i em-

pleats de comptabilitat (1,8%). 

LES PROFESSIONS 
AMB MÉS DEMANDA 
AL VALLÈS ORIENTAL

o un pla específic per la indústria 

química, l'impuls de la formació 

professional, el turisme o el sec-

tor agroalimentari. Els integrants 

de la TVOA van refermar el seu 

consens per la reindustrialització 

i la necessitat de treballar per als 

sectors que "a priori podrien te-

nir més dificultats per recupe-

rar-se" i que alhora són "cabdals"

per a la recuperació de la comarca, 

com l'automoció, la indústria quí-

mica i les cures.
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S'acosta la nit de Halloween i el túnel del 

terror The Demon's Night ja ha posat les en-

trades a la venda. Es tracta d'un laberint no-

més apte per a valents, que reprodueix les 

seqüències de les pel·lícules més famoses, 

com la monja cadàver i IT, entre d'altres. El 

túnel tindrà lloc del 27 al 31 d'octubre a les 

instal·lacions de Diverparc, al carrer Barce-

lonès, 2-4, del polígon Ramassar. El passat-

ge, que compta amb una vintena de patro-

cinadors, consta d'un mínim de 15 minuts 

de recorregut. A més, també hi haurà una 

parada de foodtrucks, dj i pàrquing gratuït. 

L'organitzador del túnel és Ferran Codina 

Vilalta; la direcció artística va a càrrec de 

Nerek Makeup Artist, i la direcció, idea i 

creació és obra de Xavier Monells. 

L'accés al passatge es farà en grups orga-

nitzats de no més de 10 persones; i s'orga-

nitzaran els grups per rigorós ordre d'arri-

bada. No es recomana l'entrada a menors 

de 10 anys si no és sota supervisions d'un 

adult. Els horaris previstos per a l'esdeve-

niment són: dijous 27 d’octubre, de 20 a 00 

h; divendres 28 d’octubre, de 20 a 2 h; dis-

Entrades a la venda per al túnel 
del terror The Demon's Night

DIVERPARC

carrer Barcelonès, nau 2-4, pol. ind. Ramassar · les Franqueses

Tel. 626 371 680 · www.diverparc.marcoibor.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

sabte 29 d’octubre, de 20 a 3 h; diumenge 

30 d’octubre, de 20 a 3 h; i dilluns 31 d’oc-

tubre també de 20 a 3 h.

Les entrades, al preu de 20 euros, es po-

den adquirir al web www.diverparc.mar-

coibor.com.
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L'Spartans s'estrena amb derrota
El sènior masculí del club Rugbi Spartans 
va iniciar la fase prèvia de la lliga amb una 
derrota clara contra el Químic ER, per 5 a 59. 
Diumenge, l'Spartans visitarà l'Andorra, que 
va ajornar el partit de la primera jornada. 

El Palau d'Esports serà la seu del 
Campionat de Catalunya de pati-
natge artístic de xous fins al 2024 
després de l'acord signat entre 
l'Ajuntament i la Federació Cata-
lana de Patinatge, que organitza 
anualment aquesta cita. El català 
de xous és un dels esdeveniments 
més importants del patinatge ar-
tístic al país, que atrau prop de 
600 esportistes i més de 5.000 
persones.

El conveni es va presentar di-
marts a la sala de plens de l'ajun-
tament i fixa la relació entre l'ad-
ministració local i la federació, 
com a mínim, fins al 2024, ja que 
el conveni pot ser prorrogable dos 
anys més o fins que s'acabi el man-
dat de l'actual junta presidida per 
Benjamí Pons. De fet, l'acord signat 
ja inclou la celebració del campio-
nat català de xous que va tenir lloc 
al Palau aquest mateix any a l'abril. 
"El conveni representa la conti-

nuació per poder acollir grans 

esdeveniments de patinatge i 

crear una perspectiva de futur", 
explicava el regidor d'Esports, Ál-
varo Ferrer, que remarcava l'èxit 
de l'edició del 2022: "va ser un 

gran esdeveniment, que va sor-

prendre a tothom".
El conveni estableix que com a 

mínim s'ha de celebrar un Campi-
onat de Catalunya de patinatge ar-
tístic a l'any i s'ha d'organitzar en-

tre el març i el novembre. "No ens 

limitem a un sol campionat. Si hi 

hagués la possibilitat de fer un 

Campionat d'Europa, podria ser 

viable. A la federació ja ho hem 

fet altres anys a altres ciutats", 
apuntava el president de l'ens cata-
là, Benjamí Pons. De fet, el conveni 
inclou la celebració del Campionat 
de Catalunya de patinatge artístic 
de xous o d’altres modalitats. 

POLIESPORTIU  L'ACORD ENTRE AJUNTAMENT I FEDERACIÓ ÉS VIGENT FINS AL 2024, COM A MÍNIM

L'acord també permetrà que s'or-
ganitzin jornades tècniques i cur-
sos de formació per a entrenadores 
de patinatge artístic, de la mà de 
l'escola de la Federació Catalana de 
Patinatge. "Aquesta és una apos-

ta per l'esport i la dinamització 

econòmica", deia l'alcaldessa, Alba 
Barnusell. A més, el conveni també 
té la voluntat de promocionar l'es-
port femení. J.L.RODRÍGUEZ B.

ARXIU / FEDERACIÓ CATALANA

Octavio Salas, als Jocs Sud-americans
Octavio Salas, del CNG waterpolo, ha estat convocat amb la 
selecció argentina absoluta per disputar els Jocs Sud-americans, 
que es disputaran del 8 al 17 d'octubre a la ciutat d'Asunción, al 
Paraguai. Salas tornarà a defensar la porteria argentina en una 
competició internacional, tal com va fer a la FINA World League.

El Palau, seu del campionat 
català de patinatge artístic

Territorial gironí el 2020 i català el 2022

La relació entre la Federació Catalana i l'Ajuntament va començar l'any 
2020 quan el Palau d'Esports es va oferir per organitzar un campionat 
territorial gironí per la impossibilitat de fer-ho al Pavelló Fontajau, de 
Girona, arran de la seva inundació pel temporal Gloria. L'èxit d'aquest 
campionat territorial va ser decisiu perquè el 2022 Granollers fos la seu 
del Campionat de Catalunya de patinatge artístic de xous.

L'ASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC CELEBRA ENGUANY 30 ANYS

L'acord entre l'Ajuntament i la Fe-
deració Catalana de Patinatge té la 
voluntat de potenciar el voluntari-
at i la participació de les entitats. 
A Granollers, hi ha, des de fa tres 
dècades, l'Associació de Patinatge 
Artístic, que enguany compta amb 
una vuitantena d'esportistes, ma-
joritàriament noies. 

