
  ANY VIII  Núm. 370  20 octubre 2022

CULTURA

EL CICLE D'ESPECTACLES INFANTILS I FAMILIARS
PORTARÀ DISSABTE L'ESPECTACLE DE TITELLES
'GNOMA' AL CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL  36

DIARI DE CORRÓ D’AMUNT, CORRÓ D’AVALL, BELLAVISTA, LLERONA, MARATA I GRANOLLERS

MOBILITAT LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA HA LLIURAT A L'AJUNTAMENT L'ESTUDI PREVI A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, PLANIFICADA PER AL PERÍODE 2025-2027  5

Projecte per eixamplar la carretera
de Cànoves i crear-hi un carril bici

CE LLERONA

COOPERACIÓ
L'associació Amics
d'El Xiprer es proposa captar 
més socis per fer viable
el magatzem d'aliments  6

FEMINISME
Clou la Setmana Europea
de la Lactància Materna
amb un alletament popular
a la plaça de l'Espolsada  12

ESPORTS
Entrenament de la futbolista 
del Barça Aitana Bonmatí 
amb l'equip de dones
refugiades del Ramassà  32

CULTURA
La companyia Milnotes
desperta al dimoni
Bael en una nova edició
del túnel del terror  36

MATRÍCULA 
OBERTA

ENS TROBARÀS 

A LA FIRA ECOGRÀ

CLUB DE REFERÈNCIA
El CE Llerona presenta els equips de la
temporada 2022-2023: 17 conjunts masculins
i 13 femenins, amb més de 450 esportistes  32

somlesfranqueses.cat

EQUIPAMENTS

L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INSTAL·LA
CALDERES PER ESCALFAR L'AIGUA DEL CNG MENTRE 
NEGOCIA EL PAGAMENT PARCIAL DEL DEUTE  4



DJ, 20 OCTUBRE 20222

EN PORTADA

Els guardons del comerç local van incorporar un nou 
reconeixement –el nou comerç–, que va ser per a Artesà 
Coher, Dolç i Salat, Glow, Mi Rincón Dulce i La Granja

El comerç de Granollers es va vestir de gala 

divendres en una nova edició dels Premis 

Porxada, uns guardons organitzats per 

l'associació Gran Centre i l'Ajuntament que 

reconeixen la tasca del teixit comercial de 

la ciutat. La festa del comerç local va ar-

rencar amb una sessió de fotos al photocall

instal·lat a l'exterior del TAG, i ja a l'inte-

rior de la sala gran el cor In Crescendo va 

amenitzar l'acte, presentat per la periodis-

ta televisiva Sandra Sabatés. L'alcaldessa, 

Alba Barnusell, va recordar que Granollers ha estat històricament una ciutat de �ires i 
de mercats. "Som una cruïlla de camins 

des del temps dels romans, i en aquest 

acte posem de relleu la nostra essèn-

cia", destacava. Agraïa la feina del sector 

comercial, arrelat a la ciutat i amb projec-

ció de futur, i subratllava que Granollers té 

"un teixit comercial atractiu i organitzat, 

aglutinat amb associacions comercials 

actives, implicades i compromeses que 

contribueixen al dinamisme de la ciu-

tat". Barnusell també posava en relleu el 

segell especial que, segons deia, tenen els 

granollerins i granollerines: el comerç de 

proximitat. "Tots els establiments són 

singulars, però tenen alguns elements 

en comú: la proximitat, la qualitat i la 

professionalitat, així com la capacitat de 

generar con�iança".  

Els establiments premiats
En la quarta edició dels Premis Porxada s'hi 

va incorporar una nova categoria: el nou 

comerç, una distinció als negocis recents 

que proposen nous conceptes de producte, 

servei o format d'establiment comercial, o 

la ferreteria FerreSuin, amb establiments 

al passeig de la Muntanya i al carrer Sant 

Jaume –Antonio Reche, Maria Navío i Maria 

Reche–. I el guardó per als 50 anys d'acti-

vitat va ser per a Clínica Dental Dr. Riera, 

de la plaça Pau Casals –Francesc Riera–.

El moment més emotiu de la nit va arribar 

en el moment de lliurar els premis honorí-�ics. Un va ser per a la històrica llenceria del 
carrer Travesseres Novetats Roca, regenta-

da per Pilar Fàbrega i Miquel Roca. L'altre va ser per homenatjar a títol pòstum la �i-
gura d'Antoni Porta, mort el febrer passat a 

l'edat de 78 anys. Hereu de la tradició en el 

món de la sastreria –el seu pare en va obrir 

una el 1932 a la plaça Maluquer i Salvador–, 

va obrir el 1967 la botiga de roba d'home 

Porta Moda a la plaça Perpinyà, una botiga 

bé als comerços que representen una mi-

llora o ampliació de l'oferta disponible dins 

l'àmbit territorial de la seva associació de 

comerciants. Els premiats en aquesta cate-

goria són a proposta de les associacions de 

comerciants. 

Enguany el premi va recaure en cinc es-

tabliments. Van ser Artesà Coher, el sabater 

mestre artesà del carrer Navarra –Francesc 

Hernández–; Dolç i Salat, l'establiment de 

xocolates i dolços de la plaça de les Olles –

Josefa Martínez–; el centre d'estètica Glow, 

del carrer Travesseres –M. Carme Gatell 

i Judit Carrasco–; la rebosteria Mi Rincón 

Dulce, del carrer Navarra –Olga Nicolás–; i 

l'establiment de plats preparats La Granja, 

del carrer Travesseres –Marc Costa–.

Entre els comerços que enguany han 

celebrat 25 anys, hi va haver reconeixe-

ments per a Onna Descans, l'establiment 

de matalassos, coixins i altres articles 

per al descans del carrer Joanot Marto-

rell –Albert Mascaró–; Azul Mobiliari, de 

mobles per a la llar, del carrer Ramon 

Llull –Adoración Díaz i Albert Aguirre– i 

GUARDONATS  A l'esquerra, Ferran Porta i Dolors Duran reben el premi honorífic, i a la dreta, els establiments premiats en la categoria de nou comerç 

Premis Porxada al
comerç històric i nou

carrer Primer Marquès

de les Franqueses, 29

A començament del segle XX, Joan Illa Illa, 

besavi de l'actual propietari, iniciava l'ac-

tivitat comercial amb la venda de vins, al-

cohols i sabons. Amb els anys, acompanyat 

del seu fill, Jaume Illa Colomer, el negoci 

es va transformar en la venda de cereals, 

farratges i adobs, tant per als mateixos ve-

ïns, perquè aleshores tothom tenia bestiar, 

com per a clients de pobles propers. Tam-

bé disposaven d'un petit molí per treballar 

el gra i extreure més profit del cereal, i 

aprofitar el gra, la farina i fins i tot la des-

pulla. El 1915 la família Illa tenia magatzems 

de grans al carrer Primer Marquès de les 

Franqueses, al Lledoner, i un despatx de 

venda a la plaça del Bestiar, l'actual pla-

ça Maluquer. De la mà de Joan Illa Pagès, 

tercera generació, van arribar els pinsos 

compostos per al bestiar i va comercia-

litzar la ja desapareguda marca Hens. Al 

llarg d'aquests anys el negoci familiar s'ha 

adaptat a les noves tendències i demandes 

de la societat i actualment s'ha especialit-

zat en la venda de menjar, complements i 

serveis per a animals de companyia. Avui 

regenta la botiga, al número 29 del carrer 

Primer Marquès de les Franqueses, Pere 

Illa Mas, besnét de quarta generació, i la 

seva dona Maribel del Bas Dantí.

Ca l'Illa
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L'activitat va començar el 1920, amb Martí 

Barnils i Moncau –l'avi de l'actual propietà-

ria- aprofitant els budells de xai, porc i ovella 

que es mataven diàriament als escorxadors. 

Es recollien les tripes originals, es netejaven i 

es calibraven manualment perquè particulars i 

carnisseries poguessin fer botifarres. En aque-

lla època també s'elaborava l'anomenat catgut, 

budell de xai sec que s'utilitzava per cosir en les 

operacions quirúrgiques i fer les cordes de gui-

tarra. La segona generació de la família, amb els 

El 1886, Albert Masat, primer ferrer de tall i 

rebesavi de l'actual propietari, va obrir una gani-

veteria al carrer Joan Prim, de la qual posterior-

ment es va fer càrrec el seu fill Albert. El negoci 

es va especialitzar en tota mena d'articles de tall: 

ganivets, tisores, destrals, alicates, eines de sas-

treria, carnisseria, peixateria, etc. El 1931, amb la 

tercera generació, Albert Masat Pujol va traslla-

dar la botiga a un altre número del mateix carrer, 

que després va gestionar el seu fill, Albert Masat 

Badosa, fins que la coneguda botiga del carrer 

Joan Prim 45 va tancar les portes el 2014. La cin-

quena generació, al capdavant de la qual hi ha 

Albert Masat Barcina i el seu soci Amador Lucas 

Masegosa, s'ha adaptat als canvis i ha apostat 

pel comerç electrònic. L'estiu de 2020 van obrir 

Cookiru, la botiga virtual que segueix el negoci 

familiar, mantenint intactes la tradició i els valors 

que avui gestiona la tercera generació de la 

família. Porta també va ser regidor de Cul-tura i Joventut a finals dels 80, fundador de l'associació de comerciants Gran Centre, entitat en la qual va estar vinculat 17 anys, 
i impulsor d'iniciatives com l'illa de via-nants, entre d'altres. Van recollir el guardó Ferran Porta i Dolors Duran, qui va fer un 
parlament en representació dels guardo-

nats i en record d'Antoni Porta. "L'Antoni 

era un somiador independent, enamo-

rat de Granollers, del centre i dels seus 

barris", deia Duran, qui va fer un repàs a 
la trajectòria del seu marit i de les entitats i 

iniciatives de la ciutat en què va participar.  

Botigues de llarga trajectòriaFinalment, els Premis Porxada també van 
distingir la trajectòria de cinc establiments centenaris. Van ser Ca l'Illa –Pere Illa–, es-

tabliment del carrer Primer Marquès de 

les Franqueses especialitzat en alimenta-

ció i articles per a animals de companyia; Martín Barnils –Martí, Toni i Agnès Bar-nils–, fundada el 1920 i especialitzada en 
la preparació de tripes per a l'elaboració d'embotits; Licoreria Moreno –Josep Pas-qual Moreno–, especialista en vins i licors d'alta gamma des del 1874, amb presència al carrer València i la plaça Maluquer; la lampisteria Elèctrica Canet –Josep Canet–, amb orígens a finals del segle XIX; i Cookiru – Ganiveteria Masat, una ganiveteria funda-da el 1886 que aquest divendres reobrirà 
les portes al carrer Portalet després d'uns anys sense botiga física i centrada en el co-merç electrònic –Albert Masat–. i x.l.

carrer Agustina d'Aragó, 5

L'any 1890, Josep Botey Cañameras va obrir 

un taller al carrer Aurora, l'actual Anselm 

Clavé, dedicat a l'ofici de llauner i poste-

riorment a lampisteria i electricitat. Eren 

els anys de les primeres conduccions d'ai-

gua a les cases. Amb el temps, s'incorpora 

al taller el seu nebot i afillat Albert Canet 

Botey, que continua el negoci i es trasllada, 

els anys 30, a la plaça Perpinyà, on amplia 

el negoci amb la venda d'electrodomèstics. 

A mitjans del segle XX amplia les instal·la-

cions i trasllada el taller al carrer Girona. 

Aleshores s'hi incorpora Josep Canet Car-

reró, i l'empresa assoleix una gran expan-

sió. La botiga de la plaça Perpinyà va tan-

car l'any 2000 i posteriorment es va crear 

Elèctrica Canet Granollers SL, ubicada a 

l'actual emplaçament del carrer Agustina 

d'Aragó. Albert Canet i Calderó, quarta ge-

neració i besnét de Josep Botey, està ac-

tualment al capdavant del negoci familiar.

Elèctrica Canet
Ganiveteria Masat reobre 

divendres al carrer Portalet

plaça Maluquer, 23

El 1874, Geroni Barnet va comprar una casa a la 

plaça del Bestiar, l'actual plaça Maluquer, perquè 

el seu fill Jaume obrís una botiga de venda de vins 

i destil·leria d'anisats i licors. El 1918, Jaume Bar-

net va morir, i va continuar el negoci Maria Masó, 

la seva mare i vídua de Geroni Barnet. Quatre anys 

més tard, Andreu Cros, besavi dels actuals propi-

etaris, va comprar el negoci amb totes les mer-

caderies i va arrendar la botiga, el magatzem i la 

fàbrica de licors, i va mantenir el nom comercial 

d'Antiga Casa Barnet d'Andreu Cros. El 1931, amb 

la mort de l'Andreu, va agafar el relleu de la destil-

leria el seu gendre, Pasqual Moreno. El 1971, l'em-

presa va adquirir el nom del seu fill, Josep Moreno 

i Cros, que va continuar l'activitat amb la botiga 

de venda al detall a la plaça Maluquer, tot i que va 

traslladar el magatzem al carrer València. El 1993, 

Josep Moreno i dos dels seus fills, Josep Pasqual 

i Jaume, es van constituir en societat amb el nom 

de Licors Moreno, SL. Actualment són aquests dos 

fills, quarta generació de la família, els qui porten 

el negoci familiar dedicat a la distribució de tota 

mena de licors d'arreu del món.

Licoreria Moreno

carrer Mataró, 35

Martín Barnils

fundacionals: qualitat, durabilitat i confiança. La 

botiga online ofereix un servei d'esmolat de ga-

nivets tradicional i de qualitat, així com un servei 

d'atenció al client totalment personalitzat. 

Després de vuit anys, la Ganiveteria Masat tor-

na a obrir portes aquest divendres al número 7 

del carrer Portalet. "Després d'uns mesos en què 

hem tingut parada al mercat del dijous, on es-

molem ganivets, hem notat que a Granollers hi 

falta una botiga especialitzada tant per a par-

ticulars com per a professionals de l'hostaleria, 

les perruqueries o altres", diu Albert Masat Bar-

cina. "Per això aprofitem el record que encara 

hi ha de l'antiga ganiveteria per oferir aquest 

servei diari a un públic local i comarcal, alhora 

que mantindrem la botiga online per a vendes a 

la península". La nova botiga mantindrà el servei 

d'esmolat i organitzarà tallers per a professionals.

germans Martí i Toni Barnils Viñas, va incorporar 

maquinària per preparar els budells i comercia-

litzar-los a fàbriques i carnisseries. A mitjans dels 

anys 80 va obrir Can Barnils, botiga especialitzada 

en la venda a l'engròs i al detall de conserves 

casolanes, fruits secs i espècies, en gra i mòl- 

tes, i tota mena de preparats per a l'elabora-

ció d'embotits. Amb la tercera generació, amb 

Agnès Barnils Sola al capdavant, l'empresa ha 

deixat de ser elaboradora per centrar-se en 

la comercialització i distribució de productes 

a restaurants, carnisseries i fàbriques. Tam-

bé manté la botiga, que s'ha ampliat amb un 

servei de ganiveteria i esmolat amb primeres 

marques. Coincidint amb el seu centenari, 

l'empresa va obrir unes noves instal·lacions 

més àmplies al carrer Mataró, al polígon Jordi 

Camp, que substitueixen l'històric magatzem i 

botiga del carrer Almogàvers.
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Instal·lades unes noves calderes per 
escalfar la piscina interior del CNG

PRACTICABLE, DE NOU  La piscina interior es podrà tornar a utilitzar

El govern proposa el pagament de 

200.000 euros a Applus abans de finals 

d'any, una despesa que ha d'aprovar el ple

Els socis del Club Natació Gra-

nollers (CNG) comencen a veure 

la llum al final del túnel després 

de la crisi oberta el 5 d'octubre, 

quan l'empresa Applus Energy va 

tallar el subministrament de gas 

a les instal·lacions arran de l'im-

pagament de les factures. Aquest 

dimecres, l'Ajuntament hi estava 

instal·lant unes noves calderes  

–que han suposat una inversió de 

30.000 euros– per escalfar tant 

l'aigua de dutxes com de la piscina 

interior, que fa més d'una setma-

na que no es podia utilitzar arran 

del refredament de l'aigua. Així, 

el CNG espera poder a tornar a 

tenir-la climatitzada avui mateix, 

dijous, o divendres, segons apunta 

tant el president de l'entitat, Edu-

ard Escandell, com fonts munici-

pals, que fan notar el compliment 

del compromís que anunciava l'al-

caldessa fa una setmana.

Amb tot, la solució definitiva 

per tal de tornar a disposar de les 

piscines exteriors passa per altres 

accions. El club espera que la de-

manda judicial de mesures caute-

lars presentada per l'Ajuntament 

es resolgui ràpidament a favor seu 

i Applus hagi de tornar a donar 

servei al CNG. A més, el club ha de-

manat a l'Ajuntament treballar en 

un altre projecte a mitjà termini 

per abaratir consums: la connexió 

de l'equipament esportiu a la xarxa 

de biomassa de la zona. El govern 

municipal, però, no ha confirmat 

aquesta actuació, tot i que sí que 

apunta que "s'està treballant 

amb diverses alternatives".

L'Ajuntament –que al juliol va 

intervenir parcialment la con-

cessió– assegura, però, que tot i 

presentar la demanda de mesures 

cautelars, la via de solució princi-

pal passa per la negociació amb 

l'empresa Applus, que gestiona-

va el servei de gas a través d'una 

instal·lació d'ecogeneració. "No 

podem esperar a la decisió d'un 

jutge", deia el regidor d'Hisen-

da, Jordi Terrades, que encapçala 

les negociacions municipals amb 

Applus. Després de diversos con-

tactes telefònics i mitja dotzena 

de reunions, aquest dimarts, des-

prés d'una trobada entre les dues 

parts, "les negociacions s'han 

encarrilat", apunta. Des d'Applus 

també es reconeix que dimarts hi 

va haver "més bona sintonia".

Així, l'Ajuntament s'ha com-

promès a abonar 200.000 euros 

del deute abans de finals d'any. 

"Davant de la bona voluntat de 

l'administració local, demanem 

Estructures 
La Roca SL farà 
les obres de la 
plaça de Jaume I

Tres projectes a 
concurs públic 
han quedat deserts

L'Ajuntament ha adjudicat el con-

curs públic per a les obres de re-

forma de la plaça Jaume I el Con-

queridor, al Lledoner, a l'empresa 

Estructuras y Obras La Roca SL, 

per un import de 408.850 euros, 

una oferta que ha rebaixat el pres-

supost de licitació en un 8,5%. El 

termini d'execució dels treballs 

és de 4 mesos. L'àmbit d'actuació 

de la reforma de l'espai central de 

la plaça Jaume I –del Lledoner– té 

una superfície de 2.135 metres 

quadrats. L'objectiu principal de 

la reforma, que s'ha licitat amb 

un pressupost previst de 444.903 

euros i un termini d'execució de 5 

mesos des del juliol, és corregir al-

gunes deficiències, però mantenir 

l'arbrat de plàtans perimetral que 

la caracteritza. També es concen-

trarà l'espai central de sauló per 

a acollir actes, però s'envoltarà 

de parterres vegetals i es ressi-

tuarà l'àrea de jocs infantils –que 

s'actualitzarà amb un element de 

fusta de gran format–. A més, es 

generaran espais específics per a 

les terrasses dels bars i s'avança-

rà l'emplaçament de la parada de 

bus urbà per guanyar espai per a 

vianants. i

A banda de la reforma de la plaça 

Sant Miquel –amb un pressupost 

de més de mig milió d'euros i que 

Som ja avançava fa unes setmanes 

que no havia rebut ofertes de cap 

empresa per desenvolupar-la–, 

aquest mes hi ha hagut dues licita-

cions d'imports menys importants 

que també han quedat deserts. 