El club no participarà amb cap 
grup de xous perquè és una mo-
dalitat que ara no es practica a 
l'entitat, però els seus membres 
ho faran com a voluntaris durant 
l'organització de l'esdeveniment. 
"El campionat és un impuls de 

cara a les nenes. Tot i que no te-

nim grup de xous, aquest és un 

esdeveniment molt important 

i hi serem presents", explicava 
Marta Cruz, tresorera de l'entitat, 
que va ser present en l'acte de 

"És un impuls per al 
club i les esportistes"

presentació de l'acord. 
El club ara mateix no es plante-

ja la creació de cap grup de xous 
perquè "suposa una gran des-

pesa logística i econòmica", as-
senyalava Cruz, tot i que recorda 
que l'entitat en el passat va tenir 
secció de grups de xou.

Pròxima cita, el festival de Nadal
El club celebra enguany els 30 
anys i, entre les seves activitats 
més rellevants, hi ha el Festival 
de Nadal, que tindrà lloc el 18 de 
desembre al pavelló El Tub, on 
entrenen les esportistes. El club 
va canviar de presidenta al gener 
i ara la màxima responsable és 
África Casanovas. L'objectiu de 
la nova junta directiva és seguir 
potenciant l'aprenentatge de les 
patinadores. 

APAG

EN PATINS Un grup d'esportistes de l'Associació Patinatge Artístic Granollers
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El capità del Fraikin, Antonio García 
Robledo, ha tornat a les pistes des-
prés de quatre mesos sense com-
petir per una lesió. El llagostenc va 
disputar uns minuts del triomf con-
tra l'Helvetia Anaitasuna (32-30), 
en què va aconseguir tres gols, i de 
la victòria de diumenge a la pista 
del Cisne (29-35), amb quatre gols 
més. El Fraikin encadena quatre 
partits guanyats de la lliga Asobal 
i recupera el seu lateral. "Tornar a 
la pista i ajudar l'equip em dona 
forces per continuar. Ara ve una 
etapa bonica perquè en poques 
setmanes comencem la Lliga Eu-
ropea i tindrem partits cada tres 
dies", explica el capità.

Les sensacions del lateral són 
bones, tot i que reconeix que en-

HANDBOL | Asobal  EL CAPITÀ ANTONIO GARCÍA ROBLEDO TORNA DESPRÉS DE LA LESIÓ

cara li queda una mica més de 
treball físic "perquè estic fent 
la meva pretemporada par-
ticular". "L'objectiu és agafar 
l'espurna competitiva abans de 
començar la Lliga Europea", diu 
García Robledo, i es mostra il·lusi-
onat amb la disputa de la fase de 

grups continental, que s'iniciarà a 
finals d'octubre.

El Fraikin, que ja és el segon 
classificat de la lliga Asobal, bus-
carà el cinquè triomf seguit diven-
dres davant la seva afició contra 
el Sinfin, que és el setè classificat 
amb cinc punts. J.L.R.B.

"Necessito recuperar 
l'espurna per a Europa"

FERNANDO LAGO / ASOBAL

EN PISTA El capità en un moment del triomf contra el BM Cisne

Martina Capdevila, granollerina i 
jugadora del KH-7, va debutar amb 
la selecció espanyola absoluta 
amb derrota contra Sèrbia (30-28) 
en la primera jornada de la Carpati 
Trophy, de Romania. La granolleri-
na va tenir minuts en la victòria de 
la segona jornada contra Àustria 
(27-32) amb un gol; i en la derrota 
contra Romania (25-23). 

En la concentració estatal, tam-
bé hi era Ona Vegué, del KH-7, que 
va marcar un gol en tres partits. 

Les dues jugadores del club 
vallesà han tornat a la seva dis-
ciplina amb el KH-7. Totes dues 
van jugar ahir dimecres el partit 
de lliga contra el Costa del Sol de 
Màlaga, que va tenir lloc a l'hora 
del tancament d'aquesta edició. 

Lliga Guerreras  DISPUTA EL TORNEIG DE LA CARPATI TROPHY 

Martina Capdevila debuta 

amb la selecció absoluta

FUTBOL | Primera Catalana  DIUMENGE DEBUTARÀ COM A LOCAL

L'Esport Club Granollers va supe-
rar la primera jornada de la Pri-
mera Catalana amb un triomf de 
mèrit al camp del Palamós, per 1 
a 2. L'ECG va debutar amb victòria 
en el seu retorn a la categoria d'or 
catalana, amb totes les mirades 
pendents del seu paper. La mínima 
victòria com a visitant permet gua-
nyar confiança a l'equip guiat per 
David Vilajoana en el nou projecte 
que té com a objectiu assolir l'as-
cens a la Tercera RFEF. 

L'Esport Club va aterrar a la 
categoria catalana amb un gran 
inici, ja que en 20 minuts ja gua-
nyava per 0 a 2 amb els gols de 
Pol Fernández i Guillem Ruiz. A la 
represa, l'equip local va intentar 
sense èxit capgirar l'electrònic, 
tot i que va escurçar el marcador 
amb un gol. "Començar la lliga 
guanyant reforça la feina que 
hem anat fent fins ara. Som un 

L'ECG s'estrena amb 

una victòria a Palamós
equip molt jove i encara ens 
queda molt per aprendre, però 
ja hem fet un gran pas davant 
d’un gran rival", deia en acabar el 
duel el tècnic, David Vilajoana, que 
lamentava no haver tancat el partit 
amb un tercer gol, però es mostra-
va content per haver "sabut patir 
i competir". 

El pròxim rival de l'ECG a casa 
serà el líder del grup 1, el Vic, que 
va golejar a la primera jornada 
contra l'EF Mataró, per 5 a 0, amb 
un triplet del davanter Raul Cam-
payo. "És molt bon equip i hau-
rem de jugar molt millor del 
que hem jugat a Palamós si vo-
lem aconseguir els tres punts. 
Ara bé, una cosa puc assegurar, 
aquest Esport Club Granollers 
competirà tots els partits i el de 
diumenge que ve no és una ex-
cepció", deia Vilajoana. 

4 punts de 6
El juvenil A de l'ECG suma 4 punts 
de 6 possibles a la Territorial Pre-
ferent, categoria prèvia a l'anhela-
da Lliga Nacional. Dissabte, visita-
rà l'EF Mataró. J.L.RODRÍGUEZ B.

El sènior masculí del CBG va per-
dre en la primera jornada de la 
Lliga EBA contra el CB Igualada, 
per 76 a 75. Una derrota molt 
ajustada, que es va decidir per 
un triple local a pocs segons dle 
final. L'equip dirigit per Toni Oli-
vares rebrà dissabte el Tarragona 
(17.45 h) amb l'objectiu de sumar 
el primer triomf. 