D'una banda, el contracte d'obres i 

subministrament d'una instal·lació 

de mòduls prefabricats per crear 

un espai museístic a l'exterior de la 

Tèrmina de Roca Umbert, que tenia 

un pressupost d'uns 90.000 euros. 

I, per l'altra, el sistema per les mi-

llores escenotècniques del telar del 

TAG, que ja s'ha tornat a licitar. i

reciprocitat", deia Terrades, és a 

dir, que Applus torni a donar d'al-

ta el servei d'ecogeneració.

Terrades alertava, però, el deute 

el té la concessionària de les pis-

cines municipals –el CNG– i, per 

tant, l'Ajuntament "administrati-

vament no el pot pagar directa-

ment. La interventora munici-

pal sí que ha donat el vistiplau a 

pagar les factures més recents".

El regidor ha explicat que el 

deute total ascendeix a un mig 

milió d'euros. De fet, Applus ha in-

dicat que hi ha factures pendents 

des de fa gairebé un any, des de 

novembre de 2021, i destaca que 

no actua com a subministradora, 

sinó a la ecogeneració, de mane-

ra que Applus ja ha pagat aquest 

gas a Naturgy. Per la seva banda, el 

govern recorda els Serveis Tècnics 

municipals "han de comprovar 

totes aquestes factures recla-

mades", alhora que ha d'acabar 

l'auditoria encarregada un cop in-

tervinguda la concessió.

Sigui com sigui, per avançar a 

compte de la concessió perquè pu-

gui pagar aquests 200.000 euros, caldrà aprovar una modificació de 
crèdit en el ple ordinari d'aquest 

octubre, a més dels 30.000 euros 

que aproximadament s'han desti-

nat a les noves calderes. i m.eras

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT I APPLUS ENERGY MANTENEN CONVERSES PER TORNAR A SUBMINISTRAR GAS AL CLUB OBRES I SERVEIS

arxiu

Reunió de Jugadors AnònimsNous vehicles per als serveis d'espais verds

La parròquia de Santa Maria del Jaire de La 

Torreta acollirà dijous vinent, a les 19 h, una 

reunió oberta del Grup Vida Limpia de Jugadores 

Anónimos, una iniciativa per ajudar a superar la 

ludopatia i que enguany estrena un grup al Vallès.

L'Ajuntament ha licitat el contracte per adquirir tres nous vehicles 

per al Servei de Medi Ambient i Espais Verds: un de transport de 

personal i materials, un per a treballs d'inspecció del medi natural 

i un per a treballs d'inspecció pel servei d'activitats i instal·lacions. 

En conjunt es preveu un pressupost de 100.000 euros (IVA inclòs).

SOCIETAT

Tot i que les dificultats econòmiques del CNG s'arrosseguen ja des de la pandèmia, 

la situació actual ha evidenciat la necessitat de replantejar el model, i així ho reconeix 

tant el club com l'Ajuntament. De fet, en l'acord d'intervenció parcial i temporal del 

consistori a la concessionària hi ha també la voluntat de treballar per a una nova 

concessió. El regidor d'Hisenda apunta també que caldrà "reestructurar la despesa" 

per fer viable l'equipament municipal, mentre que el president del CNG assegura 

que cal un nou model de clubs esportius al país, que impliqui "entitats, ajuntament, 

Diputació i la Generalitat".  "Per la pèrdua econòmica que va suposar la pandèmia 

i el tancament de les instal·lacions no ens han compensat", lamenta.

Necessitat de replantejar el model

n Esquerra presentarà aquesta set-

mana una moció al ple d'octubre per 

tal que l'Ajuntament garanteixi un mo-

del d'esport públic i popular a les pis-

cines municipals. El grup denuncia una 

manca de rapidesa i transparència per 

part del govern del PSC, que una set-

mana després del tall de gas que afec-

ta les instal·lacions dimecres encara 

no havia aconseguit restablir el servei. 

Els republicans creuen que cal anti-

cipar-se a possibles problemàtiques 

que puguin sorgir, fins i tot després de 

restituir el subministrament energètic, 

i per això demanen al ple que el con-

sistori assumeixi els costos de man-

teniment i funcionament de l'equipa-

ment, almenys de forma parcial, alhora 

que garanteixi la viabilitat del projecte 

esportiu i social del CNG.

També aposta perquè l'Ajuntament 

es comprometi a fer un nou model de 

concessió amb la participació del Con-

sell Municipal de l'Esport per adaptar-lo 

a les noves realitats econòmiques. ERC 

també demana que el nou model ga-

ranteixi que la gestió es lligarà als ens 

públics o entitats amb arrelament a la 

ciutat per evitar models especulatius.

ERC DEMANA 

QUE L'AJUNTAMENT 

ASSUMEIXI EL COST

Per abaratir consums, el 

club proposa a l'Ajuntament

connectar l'equipament a 

la xarxa de  biomassa
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SERVEI D’AMBULÀNCIA
MÉS DE 20 ACTORS I ACTRIUS

VENDA D’ENTRADES: diverparc.marcoibor.com
Carrer Barcelonès, nau 2-4 · Pol. Ind. El Ramassà · Les Franqueses del Vallès · info@diverparc.cat

LES FRANQUESES. La Diputació de 

Barcelona ha lliurat a l'Ajunta-

ment de les Franqueses el projec-

te d'eixamplament de la carretera 

de Cànoves (BV-5151) entre la 

sortida del nucli de Corró d'Avall i 

l'entrada de Corró d'Amunt. L'ob-

jectiu és millorar la seguretat de 

la via, així com habilitar una plata-

forma al marge dret de la carrete-

ra, en un tram de 4,2 km, per cons-

truir-hi un itinerari de vianants i 

bicicletes, a més de millorar la 

capacitat hidràulica de les obres 

de drenatge.

El projecte preveu l'eixampla-

ment de la calçada, la millora de 

revolts, la construcció d'aquest 

espai per a vianants i ciclistes i la 

reordenació d'accessos. També es 

preveu el perllongament i l'ampli-

ació de les obres de drenatge, la 

renovació de la senyalització i les 

barreres de seguretat i la implan-

tació d'una barrera de contenció 

mixta de fusta-acer entre la calça-

da i el futur carril per a vianants i 

ciclistes. També es farà una repo-

sició dels serveis i es faran mesu-

res correctores del terreny amb 

hidrosembra.

El projecte preveu un pressu-

post de licitació de 3.545.017 eu-

ros i un termini d'execució d'11 

mesos. Actualment, aquest tram 

de carretera, amb una intensitat 

mitjana diària de 2.856 vehicles, 

té una amplada d'entre 5,25 i 6 

metres, amb un carril de circula-

ció per sentit i sense vorals late-

rals, i nombrosos accessos a ca-

mins i finques privades. 

MOBILITAT  L'ACTUACIÓ PREVEU AMPLIAR EL VIAL QUE UNEIX CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT

Projecte per
eixamplar i crear
un carril bici a la
carretera de Cànoves

Segons les dades de fluxos migrato-

ris interns de l'Idescat, a Catalunya 

hi va haver l'any passat 280.677 

canvis de residència entre munici-

pis, un 15% més que l'any anterior. 

Per comarques, només tres van 

perdre habitants: el Barcelonès, 

d'on van marxar més de 18.613 

persones, el Baix Llobregat (-487) 

i el Segrià (-100). Tota la resta van 

guanyar població. Les que més 

van créixer van ser el Maresme 

(+2.574), el Baix Penedès (+2.133) 

i el Vallès Oriental (+1.833). Totes 

tres properes són comarques pro-

peres a les grans ciutats, fet que de-

mostra un procés de desconcentra-

ció urbana: la majoria de municipis 

de més de 50.000 habitants van te-

nir més sortides que entrades. En 

canvi, els municipis de menys de 

5.000 habitants i els d'entre 5.000 

i 20.000 habitants van ser els prin-

cipals receptors de la migració dins 

de Catalunya durant la pandèmia.

Al Vallès Oriental, tercera co-

marca en nombre de recepcions, 

els canvis de residència entre mu-

nicipis va ser l'any passat la més 

alta dels últims 15 anys, amb 9.381 

moviments migratoris (+15%). La 

majoria d'aquests canvis de resi-

dència es produeixen dins de la 

mateixa comarca, però també n'hi 

ha de persones que procedeixen 

de comarques veïnes, sobretot de 

l'àmbit metropolità més saturat.

Bigues i Riells (+231), l'Amet-

lla (+202), Llinars (+181), Santa 

Eulàlia de Ronçana (+171) i Lliçà 

d'Amunt (+145) van tenir els sal-

dos migratoris positius més des-

tacats. També les Franqueses, amb 

20.351 habitants, va sumar 8 veïns 

nous procedents d'altres munici-

pis catalans. En canvi, la Llagosta 

(-223) i Granollers (-192) desta-

quen per tenir més sortides de po-

blació que d'entrades. De fet, tots 

dos són dins del rànquing dels 15 

municipis catalans amb un saldo 

negatiu més gran. I també Canove-

lles, amb 16.872 habitants, va per-

dre 113 veïns l'any passat. 

DEMOGRAFIA  LES FRANQUESES VA GUANYAR 8 NOUS VEÏNS

El Vallès Oriental,
tercera comarca amb més 
creixement de població

arxiu

Habilitar aquest itinerari per a vianants i 

ciclistes a la carretera de Cànoves és un 

dels projectes inclosos en el Pla Estratè-

gic de la Bicicleta presentat per l’Ajun-

tament el març passat per tal d’impulsar 

l’ús quotidià d’aquest mitjà de transport 

al municipi. El pla preveu habilitar una 

xarxa pedalable els pròxims cinc anys, i 

aquest carril concret de 4,2 km formaria 

part de la segona fase, a executar en un 

termini d’entre 2 i 5 anys.

ITINERARI PEDALABLE 
DE 4,2 KM

CARRETERA DE CÀNOVES
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La Fundació El Xiprer ha vist com 
darrerament les fonts que aporten 
ajuda econòmica estan minvant. 
La situació podria anar a més els 
pròxims mesos si, com alerta l'as-
sociació Amics d'El Xiprer, bona 
part dels recursos necessaris per a 
la compra d'aliments desapareixen. 
"L'any que ve serà l'últim que 

es destinaran fons europeus als 

bancs d'aliments, de manera que 

el 2024 podem arribar a perdre 

el 40% de les aportacions que 

rebem per omplir el magatzem", 
alerta la presidenta de l'entitat, 
Marta Mallol. "Aquesta reducció 

general de fons també afectarà 

altres bancs d'aliments que tam-

bé ens fan aportacions", afegeix.
Aquesta reducció de recursos 

s'agreuja, a més, per l'impacte que 
té sobre els bancs d'aliments la 
nova Llei de prevenció de pèrdues 
i malbaratament alimentari, i per 
l'increment constant de persones 
que s'adrecen a El Xiprer cercant 

Per fer front a la situació, Amics 
d'El Xiprer ha iniciat una campanya 
de captació de socis, sobretot joves, 
de manera que "hi hagi moltes 

persones que facin una aportació 

petita, i no pas al revés". La cam-
panya consta de vuit vídeos en què 
persones associades a l'entitat fan 
una crida perquè més particulars i 

ajuda. "Actualment, lliurem 

lots d'aliments a 900 famílies, 

l'equivalent a unes 3.000 per-

sones de Granollers i entorn", 
recorda Mallol, qui apunta que 
"una de cada quatre persones a 

Catalunya viu en risc d'exclusió, 

i una tercera part d'aquestes 

viu en pobresa extrema".

La plaça Maluquer i Salvador va 
acollir dissabte el col·loqui Repen-

sant els límits de l'ESS al Vallès, en 
el marc de la cinquena Fira d'Eco-
nomia Social i Solidària (FESS). 
Amb la participació de represen-
tants de les entitats Granollers 
en Transició, Granollers Pedala, 
Iaios, Neu al Carrer, La Magrana 
Vallesana i l'Associació de Dones 
Immigrants Subsaharianes, en la 

xerrada es va debatre sobre les 
dificultats que afronten projectes 
socials i solidaris per poder tirar 
endavant.

Entre les qüestions que es van 
tractar van destacar la limitació de 
dedicació (en molts casos, les tas-
ques depenen de voluntaris), les 
limitacions de capacitat d'inversió 
i les poques expectatives reals de 
creixement. Segons Benjamí Agui-

x.l.

COOPERACIÓ  L'ENTITAT ALERTA QUE LA RETIRADA DE FONS EUROPEUS EL 2024 POT REDUIR FINS A UN 40% ELS RECURSOS NECESSARIS PER SOSTENIR-LO

LA PLAÇA MALUQUER I SALVADOR VA ACOLLIR DISSABTE LA CINQUENA EDICIÓ DE LA FIRA DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Amics d'El Xiprer fa una
crida a nous socis per fer
viable el magatzem d'aliments

AMICS DEL XIPRER  La junta inicia una campanya de captació de socis

PARADES La plaça Maluquer va acollir la mostra d'iniciatives socials

"Cal sensibilitzar la 
gent de la importància 
de l'economia social"

Donació de 500 euros d'Amics de l'11

L'entitat granollerina Amics de l'11, que des de fa 21 anys organitza el pa 
amb tomàquet de la Diada, ha fet donació de 500 euros a El Xiprer. És 
l'aportació econòmica resultant del sopar popular organitzat a la Porxada 
la passada vigília de l'Onze de Setembre. Els membres d'Amics de l'11 es 
van trobar dijous a la tarda amb representants d'El Xiprer, al pati del 
menjador social i centre d'acollida, per fer efectiva la donació.

amics de l'11

toni torrillas

lar, de Granollers Pedala, és impor-
tant pensar en projectes locals en 
xarxa per poder combatre aquest 
darrer impediment. "Nosaltres 

no tenim expectativa territorial, 

però si de treballar amb altres 

projectes similars a altres muni-

cipis i crear així una xarxa", afir-
mava el representant de l'entitat. 

Pel que fa als impediments eco-
nòmics, aquests generen sovint obs-
tacles per tirar endavant iniciatives 
socials, solidàries i també sosteni-
bles. És el cas de Dracs - Iaios, una 
botiga de roba feta amb fil reciclat 
que sosté que amb la pujada de 

preus de les matèries primeres cada 
cop els és més difícil produir. En el 
cas de l'Associació de Dones Immi-
grants Subsaharianes, els diners 
també són un impediment. "No 

podem competir amb les organit-

zacions grans", declarava Bombo 
N'dir, representant de l'entitat.

Un altre dels problemes que 
moltes cooperatives i empreses de 
l'economia social han de fer front és 
la dificultat de donar-se a conèixer. 
"Cal ser present a les xarxes, als 

mitjans... fer-se visibles", comen-
tava la membre de la cooperativa 
Neu al Carrer. A banda d'aquesta 

DEBAT  Entitats i cooperatives debaten sobre les seves limitacions

a.l.

feina de comunicació que han de 
gestionar, també consideren que 
cal més suport per part de les insti-
tucions. "Calen polítiques que tin-

guin en compte l'accés a la terra 

i que donin suport els projectes 

socials", afirmava la representant 
de la cooperativa de consum agroa-
limentari La Magrana Vallesana. 

Tot i els nombrosos impedi-
ments, aquestes i moltes d'altres 
entitats s'esforcen per poder conti-
nuar fent realitat els seus projectes. 
Per fer-ho, necessiten créixer també 
en nombre de persones i poder així 
"arribar a tothom". Segons Bombo 
N'dir, "cal sensibilitzar a la gent 

de la importància de l'economia 

solidària". "A diferència d'on ve-

nim, aquí no es viu en comunicat, 

es viu de manera individualista, 

i això és un problema", assenya-
lava l'activista africana.  a.lasheras

empreses col·laborin amb una pe-
tita donació mensual. Actualment, 
l'aportació que l'entitat fa a la Fun-
dació El Xiprer és d'11.600 euros 
mensuals, i el nombre d'associats a 
Amics d'El Xiprer és de 899.

Amics d'El Xiprer també mostra 
preocupació per la situació de molts 
joves migrants que, un cop arriben 
a Catalunya, no poden treballar ni 
regularitzar la seva situació fins 

passat tres anys. "Això limita enca-

ra més aquestes persones", que El 
Xiprer forma i atén. 

L'associació també ha avançat 
que de febrer a abril organitzarà 
tres xerrades  sobre el racisme crei-
xent; les conseqüències de la reduc-
ció dels fons europeus als bancs 
d'aliments, i com viure en el món de 
provisionalitat en què estan immer-
ses moltes persones.  x.l.

n En el marc de la Fira de l'ESS, l'Ate-
neu de Granollers organitza avui, di-
jous (19 h), la xerrada Canvi climàtic i 

models econòmics, de la mà d'Agustí 
Corominas, en què es debatran alter-
natives davant la crisi econòmica.

CANVI CLIMÀTIC I 
CRISI ECONÒMICA
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Més d'una quarantena d'usuaris 
del Centre Ocupacional de la Fun-
dació Vallès Oriental (FVO) han 
ideat i gravat l'audiovisual Com-

partir històries de vida del barri 

Congost, un petit documental amb 
la participació del veïnat que ha 
estat encarregat per l'Ajuntament 
de Granollers amb la idea de fo-
mentar un "projecte comunita·

ri, inclusiu, integrador i que fa 

barri", deia la regidora de Promo-
ció Econòmica, Gemma Giménez.

"La FVO busquem que les per·

sones amb discapacitat intel·

lectual s'integrin al seu entorn 

i aquest projecte ho ha aconse·

guit", celebrava el director de la 
FVO, Rafel Arderiu. El projecte au-
diovisual ha consistit en unes 35 
entrevistes a veïns i comerciants 
del Congost, que s'han gravat ín-
tegrament a La Quiosca, l'espai de 
trobada de la plaça de la Llibertat 
obert l'any passat en un quiosc que 
feia anys que estava tancat.

El grup de ràdio i televisió del 
centre ocupacional ha pilotat el 
projecte, que ha preparat durant 
cinc setmanes. "Ha estat un rep·

te perquè hem mobilitzat molta 

gent", deia Alba López, monitora 
dels participants, juntament amb 
Anabel Duran. "Les educadores 

els hem guiat, però ells han ento·

mat la feina molt bé", afegia l'Alba.
Així, la Puri i el David, com a 

entrevistadors; el Paco, com a cà-
mera, i l'Agustí, com a tècnic de so, 

si el dia 24 o 25– a La Mona Lisa, 
un dels restaurants socials de la 
FVO a Granollers. L'alcaldessa, 
Alba Barnusell, també apuntava 
que caldrà organitzar una altra 
projecció amb mateix barri per-
què hi puguin accedir més veïns, 
a qui agraïa "haver·ho fet possi·

ble, haver ajudat la FVO a recu·

perar la història".
La directora del Centre Ocupaci-

onal de la FVO, Àgueda Ancochea, 
explicava que el que va començar 
sent una afició ara està prenent for-
ma perquè el grup de ràdio i televi-
sió pugui rebre encàrrecs de crea-
ció de vídeos. "Aquest és el nostre 

primer projecte públic, però es·

tem oberts a fer projectes amb 

base social, inclusiva i comunità·

ria", deia Ancochea.  m.eRAS

han estat gravant una setmana a 
La Quiosca entrevistes "amb mo·

ments molt emotius de la histò·

ria del barri també d'altres molt 

divertits", deia López. "Ha estat 

una experiència molt maca que 

hem tingut i hem estat molt a 

gust amb totes les persones que 

han vingut perquè les entrevis·

tem", explicava la Puri. Algunes 
de les entrevistes van ser busca-
des per les dinamitzadores de La 
Quiosca, tot i que, des del mateix 
quiosc es van demanar a persones 
que passaven per la plaça. Totes 
han detallat què els uneix al barri, 
alguna vivència o record i què els 
hi agrada del Congost.