El CBG masculí vol 

refer-se d'Igualada 

contra el Tarragona

BÀSQUET | Lliga EBA

FRAIKIN BMG - SINFIN

Divendres, 7 - 20 h Granollers

ECG

ALEGRIA La plantilla celebra el triomf al vestuari del camp del Palamós

ECG - VIC

Diumenge, 9 - 12 h Granollers
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POLIESPORTIU  ÚLTIMA TANDA DE RECONEIXEMENTS DE L'ANY

Més recepcions d'èxits esportius 

Esportistes del Club Patinatge Artístic les Franqueses, del Sweetrade 
Bowling Club les Franqueses, del Club Natació Granollers, del GEIEG i 
del Club Natació les Franqueses han estat reconeguts per l'Ajuntament, 
en un acte que va tenir lloc a l'edifici administratiu dimarts. D'entre les 
recepcions, destaquen els èxits internacionals de Marta Domingo, del 
CPALF, amb el sisè lloc del Mundial júnior; Manel Gimeno, del Sweetrade 
Bowling Club, amb el bronze a l'Europeu, i Pau Ribes i Meritxell Mas, del 
Club Natació Les Franqueses, per les medalles guanyades amb la selecció 
espanyola de natació artística en diferents campionats. 

AJ. LES FRANQUESES

El Club Tennis Els Gorchs ha creat 

el projecte Gorchs Tennis Project 

(GTP), que neix amb l'objectiu de 

potenciar els sis tornejos refe-

rents que organitzarà durant la 

pròxima temporada l'entitat fran-

quesina. El projecte es va presen-

tar  dimecres a Can Ribas, que va 

comptar amb representants de les 

federacions espanyola i catalana 

de tennis, i l'alcalde de les Fran-

queses, Francesc Colomé. 

El GTP inclou el campionat ITF 

femení de 100.000 dòlars i l'ITF 

sub-18 masculí i femení júnior 

que, des de fa uns anys, se celebren 

a les instal·lacions del club; però 

també incorpora quatre tornejos 

que seran una novetat la pròxima 

temporada: un campionat de Cata-

lunya juvenil, un Campionat d'Es-

panya júnior, un ATP Tour Cha-

llenger masculí de 50.000 dòlars 

i un Màster Nacional en cadiras 

de rodes. "La idea del projecte 

Gorchs Tennis Project és crear 

tot un seguit d'accions al voltant 

d'aquests sis tornejos, que són 

referents en cadascuna de les 

seves categories", va explicar el 

president del CT Els Gorchs, Jaume 

Marquès, que assenyala que el club 

i el municipi "estan situats en el 

mapa mundial del tennis". 

El projecte té com a ambaixa-

dors als extenistes Albert Costa, 

TENNIS  TINDRÀ TRES CAMPIONATS INTERNACIONALS, DOS ESTATALS I UN CATALÀ

que l'any 2022 va guanyar el Ro-

land Garros; Carla Suárez i José 

Coronado –de tennis en cadira de 

rodes–. "Per fer els tornejos re-

ferents de Madrid o Barcelona, 

cal campionats com els que es 

presenten a les Franqueses", va 

dir Albert Costa. 

Pròximes cites
El projecte d'Els Gorchs tindrà lloc 

el 2023, però es posa en marxa ja 

aquest any amb el final de la tem-

porada amb dues grans cites. Del 

24 al 30 d'octubre se celebrarà 

l'11a edició de l'ITF amb un total 

de 100.000 dòlars en premis. El 

campionat preveu reunir les mi-

llors tennistes internacionals en-

tre els llocs 50 i 150 del rànquing 

mundial. 

Posteriorment, del 10 al 13 de 

novembre tindrà lloc el Màster 

Nacional en cadira de rodes, que 

aplegarà els vuit millors tenistes 

estatals. A més, s'ha signat un con-

veni amb la federació espanyola 

per acollir aquest campionat en 

cadira de rodes fins al 2024 a les 

Franqueses.  j.l.r.b.

El CT Els Gorchs celebrarà 

sis tornejos referents el 2023
JL.R.b.

TENNIS  Jaume Marquès amb Francesc Colomé, José Coronado i Albert Costa

CICLISME  LA PROVA TINDRÀ DOS RECORREGUTS PEL VALLÈS

La Unió Ciclista Les Franqueses 

organitzarà la primera edició de la 

Marxa Gravel del Vallès Oriental, 

que tindrà lloc el 29 d'octubre. Hi 

haurà dues rutes disponibles amb 

una volta curta de 60 quilómetres 

i una volta llarga de 105.

Des d'aquest any, el club té un 

grup de corredors que practiquen 

ciclisme de muntanya i s'han deci-

dit a crear una marxa per potenci-

ar aquesta modalitat de ciclisme. 

"Veiem que cada any va a més 

i, fins i tot, nosaltres sortim 

setmanalment. Hi ha un bon 

grapat de camins de muntanya 

que tenim al municipi i que no 

es coneixen", explica Toni Serra, 

predident de la  Unió Ciclista Les 

Franqueses. 

Es tracta d'una marxa ciclotu-

rista no competitiva que es desen-

voluparà alternant trams de pista 

forestal, senders i vies verdes 

compartides amb els vianants, 

així com trams de carretera de 

La Unió Ciclista crea  

una marxa cicloturista

El 29 d'octubre, a les 15 h, la Zona 

Esportiva Municipal de Ciclisme serà 

l'escenari del Dark Cross, una cursa 

competitiva que consisteix en donar 

voltes a un circuit amb trams asfaltats, 

camins i terrenys enfangats, així com 

una sèrie d’obstacles que obliguen als 

participants a baixar-se de la bicicleta 

per superar-los. La prova estarà 

organitzada per la Unió Ciclista les 

Franqueses. 

EL DARK CROSS,  
EL 29 D'OCTUBRE 

trànsit rodat. "Sortirem de les 

Franqueses i baixarem gairebé 

fins a Mollet per després tornar 

a pujar, i tot per senders i ca-

mins", diu Serra. 

Les inscripcions ja s'han obert 

(www.ciclisme.cat) i el club pre-

veu uns 200 participants.  j.l.r.b.
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La informació pública en imatgesL’últim gran concert de Lluís Llach Fotografies d'axiu i actuals, signades per Jordi Ribó, formen part de l'exposició Ahir, avui i sempre. 30 anys 

d’informació líder al servei del país, sobre l'aniversari de Catalunya Informació i 3/24, que fins al dia 31 es pot veure als jardins del Palau Robert de Barcelona. 
Al desembre de l’any passat Lluís Llach va protagonitzar una actuació de més de dues hores al Palau Sant Jordi, envoltat de convidats. Qui vulgui reviure aquella vetllada ho pot fer a través del documental que es projectarà al Cinema Edison divendres (21.30 h) i dissabte (20.30 h).