El resultat, que ara s'està edi-
tant, es podrà veure a finals d'oc-
tubre –s'ha d'acabar de concretar 

m.e.

INCLUSIÓ SOCIAL  PROJECTE AUDIOVISUAL PER FOMENTAR EL TREBALL COMUNITARI I INTEGRADOR

Usuaris de la FVO documenten 
les històries del barri Congost

EL 'PLATÓ'  La Quiosca va ser l'espai on es van gravar totes les entrevistes

El Servei de Neurologia de l'Hospi-
tal General de Granollers celebrava 
divendres la novena Jornada d'ac-
tualització en Neurologia, una tro-
bada de professionals que pretén 
actualitzar anualment el maneig 
i diagnòstic de les patologies més 
prevalents en neurologia. Així, el 
centre vallesà hi va presentar els 
seus darrers estudis sobre l'ictus, 
que continua sent una malaltia 
vascular cerebral que afecta una 
de cada sis persones, i és la prime-
ra causa de discapacitat en el món. 
El 60% dels pacients presenten un 
ictus amb poca simptomatologia 
(el que s'anomena ictus minor), i 
malgrat els avanços en els darrers 
anys, són exclosos del tractament 
trombolític, ocasionant una disca-
pacitat en el 40% dels casos.

S'hi van presentar els resultats 
preliminars de l'estudi SPAN2 re-
alitzat a l'Hospital de Granollers, 
que permet avaluar els predictors 
pronòstics de l'ictus minor i la seva 
seguretat en el tractament trom-
bolític. Destacava la presentació de 
l'equip de Pediatria sobre circuit 
del codi ictus pediàtric. L'Hospital 
presentava un treball pioner en 
aquest àmbit que incorpora el co-
neixement del codi ictus de l'adult 
i el nou circuit intrahospitalari, un 
sistema de multitrucada automàti-
ca que activa a tots els professio-
nals sanitaris implicats, evitant les 
demores en el tractament.

Altres novetats que es van trac-
tar en la jornada van ser l'actu-
alització en el tractament de la 

disfàgia oro-faríngia, respondre a 
una qüestió controvertida com és 
l'epilèpsia i gestació, els nous trac-
taments de la cefalea crònica, la fi-
sioteràpia dels pacients amb ictus 
contemplant l'abordatge del dolor 
miofascial, la utilitat dels nous bi-
omarcadors del líquid cefalorra-
quidi en el diagnòstic precoç de la 
malaltia d'Alzheimer, l'estudi bà-
sic dels pacients amb polineuro-
patia o la disponibilitat d'un nou 
tractament del tremolor farma-
coresistent mitjançant ultrasons 
focalitzats d'alta intensitat.

El doctor Belvís de l'Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, un dels 
neuròlegs més prestigiosos del 
país en el camp de les cefalees i 
neuràlgies, presentava una actu-
alització de les teràpies invasives 
en les neuràlgies. La infermera de 
pràctica avançada en neurologia i 
l'equip de neuropsicologia tracta-
ven el model d'atenció integral del 
pacient neurològic ambulatori, 
tant des del punt de vista de reha-
bilitació cognitiva com de les cu-
res generals a domicili. També el 
doctor Fernando Muñoz, un reco-
negut neurocirurgià de l'Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, va pre-
sentar un estudi sobre els aneuris-
mes cerebrals asimptomàtics.

"Les jornades presenten una 

alta participació i un excel·lent 

grau de satisfacció pels assis·

tents", concloïa la doctora Cocho, 
cap de Neurologia i responsable 
de la Unitat d'Ictus de l'Hospital 
de Granollers.  

SALUT  DIVENDRES, A LA JORNADA DE NEUROLOGIA

L'Hospital presenta els seus 

darrers estudis sobre l'ictus

Centenars de persones –unes 400– 
es calçaven les vambes diumenge 
per participar a la Caminada per la 
Salut Mental, una de les activitat del 
programa a l'entorn del Dia Mundi-
al de la Salut Mental i en el marc de 
la sensibilització contra l'estigma 
social que encara hi ha davant les 
persones que pateixen aquest tipus 
de malalties. La caminada popular 
va sortir de la plaça de la Corona, 
que també va acollir l'arribada i el 
repartiment d'obsequis.

D'altra banda, la Taula de Salut 
Mental de Granollers i Vallès Ori-
ental s'ha adherit al manifest del 
Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) 
de la Fundació Congrés Català de 
Salut Mental, que reclama l'elimi-
nacio total de la vulneració dels 
drets dels pacients. En aquest sen-
tit, mostra el desacord amb la pri-

toni torrillas

CAMINADA  La plaça de la Corona va acollir la sortida i arribada dels participants

Caminada per combatre l'estigma

El jutjat social 31 de Barcelona ha 
concedit la incapacitat permanent 
absoluta a un home amb una fi-
bromiàlgia de 95 punts sobre 100 
a qui la Seguretat Social li havia 
denegat la prestació. El setembre 
del 2021 l'INSS va dictaminar que 
l'home tenia fibromiàlgia i tras-
torn depressiu no especificat ni 
incapacitants, resolució que va ser 
ratificada el febrer d'aquest 2022.

L'informe del tribunal mèdic de 
l'INSS obviava les seves patologi-
es, però la defensa va demostrar 
durant el judici amb informes 
mèdics dels hospitals de Mollet i 
Granollers que l'home patia sín-

drome fibromiàlgic greu amb 
afectació vital severa, trastorn de-
pressiu major sever amb trets de 
personalitat clúster C i atròfia ce-
rebel·losa. Aquesta última malal-
tia fa que certes parts del cervell 
s'encongeixin de forma anòmala. 
Els símptomes de totes les afecci-
ons són crònics i no modificables, 
ja que només es pot fer un tracta-
ment simptomàtic.

El magistrat va condemnar l'INSS 
a concedir un dels graus d'incapaci-
tat més grans, l'absoluta, amb una 
pensió mensual de 1.608,55 euros 
a l'home, representat pel despatx 
d'advocats Campmany. i

Un jutjat concedeix la incapacitat 

per fibromiàlgia a un pacient que 

la Seguretat Social havia denegat

ELS INFORMES MÈDICS DELS HOSPITALS VALLESANS L'AVALAVEN

vació de llibertat de pacients amb 
trastorns mentals severs, reclama 
que els serveis d'atenció urgent 
tinguin espais concebuts per ser 

lloc d'acollida en situació crítica, 
que se suprimeixin les contenci-
ons mecàniques, entre altres de-
mandes. 
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ACTIVITATS 
D'ONCOVALLÈS PEL DIA 
DEL CÀNCER DE MAMA

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, Oncovallès va dur a terme dime-

cres al tram central d'Anselm Clavé, entre la Fonda Europa i Can Ramoneda, l'habitual 

marató d'activitats per recaptar fons per als serveis que presta l'entitat als malalts de 

càncer i les seves famílies. Les activitats van començar amb la presentació de serveis 

comunitaris de l'entitat i van continuar amb una xocolatada, una sessió de zumba, una 

desfilada de perruques i mocadors, gospel, i la presència de les Guapes, entre d'altres.

Caminada solidària i sessió 
de musicoteràpia solidària 
amb qui pateix reumatisme
LES FRANQUESES. La Lliga Reuma-

tològica Catalana organitza diu-

menge, al parc del Falgar de les 

Franqueses, una caminada solidà-

ria amb les persones que conviuen 

amb malalties reumàtiques amb 

l'objectiu que deixin de ser invi-

sibles. Serà un recorregut d'uns 7 

km que podran fer persones de to-

tes de les edats, unes amb malaltia 

reumàtica i altres no, que alhora 

podran adherir-se al manifest que 

reclama que les malalties reumà-

tiques deixin de invisibles per a 

la societat. Elisenda de la Torre, 

presidenta de l'entitat, "poder 

fer aquesta activitat ha signifi-

cat molt per un col·lectiu com 

el nostre. Recuperar el poder 

sortir i trobar-nos amb altres 

persones amb les que compar-

tim el fet de conviure amb una 

o més malalties reumàtiques és 

molt important".

Enguany, l'activitat de la cami-

nada –que començarà a les 10 h– 

s'ampliarà amb un programa amb 

tallers i xerrades –a partir de les 

9.35 h i durant tot el matí–. Hi hau-

rà tallers d'estiraments i de mu-

sicoteràpia, i hi haurà parlaments 

tant de professionals sanitaris 

com de pacients. 

Segons la Lliga Reumatològica 

Catalana, les malalties reumàti-

ques afecten prop del 20% de la 

població, i tot i això encara conti-

nuen sent poc conegudes i valora-

des, sobretot les minoritàries. Per 

això fa una crida a la societat a pa-

rar l'atenció en aspectes dels que 

gairebé no es parla mai –com per 

exemple que les dones són més 

propenses a desenvolupar malal-

ties reumàtiques–, i alerta les au-

toritats sanitàries de l'impacte 

d'aquestes malalties. Les inscrip-

cions a l'activitat es poden fer al 

web www.reumas.org/ca/agenda/

caminata-solidaria-2022/. i

L'Ajuntament de Granollers ha 

fet arribar a l'Hospital General de 

Granollers la petició d'ERC per 

conèixer quants casos d'inter-

rupcions voluntàries d'embaràs 

mitjançant procediment quirúrgic 

s'han dut a terme els últims anys. 

La pregunta es va fer arribar a 

l'equip de govern arran de les acu-

sacions difoses per part de la Co-

ordinadora Feminista de Grano-

llers, qui al setembre assegurava 

que aquest tipus d'intervencions 

es deriven a clíniques privades, 

denegant de facto el dret a la in-

terrupció voluntària d'embaràs a 

l'equipament públic de salut més 

important del Vallès Oriental. 

"Davant d'aquestes informa-

cions, Esquerra Granollers va 

considerar fonamental accedir 

a les dades oficials de l'Hospi-

tal per assegurar que l'avorta-

ment lliure i gratuït es pot dur 

a terme a la capital del Vallès 

Oriental", apunten des de la for-

mació. ERC s'ha compromès a fer 

pública la resposta.

Derivació en mans de l'ASSIR
Consultat pel SomGranollers so-

bre aquest afer, l'Hospital expli-

cava al setembre que practica els 

avortaments "corresponents a 

causes mèdiques maternofetals 

contemplades en la LOSSR [Llei 

orgànica de la salut sexual i re-

productiva]. La majoria d'aquest 

són de tipus quirúrgic per les 

mides del fetus, per sobre de 

14 fins a 22 setmanes de gesta-

ció". "Seguint les instruccions 

del protocol del Departament 

de Salut, la gestió de la resta 

d'avortaments voluntaris cor-

responen la gestió i resolució 

als ASSIR corresponents: entre 

7-12 setmanes de gestació", afe-

gien fonts del centre hospitalari.

Antecedents i governança
De fet, la Coordinador Feminista 

es remuntava a unes informaci-

ons difoses el 2010 en què el bis-

bat de Terrassa assegurava que 

l'Hospital de Granollers –amb el 

mossèn de la parròquia de Sant 

Esteve en el seu patronat– no 

practicaria avortaments, una pro-

hibició que l'Hospital negava, tot 

i que reconeixia que es debatria 

al patronat. El centre assegura, 

però, que fa les intervencions que 

se li deriven i, de fet, ha estat du-

rant anys objectiu de concentraci-

ons antiavortistes.

ERC Granollers aposta per una 

reforma del patronat de la Funda-

ció de l'Hospital, actualment presi-

dida per l'alcaldessa de la ciutat, 

que "actualitzi uns estatuts que 

són completament obsolets  

–originaris del segle XIX– per tal 

que l'Hospital es reconverteixi 

en un equipament totalment in-

tegrat en el sistema públic i on 

organismes com l'Església no 

tinguin l'ascendència que tenen 

actualment". i m.e.

Preocupació pel 
compliment del 
dret a l'avortament

x.l.

SALUT  PETICIÓ PER SABER QUANTS EN PRACTICA L'HOSPITAL MOLTA AFLUÈNCIA DE PÚBLIC A LA MARATÓ D'ACTIVITATS DE L'ENTITAT, DIMECRES A LA TARDA

LA JORNADA D'ACTIVITATS SERÀ DIUMENGE AL MATÍ AL PARC DEL FALGAR DE LES FRANQUESES

El centre va ser objectiu de 

protestes d'antiavortistes

alhora que el bisbat de

 Terrassa volia prohibir-los
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LES FRANQUESES. Coincidint amb la 

Setmana Europea de la Lactància 

Materna, les Franqueses, de la mà 

de l'Associació Espai Nadó – Espai 

Infant (ENEI), ha donat visibilitat 

a aquesta pràctica reivindicant-la 

a l'espai públic amb l'exposició 

fotogràfica El teu espai també és el 

meu espai, d'Esther Berruezo Sáez, 

com en els dos centres d'atenció 

primària (CAP) de les Franqueses.

A banda, el Servei d'Informació 

i Atenció a les Dones (SIAD), jun-

tament amb Les Magranes, ha or-

ganitzat un taller amb el títol Ma-

ternitats i sexualitats. L'activitat ha 

tractat sobre el que suposa la ma-

ternitat en la sexualitat de la dona, 

que ha retratat unes 120 imatges 

de dones alletant els seus fills i 

filles en diversos espais del muni-

cipi i que es pot veure, fins al 31 

d'octubre, en cinc equipaments 

municipals: Ajuntament, Espai 

Can Prat, Centre Cultural de Bella-

vista, Complex Esportiu Municipal 

i Escola Municipal de Música, així 

AJUNTAMENT dE lEs frANqUEsEs

FEMINISME  FINS AL 31 D'OCTUBRE ES PODRÀ VEURE EN CINC EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI L'EXPOSICIÓ 'EL TEU ESPAI TAMBÉ ÉS EL MEU ESPAI'

Alletament popular per posar

en valor la lactància materna

ALLETAMENT  Accions de sensibilització i visibilització de lactància materna

ja que s'esdevenen canvis físics, 

emocionals, psicològics i hormo-

nals que deixen una empremta que 

modifica amb escreix l'autoper-

cepció i vivència del plaer.

L'acte d'alletament popular va 

tancar diumenge el cicle d'accions 

organitzades per sensibilitzar i 

promoure la lactància materna. La 

plaça de l'Espolsada va ser l'esce-

nari de reivindicacions d'un acte 

tan natural com és alletar. En la 

trobada va intervenir-hi la lleva-

dora Laia Casadevall i Maria Ber-

ruezo, cofundadora de Lactapp, 

una app de suport a la lactància 

materna. L'associació ENEI també 

va llegir un manifest.  

Les Franqueses va commemorar 

el cap de setmana el Dia Mundi-

al de Conscienciació per la Mort 

Perinatal, Gestacional i Neonatal, 

o sigui, el dia dedicat al dol de les 

famílies que han patit la pèrdua 

d'un fill abans del neixement o 

durant les primeres setmanes de 

vida del nadó. Per això s'han fet 

activitats com una taula rodona i 

una lectura de manifest i enlaira-

ment de globus. Aquest dia pretén 

visibilitzar unes morts que enca-

ra estan molt estigmatitzades, so-

bretot quan es tracta de la inter-

rupció voluntària de l'embaràs. 

Per això, durant l'acte commemo-

ratiu de dissabte es va llegir un 

manifest que reclama informació 

especialitzada i actualitzada per 

ajudar les famílies en la presa de 

decisions pel que fa a elements 

que ajudin al dol; sobre els drets 

de les famílies que pateixen 

aquestes morts i assessorament 

sobre els aspectes fisiològics que 

poden afectar les mares. Tam-

bé van revindicar la necessitat 

d'atenció i de seguiment sanitari 

puerperal i més recursos d'acom-

panyament al dol. En aquest sen-

tit, les Franqueses és un dels mu-

nicipis que disposarà d'un espai 

de record a la nova ampliació del 

cementiri de Corró d'Avall.

La commemoració també va 

incloure tallers i contes infantils i 

una enlairada de globus, així com 

una taula rodona amb diverses 

especialistes sobre la matèria. 

Activitats per visibilitzar

unes morts estigmatitzades
AJUNTAMENT lEs frANqUEsEs

TALLER A CAN PRAT  Les famílies reclamen més atenció i seguiment sanitari
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La segona edició dels Debats al Ca-

sino va arrencar dilluns amb una 

xerrada del president de l'Associ-

ació per a l'Estudi dels Recursos 

Energètics i assessor de l'Institut 

Català de l'Energia, Daniel Gómez 

Cañete –també editor de crisisener-

getica.org–, qui va parlar de la crisi 

energètica i la fi del model de crei-

xement. En un diàleg amb el coor-

dinador del cicle de xerrades, l'ad-

vocat Ramon Font, Gómez Cañete 

va evidenciar la necessitat de 

transició en qüestions de consum 

energètic. "Cada any de consum 

de combustibles fòssils –petroli, 

gas i carbó– equival a 7.000 anys 

de generació d'aquests combus-

tibles a la natura", alertava el po-

nent, qui insistia en la idea que els 

combustibles fòssils són limitats 

i finits. "Fins ara hem consumit 

la meitat de reserves de petroli 

que hi ha al món", explicava. "En-

cara queden reserves, però la 

geopolítiques mundials, expliquen 

l'escalada de preus de l'energia 

dels últims temps, i que tot apunta 

que poden durar molt de temps.

Per tot plegat, insistia, calen 

fonts d'energia alternatives, com 

les renovables, tot i que, "de mo-

ment, l'energia solar i eòlica ne-

seva extracció és cada cop més 

difícil i més cara, i el petroli que 

s'obté és de menys qualitat". Per 

accedir a aquests recursos cada cop 

és més habitual l'ús de tècniques 

com el fracking, amb l'impacte me-

diambiental que suposa per als ter-

ritoris on s'aplica. Això, i les crisis 

x.l.

DIVULGACIÓ  EL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DELS RECURSOS ENERGÈTICS, PRIMER PONENT DELS DEBATS AL CASINO

"Ens hem desenvolupat
gràcies a l'abundància
energètica, però això és finit"

DEBATS AL CASINO  Daniel Gómez Cañete (dreta) i el coordinador, Ramon Font

cessita els combustibles fòssils 

per funcionar". Cañete també 

assenyalava que per fer aquesta 

transició de model energètic "cal 

ser conscients que no podrem 

viure com fins ara", i que, mal-

grat fer més de 50 anys que estem 

avisats dels perills energètics, "no 

s'ha fet res perquè ha primat el 

creixement i la comoditat".

Gómez Cañete recordava que el 

món occidental s'ha desenvolu-

pat exponencialment l'últim segle 

gràcies a l'impuls dels combusti-

bles fòssils, i afegia que el siste-

ma econòmic actual ha crescut en 

"l'abundància energètica", una 

manera de fer que no és sostenible, 

insistia. "Un cotxe passa la major 

part de la seva vida útil aparcat 

al garatge; els costos de tenir-ne 

un són molt més elevats que els 

seus beneficis", posava com a 

exemple. I concloïa: "No hi ha cap 

solució de futur, també en ma-

tèria de consum energètic, que 

no passi per la redistribució de 

la riquesa i reduir desigualtats".