CULTURA

Que tenen en comú la cantant i ac-triu Ana Belén, l’escriptor i cineasta David Trueba, la realitzadora Isabel Coixet o la presentadora de televi-sió Sandra Sabatés? Tots ells for-men part de 29 miradas, un projecte altruista al qual també s’hi ha unit el fotògraf granollerí Toni Jiménez. Tot va començar l’any passat, quan el matrimoni de fotògrafs for-mat per Carlos Forcada i Begoña Osambela, establerts a la ciutat navarresa de Tudela, van veure a les notícies el retorn dels talibans al poder a l'Afganistan. En aquell moment van creure que havien de fer alguna acció per visibilitzar la situació de repressió i com a pro-testa contra l'abolició dels drets més essencials en aquell país. És d’aquesta manera com, set mesos de treball després, va sorgir la ini-ciativa 29 miradas, que pren aquest nom en referència a les 29 prohibi-cions que el nou règim islamista ha imposat a les dones i les nenes.Una idea, en principi modesta, però que ha anat prenent una di-mensió inesperada i ha acabat te-nint a la cantautora Rozalén com a padrina. El resultat és una exposició –ja activa a www.29miradas.com– que recull instantànies d’alguns 

FOTOGRAFIA  DES DE FA SIS ANYS AQUEST PROFESSIONAL GRANOLLERÍ S'HA ESPECIALITZAT EN RETRATS FEMENINS, ÚTILS PER A MILLORAR L'AUTOESTIMA

Toni Jiménez participa a '29 miradas', en 
denúncia del tracte a les dones afganes

n Amb uns inicis vinculats al vídeo –a la 
dècada dels 90 es va postular per gestio-
nar la televisió local de Granollers, a tra-
vés de la seva productora–, Toni Jiménez 
va obrir el seu estudi al passeig Cristòfol 
Colom el 1985 i allà continua. “Aquest 
negoci és el més antic del carrer, tots 
els altres han anat canviant de mans”, 
adverteix amb certa satisfacció. Gran 
amant del running i col·laborador de La 
Mitja des dels inicis, el 2016 va dur a ter-
me el projecte fotogràfic 100 encuentros, 
basat en retrats a un centenar de dones 
corredores. L’èxit d’aquella experiència 
va ser la llavor que el va dur a replante-
jar-se la feina, abandonar la fotografia 
de casament i orientar-se de manera 
exclusiva cap a la fotografia femenina. 
Ara és un dels pocs professionals que 
es dedica a aquesta temàtica específica. 
Retrata dones de tot el país i viatja arreu 
impartint tallers. Les sessions d’estudi 
amb dones anònimes de mitjana edat –
amb un mínim de quatre hores de dura-
da– resulta per a elles una excel·lent eina 
per millorar l’autoestima. “És molt gra-
tificant i amb el pas del temps he des-
cobert que la fotografia també pot ser 
sanadora”, confessa. “En aquest país 
les dones fan el bateig, la comunió, 
el casament, s’embarassen i després 
desapareixen del món fotogràfic. I amb 
les meves fotografies estan descobrint 
que no té per què ser així”. 

"HE DESCOBERT 
QUE LA FOTOGRAFIA 
ÉS MOLT SANADORA"

dels millors professionals de l'Es-tat, entre aquests el fotògraf de pu-blicitat Eugenio Recuenco, “un top 

mundial”, en opinió de Jiménez. O també del reputat corresponsal 
de guerra espanyol Antonio Pam-pliega. La relació d’amistat amb els organitzadors i l’especialització de Jiménez en fotografia femenina van propiciar que rebés una invita-

ció per participar. La seva imatge, la número 21, il·lustra la mesura que dicta la substitució dels noms de dones a tots els carrers i places, 
“en principi, un tema complicat 

de visualitzar”, adverteix Jiménez. La fotografia resultant —que es va prendre a Cal Gavatx, a les Fran-queses, amb la col·laboració d'una amiga de Canovelles— mostra una dona sostenint una placa amb el nom de l’activista negra Rosa Parks, “com a símbol, de protes-

ta i de rebel·lió”. “Aquesta dona 

estaria morta a l'Afganistan. Ves-

teix pantalons, va pintada, porta 

rellotge… tots aquests elements 

que poden semblar normals, 

allà signifiquen pena de mort”, explica l’autor.L’exposició havia de ser en prin-cipi virtual, però el projecte ha anat prenent volada —també amb una secció de caràcter més documental amb vídeos, textos i testimonis— i al final tindrà una versió en format físic i itinerant. La mostra s’inaugu-ra al novembre a Segovia i després viatjarà per la península. Jiménez ja està treballant amb responsables municipals perquè es pugui veure a Granollers, en una data i espai encara per concretar.  carles rIOBÓ

Una imatge val més que mil paraules?
Totes les imatges de l'exposició 29 miradas dialoguen amb textos escrits per es-
criptors, que ajuden a contextualitzar-les. La fotografia de Toni Jiménez s'acompa-
nya d'un text de l’escriptora de Canovelles Irene López Peña, que escriu “Abraçaré 
el nom de les que em van precedir. Les honraré, les veneraré. La vostra ombra 
em persegueix, ‘petits horribles’, vagareu entre tenebres i no m'atrapareu 
mai. Davant de vosaltres m'exhibeixo avui, amb la cara alta. Apreto les meves 
dents. Us desafio! Recordeu, viva o morta, el carrer portarà el meu nom”.

TONI JIMÉNEZ

La fotògrafa documentalista i edito-ra Lurdes R. Basolí, resident a Roca Umbert, fa unes setmanes va deixar a la recepció del CTUG –l'espai on se centralitza la paqueteria de Roca Umbert– una caixa amb 16 rodets fotogràfics que havien d'anar a un laboratori de revelatge. Era material en analògic que comprenia fotogra-fies professionals i personals des de començaments d'estiu fins ara.A causa d'un error humà, quan un missatger d'Amazon hi va anar per una devolució d'una altra per-sona, es va endur el seu paquet per 

equivocació. Des d'aleshores Basolí està tractant de localitzar-lo i ges-tionar-ne la devolució, sense èxit. 
"Quan vaig saber que estava a 

Amazon em vaig posar a plorar, 

perquè entenia que el paquet, 

que és tan important per a mi, 

havia entrat en un forat negre".De seguida la companyia va obrir una incidència, però dimecres enca-ra continuava sense una resposta efectiva. Basolí ha pogut saber que el paquet es troba a un centre logís-tic d'Amazon a San Fernando de He-nares (Madrid), amb una superfície 

"Tinc por que Amazon destrueixi un 
tros de la meva vida i del meu treball"

LA FOTÒGRAFA LURDES R. BASOLÍ ESTÀ VIVINT UN CALVARI DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE RECUPERAR ELS SEUS NEGATIUS, QUE HAN ACABAT PER ERROR A UN MAGATZEM

equivalent a diversos camps de fut-bol i amb el qual no es pot contactar directament. La situació de neguit va empitjorar quan, per boca d'un operador telefònic de la companyia a Costa Rica, la van informar de la possibilitat que el paquet pugui ser destruït. "El que m'horroritza i 

em té molt esparverada és que 

he esbrinat que Amazon té una 

cosa anomenada punt destroy, en 

el qual els paquets que no coinci-

deixen amb el contingut es rebut-

gen". Investigant sobre això, Basolí ha descobert que cada dia Amazon 

elimina tràilers sencers amb arti-cles retornats, incloent-hi electro-domèstics nous, menjar i tota mena de productes. Pel que sembla, a la multinacional li surt més a compte destruir articles que no pas em-magatzemar-los. Per a la fotògrafa 
"això té un punt tràgicament po-

ètic. Una cosa tan plena de vida i 

d'amor com és aquesta capseta 

amb 16 rodets ha anat a parar a 

la gola del llop, el capitalisme en 

la seva expressió més salvatge".
"Twitter, fes la teva màgia!"Basolí ha decidit explicar el cas a través dels seus comptes de Twitter i Instagram, on ja està tenint reper-cussió. "Porto uns dies infernals. 