La pròxima xerrada dels Debats 

al Casino anirà a càrrec del físic 

i cap del servei meteorològic de 

TV3 Tomàs Molina, qui farà una 

ponència dedicada al canvi climà-

tic. Serà el 21 de novembre a la 

sala noble del Casino.  x.l.

La mateixa sala noble del Casino 

acollirà dilluns (19 h) la presenta-

ció del llibre Mentre la ciutat dor-

mia, un thriller judicial escrit per 

l'advocat Ramon Font. Malgrat ser 

un relat de ficció, el llibre es basa 

en uns fets reals que van passar 

a Catalunya fa uns anys i que van 

tenir com a protagonistes un jut-

ge mediàtic (Pascual Estivill) i un 

prestigiós advocat (Joan Piqué Vi-

dal), qui va prestar els seus serveis 

professionals a personalitats com 

Jordi Pujol en el cas de Banca Cata-

lana. Després de la presentació hi 

haurà una taula rodona al voltant 

del tema Poder i corrupció, amb 

la participació del mateix Ramon 

Font, l'exalcalde de Granollers Ra-

fel Ballús i Toni Strubell, exdiputat 

al Parlament de Catalunya. L'acte 

estarà presentat i moderat pel pe-

riodista Paco Monja. 

PODER I CORRUPCIÓ

Ramon Font

presenta la

novel·la 'Mentre

la ciutat dormia'

Tertúlia filosòfica

amb l'assagista 

Jordi PigemEl taller de pràctica filosòfica que coordinen els professors de filoso-fia Mariano Fernández i Fèlix Ra-

bal a la biblioteca de Roca Umbert 

rebrà dimarts (18.30 h) la visita del també filòsof i assagista barce-

loní Jordi Pigem, especialitzat en 

els nous paradigmes de la ciència. 

Especialitzat en el pensament de 

Raimon Pannikar, Pigem va coor-

dinar la revista d'ecologia Integral 

i el darrer títol que ha publicat és 

Pandèmia i postveritat. La vida, la 

consciència i la Quarta Revolució 

Industrial. La seva intervenció du 

per títol Coneixement del medi. Cu-

riositat, admiració. Físics primitius 

i busca afavorir l'intercanvi d'idees 

entre els participants i potenciar la 

lectura crítica del món on vivim. 

'L'escola: espai en deconstrucció'
El Casal del Mestre organitza dimarts (18.30 h), a l'Anònims, la presenta-

ció del llibre L'escola: espai en deconstrucció, de l'historiador i escriptor Xa-

vier Díez. Es tracta d'un llibre de reflexió i anàlisi sobre la situació educati-

va, tant a escala global com local. La segregació, el paper dels organismes 

econòmics internacionals, la innovació, l'erosió planificada dels recursos 

humans i econòmics, la burocratització o els mecanismes subtils de la pri-

vatització són alguns dels temes que desenvolupa al llarg de l'obra. 

Acte de la Filadora per l'Any Fuster 

L'associació cultural La Filadora i Òmnium Cultural van organitzar
dissabte, a la plaça Folch i Torras, un acte en el marc de l'Any Fuster, 
que va consistir en la presentació del llibre Joan Fuster i el pensament 

nacional als Països Catalans, de l'historiador Toni Rico. Joan Fuster, un
dels intel·lectuals valencians de la història, va centrar el seu pensament
en aspectes com la llengua, el país, els països, la modernització d'una 
societat endarrerida i la construcció d'un subjecte nacional propi. En
acabar l'acte es va fer un tast de canariet, licor típic del País Valencià. 

la filadora

El projecte europeu Climatubers, 

que promou l’acció climàtica a tra-

vés de l’ús de tecnologies digitals, 

ha programat un seguit de troba-

des temàtiques relacionades amb 

espais verds i ecosistemes; econo-

mia circular, prevenció i gestió de 

residus, consum i hàbits consci-

ents; i mobilitat i qualitat de l’aire. 

Les tres jornades, obertes a tota la 

ciutadania, tenen el propòsit d’ela-

borar propostes concretes i positi-

ves de millora d’aquests tres àm-

bits a Granollers. La primera sessió 

–espais verds i ecosistemes– serà 

el 3 de novembre; la segona –eco-

nomia circular, gestió de residus, 

consum i hàbits conscients– serà 

el 17 de novembre; i la tercera –

qualitat de l'aire i mobilitat– serà 

el 24 de novembre. Totes tres es 

faran a Can Jonch de 18.30 a 20.30 

h. Finalment hi haurà una quarta 

sessió Una quarta i darrera jorna-

da, l'1 de desembre (18.30 h), que 

servirà per acabar de definir totes 

les propostes i, posteriorment, fer-

les arribar al govern municipal. En 

aquest cas serà a la sala d'actes de 

la Biblioteca de Roca Umbert. 

Climatubers debat sobre medi 

ambient, consum i espais verds

L'Associació de Veïns Sota el Camí 

Ral organitza diumenge una cami-

nada de 12 km per les rodalies de 

Granollers. La sortida, que té un 

preu de 4 euros per als socis i de 

5 euros per als no socis, inclourà 

una botifarrada. Les inscripcions 

es faran 30 minuts abans de la 

sortida, al número 82 de l'avingu-

da Prat de la Riba. 

Caminada de

l'AV Sota el Camí Ral

En el marc de les xerrades setma-

nals de l'Agevo, les Aules d'Exten-

sió Universitària, dimarts tindrà 

lloc la xerrada La recerca que ens 

apropa a la medicina del futur, a 

càrrec de Sara Capdevila, directo-

ra tècnica del Centre de Medicina 

Comparativa i Bioimatge de l'Hos-

pital Trias i Pujol. Serà a la sala 

d'actes del Museu a les 18.30 h. 

Recerca i medicina 

de futur, a l'Agevo

Coincidint amb la Setmana del 

Turisme Industrial, el Consorci de 

Residus del Vallès Oriental organit-

za una jornada de portes obertes a 

la planta de digestió anaeròbica i 

de compostatge de Granollers. La 

jornada, prevista pel dissabte 29 

d'octubre, inclou visites guiades 

gratuïtes, sense reserva prèvia, a 

les 10 h, les 11 h i les 12 h. 

Portes obertes a la 

planta de compost
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HOMENATGE A
COMPANYS EN EL
82è ANIVERSARI
DEL SEU ASSASSINAT

Desenes de persones van assistir dissabte al migdia acte d'homenatge al president 

de la Generalitat Lluís Companys, coincidint amb el 82è aniversari del seu afuse-

llament al castell de Montjuïc. Granollers recorda la seva figura amb un bust i uns 

jardins al costat del pavelló municipal del Parquet, i amb el seu nom a un carrer d ela 

ciutat. Enguany, l'acte va comptar amb la participació de Mercè Morales, doctora en 

història per la UAB, i l'acompanyament musical va anar a càrrec de Roger Toll i Martí 

Farràs, alumnes de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. Ruera.

toni torrillas

POLÍTICA  MERCÈ MORALES, DOCTORA EN HISTÒRIA, VA FER UN PARLAMENT A L'ACTE DE RECORD

L'actual portaveu del grup muni-
cipal de Junts per Granollers, Àlex 
Sastre i Prieto, ha estat proclamat 
candidat de la formació per a les 
eleccions municipals del maig de 
2023, després que fa unes setma-
nes ja fes pública la seva voluntat 
de tornar a encapçalar la llista de 
Junts per Granollers, i d'haver ob-
tingut l'aval majoritari de l'agru-
pació local. Sastre, actual cap de 
llista de Junts per Granollers, tor-
narà a encapçalar la formació per 
a les eleccions municipals de l'any 
que ve, previstes pel diumenge 28 
de maig de 2023. Després que cap 

candidat més no s'hagi presentat 
al procés d'eleccions primàries de 
la formació –previstes en els esta-
tuts de Junts per Catalunya per a 
les ciutats de més de 50.000 habi-
tants–, Sastre ha quedat proclamat 
automàticament amb el suport 
majoritari de la militància.

Nascut a Granollers el 1983, Sas-
tre està casat i és pare de dos fills. 
Llicenciat en química, és professor 
i es dedica a la política des de l'any 
2011, en què va ser escollit regi-
dor a l'Ajuntament de Granollers. 
Des de llavors ha estat cap de llis-
ta dues vegades, a les eleccions de 

arxiu

ÀLEX SASTRE

Àlex Sastre, proclamat
cap de llista de Junts
a les municipals de 2023

2015 i 2019. Des del juny del 2021, 
combina l'activitat municipal amb 
el càrrec de director general de 
Joventut de la Generalitat. Amb la 
proclamació d'Àlex Sastre, Junts ja 
té designats 28 candidats i candi-
dates a 39 dels municipis que inte-
gren el Vallès Oriental. 

Les obres de desdoblament parcial 
de la línia de ferrocarril R3, en els 
trams de Parets del Vallès a Grano-
llers i de les Franqueses a la Gar-
riga, s'endú la major partida dels 
pressupostos generals de l'Estat 
al Vallès Oriental per a l'any que 
ve. El projecte de pressupostos, 
presentat a començaments d'oc-
tubre, preveu una partida de 31,8 
milions per a aquesta actuació. 
De fet, el desdoblament d'aquests 
trams de la línia ja està adjudicat 
per 55,6 milions, i la reforma de 
les estacions de Granollers-Cano-
velles, les Franqueses i la Garriga 
està adjudicat per 14,5 milions. 
Totes aquestes actuacions, sobre 
les quals ja s'ha començat a treba-
llar, es financen amb aportacions 
plurianuals, ja que la seva execu-

ció s'allargarà més enllà del 2023. 
D'altra banda, els pressupos-

tos de l'Estat per al 2023 també 
preveuen una partida propera als 
1,6 milions d'euros per finançar 
estudis relacionats amb el possi-

ble desenvolupament del Quart 
Cinturó en el tram entre Terrassa 
i Caldes de Montbui, així com una 
partida de 3 milions d'euros per 
millorar la funcionalitat del tram 
vallesà de l'autopista AP-7. 