Anímicament, això és una mun-

tanya russa, perquè comences a 

rebre informacions que es mo-

uen entre l'esperança i la desola-

ció", confessa Basolí.Ara la situació ha entrat en un compàs d'espera i la situació ha ad-quirit tints encara més surrealistes quan Basolí ha sabut que no pot tenir accés a l'immens magatzem Mad4 de San Fernando de Henares com a particular, però sí a través d'un tour que Amazon organitza tres dies a la setmana. A les xarxes socials s'ha creat un fil a través del qual persones que han viscut la mateixa situació s'han solidaritzat amb ella i des d'aquest altaveu social estan pres-sionant per provocar una reacció a Amazon.  c.r.



dj, 6 octubre 2022 27

Fins al 5 de febrer el Museu de 

Granollers proposa una immer-

sió en l'infern descrit per Dante 

Alighieri a La divina comèdia. O, 

més aviat, com el pintor Jordi Díaz 

Alamà l'ha reinterpretat. Un vi-

atge des d’un cert aire romàntic 

cap a la foscor del patiment humà. 

L’exposició sorprèn per la con-

vivència d’un estil hiperrealista, 

d’una qualitat gairebé fotogràfica, 

amb unes textures i tractaments 

molt més radicals. Alamà ha jugat 

amb diferents tècniques i compo-

sicions, incorporant grafismes i 

“llenguatges una mica més con-

temporanis i un estil pictòric 

més agressiu”. 

La mostra granollerina aplega 

28 teles –del total de 75 obres 

que ha pintat per aquest ambiciós 

projecte, al qual ha dedicat tres 

anys de la seva vida– i escultures 

realitzades per l’escultor i amic 

polonès Grzegorz Gwiazda. L'ar-

tista reconeix que “ha sigut un vi-

atge, també psicològic, perquè 

El pintor Jordi Díaz Alamà s'endinsa a 

'L'infern de Dante', en una mostra al Museu
c.r.

ART  L'EXPOSICIÓ, QUE ES PODRÀ VISITAR FINS AL 5 DE FEBRER, APLEGA 28 TELES I ESCULTURES DEL POLONÈS GRZEGORZ GWIAZDA

INAUGURACIÓ  Dijous Díaz Alamà va ser al Museu per explicar la proposta inspirada en 'La divina comèdia'

pintar aquest tipus d’escenes 

tampoc ha estat fàcil. I amb la 

pandèmia pel mig encara es va 

fer més i més pesat”.

Alamà s’afegeix amb aquest 

projecte titànic a la llarga llista de 

creadors fascinats per la visió de 

Dante. “Jo hi he volgut afegir allò 

que Dante descriu, però que no 

s’ha representat mai: la immen-

sitat de l’infern. Adopto un punt 

de vista molt més allunyat”. 

L'Edison enceta 

un cicle temàtic 

amb títols clàssics

El Cinema Edison ha iniciat amb 

la projecció de la pel·lícula fran-

cesa La Belle et la Bête (1946) 

una línia de programació titula-

da Classic Edison que oferirà els 

clàssics de l’època daurada del 

cinema.  S’obre amb el minicicle 

El bé i el mal fins que, a més del 

film de Jean Cocteau, també oferi-

rà El séptimo sello d’Ingmar Berg-

man (1957) i Blue velvet de David 

Lynch (1986), obres que “parlen 

de les obscuritats que dominen 

l’ànima, i les dirigeixen tres 

cineastes únics”. 

CINEMA

Pol Aumedes mostra 

'Polièdric' a l'ESMUC
El músic i artista granollerí Pol 

Aumedes ha inaugurat la seva pro-

posta expositiva Polièdric a l'Escola 

Superior de Música de Catalunya 

(ESMUC). Aumedes va idear aquest 

projecte interdisciplinari fa un any 

i el va presentar al Tradicionarius. 

Ara es pot veure, de 10 a 19 h, al 

vestíbul de l'ESMUC. 
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EL CANTANT ESTÀ EMBARCAT EN UNA GIRA QUE EL DURÀ PER TOT CATALUNYA, LA RESTA DE L’ESTAT I LLATINOAMÈRICA 

El llarg període de pandèmia ha 
passat factura, especialment en 
el sector de la música. Potser per 
aquest motiu, i com a reacció,  el 
nou disc de Sergio Dalma es ti-
tula Alegría. Com ha comentat 
el cantant sabadellenc, després 
d'aquests mesos d'incertesa, “el 

cos i l'ànima em demanen ser 

feliç”. Aquest sentiment segura-
ment és generalitzat, a jutjar per la 
rapidesa amb la qual s'han esgotat 
totes les entrades pel seu concert 

Sergio Dalma encomana 

alegria de viure al TAG
de divendres (20 h), al Teatre Au-
ditori. Aquells que han reaccionat tard, encara poden confiar en la 
llista d'espera que s'ha activitat al 
web de l'equipament.

La lluminosa La noche de San 

Juan, on flirteja amb la rumba i els 
sons mediterranis, va ser el primer 
senzill per promocionar aquest 
treball –que conté una versió en 
català, com a bonus track– i van 
seguir La vida i Por amor al arte, 
que mantenen aquesta sensació 

d'optimisme i positivitat. I és que 
el cantant ho ha confessat, l'objec-
tiu del disc és el de “fer somriure 

al públic. Vull que la gent gau-

deixi amb el que fem. El país, el 

món sencer ha patit moltíssim 

amb aquesta pandèmia i no se 

m'acudeix millor manera d'em-

prar el meu temps i els meus es-

forços que interpretar cançons 

que provoquin un somriure. 

Aquesta és la idea, allunyar-nos 

de la crispació i enriure'ns”.
Dalma demostra que continua 

en plena forma. Els seus més de 
30 anys de trajectòria asseguren 
un concert on conviuran les com-
posicions noves amb els grans 
èxits de sempre, un bon grapat de 
cançons que ja formen part de la 
memòria col·lectiva de diverses 
generacions. 

arxiu

SERGIO DALMA

La música del cel, el cicle de músi-
ca sacra a Sant Esteve, continua in-
centivant la producció pròpia i ara 
amplia disciplines i s'obre també 
a la dansa. Diumenge (17.30 h) 
estrena El fill pròdig, un ballet per 
a baríton, orgue i rapsode com-
post per l'igualadí Pol Requesens. 

L'obra s'inspira en fragments de 
l'Esbós de tres Oratoris del poeta 
Carles Riba i “explora i condensa 

el sentit de la Paràbola del fill 

pròdig amb un llenguatge musi-

cal propi del XXI”.
El baríton lleidatà Toni Marsol 

hi posarà la veu, la jove grano-

El cicle sacre 'La música del cel' es 

reprèn amb una aposta per la dansa
llerina Andrea Colchón, formada a 
l'Escola de Dansa Àgueda Murillo, 
serà la ballarina; l'home de teatre 
Esteve Banús, el narrador, i l'or-
ganista Vicenç Prunés, el respon-
sable del fons musical. En opinió 
del mateix Prunés, també progra-
mador del cicle, aquesta és “una 

innovació en tota regla, fins on 

jo conec, i una aposta inèdita i 

agosarada per a tots”.
La resta del programa inclourà 

la interpretació de l'Ave Maria de 
Charles Gounod; el Panis Angelicus 
de Cesar Franck; la Cançó i dansa 

número X de Frederic Mompou i la 
Improvisació festiva sobre temes de 

la Missa a la memòria de J.F. Ken-

nedy del pare Narcís Casanova, un 
monjo de Montserrat desaparegut 
el 2015 i a la memòria del qual 
s'ha dedicat aquest concert. 

El jazz compromès

de Juan de Diego, 

al 50è Cicle 

de Jazz al Casino

El nom de Juan de Diego apareix 
estampat a gairebé una quaran-
tena de discos, entre referències 
pròpies i col·laboracions. El dar-
rer treball discogràfic del trompe-
tista bilbaí establert a Barcelona 
des de fa 30 anys és Grebalariak 
(Els vaguistes), que el músic pre-
sentarà divendres (20 h) al Casino 
de Granollers. 

S'hi inclouen una desena de 
composicions originals que s'ins-
piren en el centenari de la vaga 
general de l'empresa elèctrica La 
Canadenca, que va durar 45 dies 
i està considerada com una de les 
fites més rellevants de la història 
del moviment obrera l'Estat. La 
cançó Greba està especialment 
dedicada a les persones que van 
lluitar i van donar la seva vida per 
aconseguir-ho.

Per enregistrar aquest disc de 
connotacions socials i polítiques, 
De Diego va recórrer a un format 
de quartet acústic que mai havia 
utilitzat abans: el pianista Toni 
Vaquer –en el concert granollerí 
substituït per Toni Saigi–, el con-
trabaixista Pere Loewe, el bateria 
Ramon Prats i ell mateix a la trom-
peta. El resultat, en un registre de 
be-bop de formes clàssiques –amb 
ocasionals derives brasileres i 
llatines, per cortesia de Loewe– 
s'acosta molt més al gaudi de l'ex-
ploració personal que no pas a una 
simple recreació nostàlgica.

De Diego ha col·laborat amb 
artistes molt diversos. D'Olga 
Guillot a Ruper Ordorika, pas-
sant per Nicholas Payton, Perico 
Sambeat i Armando Manzanero. 
El seu estil s'ha considerat “intrè-

pid, elegant i ple de matisos”, la 
seva nova visita al Casino serà una 
oportunitat per revalidar aquesta 
impressió. 

PRESENTA NOU DISC

arxiu

JUAN DE DIEGO

L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE SERÀ L'ESCENARI DE L'ESTRENA DE L'OBRA 'EL FILL PRÒDIG', PER A BARÍTON, ORGUE I RAPSODE

Durant la primera meitat del 90 
un parell de cassettes amb les ma-
quetes d'un grup d'adolescent del 
barri de la Trinitat de Barcelona 
anomenat Agua Bendita van posar 
banda sonora a moltes nits de far-
ra. La seva combinació d'actitud 
punk i ritmes ska i reggae sonava 
fresca i combativa. “El que volíem 

era canviar el món des de l’hu-

mor, la crítica i la reivindicació”, 
manifesta el compositor, baixista i 
cantant de veu inconfusible Mous-
sa Castro, resident a Granollers 
des de fa gairebé una dècada. 

23 anys després de la seva di-
solució, Castro ha refet la banda 
amb nous i experimentats com-
ponents, amb l'objectiu de retro-
bar-se amb un públic fidel i re-
viure el cançoner d'aquells dues 
primeres maquetes, de les quals 
van vendre més de 18.000 còpies. 
"Ara sonem afinats i a temps", 
recalca Moussa amb bon humor. 

'30 años, 30 temas', la gira de retorn 
d'Agua Bendita s'atura a la sala Nau B1

MÚSICA  EL GRUP DEL BARRI DE LA TRINITAT DE BARCELONA ESTÀ LIDERAT PER MOUSSA CASTRO, VEÍ DE GRANOLLERS DES DE FA 10 ANYS

agua bendita

IRREVERENTS  Moussa Castro amb la nova formació d'Agua Bendita

La gira de retorn al directe –
amb un inevitable component 
nostàlgic– va arrencar al gener 
i dissabte (22 h) farà parada a la 
Nau B1, comptant amb el grup Ex-

preso com a teloners.
El líder del nou projecte explica 

que, en part, la motivació ha estat 
la necessitat de respondre a les 
expectactives dels seus seguidors. 

"Des del 1999, quan ens vam 

separar, no havíem fet res, però 

teníem unes xifres espectacu-

lars: 30.000 oients a Spotify i 

amb els vídeos a Youtube, doncs 

també. De manera que sempre 

hem tingut aquest deute amb 

el públic que ens ha seguit fins 

ara. Crec que val la pena si en-

cara hi ha tanta gent que ens 

continua escoltant”, considera. 
De fet, el tema A tu lado va ser un 
himne per a tota una generació.

El retorn d’Agua Bendita no és 
momentani. El grup té previst 
tornar a publicar les primeres 
maquetes, “amb més qualitat i 

millors condicions de so” que 
les que vam tenir en el seu dia. 
Ara també disposen d’un web –
losaguabendita.com– des del qual 
volen difondre fotografies, vídeos 
i antigues anècdotes i curiositats 
per tal de mantenir un canal de 
comunicació actiu amb els fans. 
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ART  GRANOLLERS PARTICIPA EN UN PROJECTE TRANSVERSAL AMB LA CREADORA MIRANDA PASTOR

Reconnectar amb la natura
Transversal, la xarxa d'activitats 

culturals de la Generalitat, ha po-

sat en marxa el projecte Natura 

viva: musa i mimesi, que inclou 10 

exposicions a les 10 ciutats cata-

lanes que formen part d'aquesta 

iniciativa col·laborativa en l'àm-

bit de la cultura. Es tracta d'un 

programa expositiu, ideat per la 

historiadora Carolina Grau, que 

va guanyar en la tercera edició del 

Concurs de Comissariat Artístic 

2021. La seva propota explora el 

territori i reivindica el valor de la 

natura com a font d'inspiració i es-

pai de diàleg. 

Granollers hi prendrà part amb 

l'exposició Translacions, de la 

imatge – a l'entorn, a càrrec de 

l'artista visual i escenògrafa Mi-

randa Pastor, que es podrà veure a 

l'Espai d'Arts de Roca Umbert en-

tre el desembre i febrer del 2023.

Grau ha connectat una de-

sena d'artistes –2 homes i 8 

dones entre els 20 i els 80 

anys, d'aquí i de fora de Ca-

talunya, que viuen en espais 

urbans o rurals– i els ha con-vidat a explorar la geografia 
local, plantejant qüestions 

globals i socials a partir 

d'espais propers i familiars. 

Pastor ha pres com a punt 

de partida els contrastos 

que es generen entre espais 

rurals, industrials i urbans 

al territori de Granollers. 

En el seu treball, les imatges 

de natura i ciutat s'entrecreuen 

amb representacions i mapatges 

digitals d'Internet, per crear una 

dualitat entre el que és real i allò 

digital.

El projecte va néixer durant la 

pandèmia, quan Grau va observar 

transversal

'NATURA VIVA: MUSA I MÍMESI'

el renaixement de la natura i va 

dissenyar una idea creativa que 

portés a plantejar què s'està fent 

amb l'entorn natural. Els 10 pro-

jectes inclouen accions performa-

tives, dibuix, obra sonora, vídeo, 

instal·lació, escultura tèxtil, bro-

dat i una conferència.  

Els dos museus granollerins i l'Ar-

xiu de Granollers participen en les 

Jornades Europees de Patrimoni. 

En el marc d'aquest programa, 

divendres (19 h) La Tela propo-

sa la visita –amb reserva prèvia 

a través del web– Endinsa't a les 

entranyes del Museu de Ciències 

Naturals, a càrrec del doctor en 

Història de la Ciència Miquel Ca-

randell. Promet desvelar “els se-

crets més ben amagats” de les 

col·leccions i també d'aquest edi-

fici històric, la casa Pius Anfres, 

inaugurat com a museu el 1987.

Per la seva banda, diumenge (11 

h) el Museu de Granollers ha pro-

gramat l'itinerari musicalitzat Les 

capelles dels portals, amb guiatge 

a càrrec de la historiadora de l'art 

Cinta Cantarell i intervencions 

musicals per part d'alumnes del 

PATRIMONI  DUES VISITES PER TANCAR LES JORNADES EUROPEES

(Re)descobrir La Tela i 

els antics portals i muralles

Granollers viurà un cap de setmana 

veritablement fantàstic entre el 18 

i el 20 de novembre. D'una banda, 

el col·lectiu Fantàstik Granollers 

posarà en marxa l'11a edició del 

seu festival de gènere al Cinema 

Edison. I, a manera d'acompanya-

ment i per fer caliu, la llibreria La 

Gralla i l'associació de comerciants 

Del Rec al Roc han sumat esforços 

per tal de crear el Granollers, Zona 

Friqui, una jornada, la del dissabte 

19 de novembre, consagrada a tot 

aquest univers d'aficions.

La proposta, que aquests dies 

encara s'està dissenyant, ocuparà 

diferents espais del centre de la 

ciutat i inclourà parades d'artistes 

i artesans, tallers, xerrades, pho-

Tot un dia per viure el 'friquisme'
TENDÈNCIES  LA CIUTAT VIURÀ UNA JORNADA AMB ACTIVITATS VINCULADES AL FANTÀSTIC

tocalls, desfilades de cosplayers 

i altres activitats. Totes girant al 

voltant del còmic, la fantasia i la 

ciència-ficció, tant en la literatura 

com en el cinema.

Algunes de les propostes que ja 

es poden avançar són el camp de 

quidditch –el joc de Harry Potter– 

que l'Associació de Quidditch de 

Catalunya organitzarà a la plaça 

de l'Església, els tallers i demos-

tracions de jocs de taula al Gra i la 

taula rodona a La Gralla amb edi-

tors de ciència-ficció en català.

La convocatòria per muntar pa-

rades encara és oberta i les ins-

cripcions es poden fer enviant un 

correu electrònic a delrecalroc@

gmail.com. L'esdeveniment serà 

una prova, amb el desig que pugui 

consolidar-se com una cita anual 

en el calendari de la ciutat. 

Una nit per als joves al Teatre Auditori

Peces breus de teatre, música, dansa i circ han conviscut al TAG durant 
la nit de divendres, en el marc d'una iniciativa adreçada especialment al 
públic menor de 30 anys. Una quinzena de nois i noies del Vallès Oriental 
han dissenyat i protagonitzat un "itinerari multiambient" per l'equipament. 
La vetllada es va allargar amb degustació de tapes i una sessió de dj.

toni torrillas

Departament de Música Antiga 

del Conservatori granollerí. En 

aquesta visita es recordarà com, 

en el passat, la muralla de la ciutat 

s'obria a l'exterior a través de cinc 

portals que constaven de capelles 

sota l'advocació de diferents sants. 

No cal inscripció prèvia.  

Tarazona
EL CENTRE CÍVIC NORD INAUGURA
DIVENDRES (19 H) L'EXPOSICIÓ 
Tarazona monumental. Patrimonio 

cultural y natural, que recull imatges de 

concursos fotogràfics de la Fundación 

Tarazona Monumental, que estimula la 

promoció del patrimoni d'aquesta ciu-

tat. Es podrà visitar fins al 28 d'octubre.
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 22 al diumenge 25 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 15º  24º 16º  24º 14º  24º 15º

HANDBOL. DIVENDRES 7, 20 h
FRAIKIN B GRANOLLERS - BLENDIO SINFÍN
Palau d'Esports. Amb C. Garcia i S. Iglesias

BÀSQUET. DISSABTE 8, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB TARRAGONA
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

FUTBOL. DIUMENGE 9, 12 h
EC GRANOLLERS - UE VIC
Municipal c. Girona. Amb E. Montané i D. 
Godoy

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

TEATRE  FRANCO INSPIRA UN JOC ESCÈNIC SOBRE TOTALITARISMES

TRADICIÓ  ELS AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS MANTENEN AQUEST SANT DE BARRI

Un dictador cap quadrat
Com explicar el que representa 
viure sota el jou d’una dictadura a 
infants a partir de 7 anys? Frank 

es proposa aquest repte i el resul-
tat es podrà comprovar diumenge 
(18 h) al Teatre Auditori de Gra-
nollers, en una funció que forma 
part de les activitats Perspectiva 
futur organitzades pel Teatre Lliu-
re i la Diputació de Barcelona.

El muntatge planteja una socie-
tat dictatorial dels quadrats, que 
trepitgen els drets i les llibertats 
dels triangles i els cercles. A partir 
d’aquí convida als petits espec-
tadors a entrar en el joc i seguir 
les normes. Però cada acte tindrà 
conseqüències. 

En realitat aquesta al·legoria 
geomètrica és una adaptació lliu-

re de la novel·la gràfica Frank. La 

increïble història d’una dictadura 

oblidada, una sàtira de l’il·lus-
trador alacantí Ximo Abadía. En 
aquest volum –Premi Llibreter 
d’Àlbum Il·lustrat 2018– Abadía 
narra la vida de Francisco Fran-co, des del seu naixement fins a 
la seva mort. D’aquest treball s’ha 
dit que és “una obra concebu-

da perquè el missatge que vol 

transmetre no sigui evident 

a primera vista, que s'hagi de 

decantar com un bon vi, que es 

creï lentament al nostre cervell, 

que faci pensar”. Un i altre –cò-
mic i muntatge teatral– resulten exercicis de memòria i de reflexió 
sobre les dinàmiques dictatorials, 
sobre el poder i la història.  

La colla castellera granollerina ha 

aconseguit recuperar el 4 de 8 i el 7 

de 7, que no descarregaven des de la 

temporada 2019, abans de la

pandèmia. Això ha estat possible 

durant la 28a edició del Concurs de 

Castells, celebrat el cap de setmana.

Els grana han tornat amb bon regust 

de boca després de descarregar tots 

els castells que havien assajat i assolir 

els objectius d'aquesta temporada. En 

total, han aplegat més de 270 camises  

a la Tàrraco Arena de Tarragona.

          Xics recupera el 
4 de 8 al Concurs de 
Castells de Tarragona

xics

Dissabte (18 h) el Casal Cultural de 
Corró d'Avall s'estrena en la nova 
temporada del Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars amb la repre-
sentació de Taxaaan!!!, a càrrec de 
la companyia Circ Xic de Corbera de 
Llobregat. Dirigit per Tàtels Pérez i 
recomanat a partir de 3 anys, aquest 
muntatge sense paraules s'ha defi-
nit com una proposta de "circ post-

clàssic". Dos únics actors, Ton Mun-
tané i Dani Tomàs, es multipliquen 
per interpretar tot el planter: els 
presentadors, pallassos, domadors, 
equilibristes i forçuts, enllaçant els 
números i preservant la poesia, les 
emocions i l'essència del circ. i

CIRC

'Taxaaan!!!' enceta 

el cicle infantil 

a les Franqueses

toni torrillas

EL 'TOC D'OFRENA 
ALS SANTS METGES' 
TORNA A SONAR

Després de dos anys sense celebració, dissabte els gegants vells de Granollers —en 

Cosme i la Damiana—, van festejar la seva diada, els Sants Metges, recuperada pels 

Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers. La festa va començar amb el repic de 

la campana de la capella del carrer de Corró, comptant amb la presència dels cap-

grossos d'en Corb i la Granota i un grup de grallers. Va continuar amb una cercavila i 

va culminar a la plaça de la Porxada, amb el ball de protocol de les dues figures. 
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L'Aula Lírica canta a Can Palots

L'orquestra i el cor de l'Aula Lírica de Granollers  

actua diumenge (18 h) al Teatre Auditori Can Palots

de Canovelles, represenant la sarsuela La del Soto  

del Parral. La funció compta amb la col·laboració  

del Fòrum Abelló, el grup de sarsuela de Mollet.

La Garriga viatja al passat

a les Jornades Modernistes

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 6

18.30 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre Josep Llunas, la 

Tramontana i l'anarquia en català, a 

càrrec del seu autor, Jordi Martí Font

19 h Museu de Granollers

El Sindicat Musical de Granollers i sa 

Comarca (1922-1944). Ponència a 

càrrec de Francesc Sala

DIVENDRES, 7

18 h Restaurant llibreria Anònims

Antisionisme # antisemitisme. Xerrada a 

càrrec de Liliana Cordova Kaczerginski

19 h Museu de Ciències Naturals

Endinsa't a les entranyes del Museu de 

Ciències Naturals. Visita a càrrec de 

l'historiador Miquel Carandell

20 h Teatre Auditori de Granollers

Sergio Dalma en concert

19 h Casino de Granollers

50è Cicle Jazz Granollers: Juan de 

Diego

21.30 h Cinema Edison

Llach, l'últim gran concert. Projecció

DISSABTE, 8

20.30 h Cinema Edison

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

Tarazona monumental. Patrimonio

cultural y natural. Fins al 28

Llach, l'últim gran concert. Projecció

22 h Nau B1

Agua Bendita en concert

22 h Plaça de la Porxada

Desfilada de moda de Del Rec al Roc
DIUMENGE, 9

11 h Museu de Granollers

Jornades Europees del Patrimoni a 

Granollers 2022: Les capelles dels 

portals. Itinerari guiat

12 h Cinema Edison

La barca del vent i Dúnia i altres contes 

del món. Cinema

17.30 h Església de de Sant Esteve

La música del cel: La dansa i l'orgue: El 

fill pròdig
DILLUNS, 10

19 h Can Jonch

Diàleg amb la periodista mexicana 

Teresa Montaño

DIMARTS, 11

18.30 h Museu de Granollersç

AGEVO: Comprendre i gaudir de 

Rigoletto. Xerrada a càrrec del tenor 

Marc Sala

19 h Can Jonch

Setmana de l'energia: xerrada sobre 

ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Aquest cap de setmana la vila termal es transportarà als volts del 1900 amb  

l’11a edició de les Jornades Modernistes. El programa compta amb parades de

marxants i artesans, tallers i activitats de dinamització i una mostra d'oficis.

També s’han programat itineraris i visites guiades a espais històrics, una

xerrada-vermut sobre la cuina del modernisme, espectacles teatrals, propostes 

de carrer, exhibició de Ball de Cintes i un concert amb una pianola centenària 

restaurada. Diumenge se celebraran les Festes del Bosc i la plaça de l'Església 

tornarà a lluir les millors gales per acollir la tradicional desfilada modernista.

L'Hotel Blancafort i l'Hotel Termes la Garriga oferiran experiències termals i 

un sopar de gala modernista amb acompanyament musical, a preus especials. 

A més, alguns restaurants garriguencs oferiran menús modernistes. I fins al 14 

d’octubre la Casa Ramos també acull l’exposició La Garriga modernista més 

íntima, una mostra de roba interior de l'època.

Pérez Álvarez. Fins al 18 d'octubre
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

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

DISSABTE, 8

10 h Centre Cultural de Bellavista

25 anys de Consell del Poble, una eina 

de participació, xerrada-col·loqui a 

càrrec de Quim Brugué. Cantada dels 

cantaires de Corró d'Amuni i aperitiu

18 h  Casal Cultural de Corró d'Avall

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 

Taxaaan!!! del Circ Xic

LES FRANQUESES

d'octubre

Més enllà: el mite. Collages d'Anna 

Sorribes Cervantes. Fins al 6 de 

novembre

Biblioteca Roca Umbert

Haikus, un món per descobrir. Fins al 

21 d'octubre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Més enllà: el mite. Collages d'Anna 

Sorribes Cervantes. Fins al 6 de 

novembre

Espai Tranquil-Barbany

Arte en tela. Obres de Maria Victoria 
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