ELS TREBALLS, JA ADJUDICATS, SUPEREN ELS 70 MILIONS D'EUROS

L'Estat pressuposta 31,8 

milions per desdoblar l'R3

Trobada de la generació de 1962

La generació de granollerins nascuts el 1962 va celebrar dissabte, al
restaurant Casa de la Mestra de Llerona, un sopar i un ball per celebrar els 
seus 60 anys. En total van participar-hi unes 200 persones, de les quals unes 
60 eren nascudes ara fa sis dècades. L'animació de la festa va anar a càrrec 
de Neus Barbany i d'Alexdj Rock@Wagencom. "Va ser una nit molt amena, 
divertida i de molts retrobaments amb nois i noies que de joves havíem 
compartit escola, discoteques, excursions i vida", diuen els organitzadors. 

pubillus

Durant la Fira de l'Ascensió, Po-
dem i En Comú van anunciar la 
voluntat de concórrer plegats a 
les municipals a Granollers, ja que 
"si anem units podrem condici-

onar polítiques valentes", deien. 
L'any 2019 els dos grups no van 
aconseguir tancar un acord, de 
manera que van presentar-se per 
separat als comicis. Entre les dues 
formacions van aconseguir ales-

hores 1.551 vots, una xifra que, 
si haguessin anat junts, els hauria 
atorgat representació al ple.

De cara al 2023 volen revertir 
la situació, i per això han iniciat el 
treball conjunt per definir plegats 
el programa electoral i la candi-
datura, que s'elegirà per mitjà de 
primàries. El calendari d'aquest 
procés va començar el 10 d'octu-
bre amb tres dies per preinscriure 

Podem i En Comú triaran
el candidat per primàries

les candidatures individuals, tant 
al capdavant com al cos de les llis-
tes. Un cop publicades i esmena-
des es va obrir un termini de tres 
dies per demanar i concedir avals 
personals i col·legiats i el certificat 
d'aportacions. El tancament dels 
cens es va fer dimarts, i després de 
fer el registre de llistes hi haurà la 
formalització i publicació definiti-
va de les candidatures. 

A partir del 28 d'octubre co-
mençarà un període de 8 dies de 
campanya i votacions telemàti-
ques, i el 4 de novembre es publi-
caran els resultats. 

Federalistes d'Esquerres del Vallès 
Oriental organitza avui, dijous (19 
h), a Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau, la xerrada Federalisme 

i finançament del sector públic, a 
càrrec de l'economista i professor 
de la UAB Francesc Trillas, que 
també forma part del col·lectiu Fe-
deralistes d'Esquerres. Presentarà 
l'acte Carme Garrido, tècnica de 
desenvolupament local del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Xerrada a Can Jonch 

sobre federalisme

La militant del PSC de Granollers 
i responsable de polítiques femi-
nistes del PSC del Vallès Orien-
tal, Mònica Llorente, ha format 
part d'una delegació socialista 
que s'ha desplaçat a Brussel·les 
per debatre sobre polítiques 
dels drets de les dones. Durant 
dos dies ha mantingut reunions 
amb responsables de polítiques 
d'igualtat, com la comissària eu-
ropea d'Igualtat, Helena Dalli. 

LLEURE  UNES 200 PERSONES VAN PARTICIPAR A LA FESTA

El PSC, en un debat 

d'igualtat a Europa

També hi ha partides

per millorar la funcionalitat

de l'AP-7 i per a estudis 

sobre el Quart Cinturó
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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

10/10 Ángel Fuster García  64 anys 
10/10 Norberto Bravo Perera  83 anys 
10/10 Josep Figuerola Serrat  89 anys 
11/10 Coqui Cayuela Martínez  72 anys
11/10 Montserrat Lleget Gelmà   84 anys
12/10 Paki García Rodríguez   45 anys

12/10 Carmen Corredera Fuentes  86 anys 
14/10 Mercè Mauri Pont   89 anys
15/10 Juan Peso Toledo  53 anys 
15/10 Pilar Rovira Conejo  93 anys
16/10 Susi Rovira Emilio  64 anys 
17/10 Joan de la Creu José Gasulla 72 anys

L'Audiència Provincial de Barce-

lona ha imposat una pena de 24 

anys de presó per assassinat amb 

traïdoria i una altra de 2 per mal-

tractament habitual en l'àmbit de 

la violència de gènere per a l'home 

jutjat a finals de setembre per ma-

tar la granollerina Vianca Roca el 

2018 i amagar-la al riu Congost. 

El judici es va celebrar amb jurat 

popular, que a principis d'octubre 

considerava l'individu culpable 

d'assassinat per unanimitat. Pel 

que fa a aquest delicte, el tribu-

nal té en compte els agreujants 

de parentiu i de discriminació per 

raó de gènere. Alhora li prohibeix 

acostar-se i comunicar-se amb el 

fill, la mare i els germans de la víc-

tima a una distància d'un quilòme-

tre per un termini superior en 10 

anys a la pena de presó.

En el cas del delicte de maltracta-

ment habitual en l'àmbit de la vio-

lència de gènere, el tribunal també 

estableix prohibició de comuni-

car-se i acostar-se a menys d'un 

quilòmetre a les quatre persones, 

en aquest cas per un termini supe-

rior en 4 anys a la pena de presó.

L'home estarà en llibertat vi-

gilada durant 5 anys després del 

compliment de la pena privativa 

de llibertat. A més, haurà d'in-

demnitzar el fill, menor d'edat, 

amb 300.000 euros, la mare de la 

víctima amb 120.000 euros més 

3.850 en concepte de despeses fu-

neràries i cadascun dels dos ger-

mans amb 50.000 euros.

A principis d'octubre el jurat po-

pular considerava, per unanimi-

tribunal han fet seu el relat de la 

Fiscalia, segons el qual la nit del di-

lluns 16 al dimarts 17 de juliol del 

2018 l'acusat era amb la seva dona 

en l'habitació on convivien. Van 

discutir i l'acusat va marxar del 

pis. Al cap d'una estona també ho 

va fer la dona. Van parlar diversos 

cops per telèfon i a les 2 de la ma-

tinada es van reunir en algun lloc 

proper al passeig fluvial de Grano-

llers. Allà, l'home va matar la dona 

i va amagar el cos en un col·lector 

proper a la riba del riu Congost.

La dona, de 25 anys i origen bo-

livià, estava embarassada de dos 

mesos, i va ser localitzada al riu 

Congost prop de dos mesos des-

prés, el 9 de setembre, en avan-

çat estat de descomposició i amb 

el cap separat i embolicat en una 

bossa de plàstic. L'home va ser 

arrestat gairebé un any després, a 

principis de juliol del 2019. ACN

tat, que l'ara condemnat va matar 

la víctima sense que aquesta tin-

gués la possibilitat de defensar-se. 

A més, sostenia que tenia una ac-

titud de "menyspreu i superio-

ritat" envers la dona i que, en di-

verses ocasions, l'havia maltractat 

físicament. Durant el judici, l'home 

va negar els fets i va assegurar que 

ell no havia agredit mai la víctima, 

alhora que afirmava que l'expare-

lla de la dona l'havia amenaçada 

més d'un cop. També va dir que la 

dona era narcotraficant. 

Tant el jurat popular com el 

ARXIU

TRIBUNALS L'AUDIÈNCIA DE BARCELONA RATIFICA EL CRITERI DE CULPABILITAT DEL JURAT POPULAR

La parella de Vianca Roca,
condemnat a 26 anys de presó 
per assassinat i maltractament

JUDICI  L'Audiència de Barcelona ha jutjat el cas les últimes setmanes

El cos de la dona es

va trobar al riu Congost 

dos mesos després

de desaparèixer

Dijous al matí, de 10 a 14 h, es va 

dur a terme a Granollers un dis-

positiu conjunt entre els Mossos 

d'Esquadra, la Policia Local i la 

Policia Nacional per prevenir furts 

i garantir la seguretat durant el 

mercat ambulant del dijous. En 

l'operatiu es van identificar fins 

a 49 persones, i una altra va ser 

detinguda després de l'entrada i 

l'escorcoll d'un locutori del centre. 

L'operatiu policial va accedir a un 

locutori, situat a la zona centre de 

la ciutat, i va detectar que, entre 

altres irregularitats, hi havia dos 

telèfons mòbils sostrets anterior-

ment a Canovelles. Després d'arre-

glar-los, el propietari del locutori, 

que també es dedicava a reparar 

terminals, els posava a la venda. 

Arran d'això es va detenir el propi-

etari de l'establiment, un home de 

37 anys amb antecedents per fets 

similars, a qui s'acusa d'un delicte 

de receptació. En l'operatiu tam-

bé es van denunciar penalment 

2 persones per un delicte lleu de 

furt, en atrapar-los manipulant la 

cadena d'una bicicleta aparcada, i 

es van denunciar administrativa-

ment 6 persones per tinença de 

substàncies estupefaents i 1 per 

tinença d'arma blanca. Igualment, 

també es van cursar 3 denúncies 

de trànsit i es van controlar i iden-

tificar fins a 12 vehicles.

SUCCESSOS DISPOSITIU DE SEGURETAT AL MERCAT DEL DIJOUS

Escorcoll en un locutori

on es venien mòbils robats

MOSSOS

OPERATIU CONJUNT  De Mossos d'Esquadra, Policia Local i Policia Nacional

Un ferit lleu en un xoc múltiple
Una persona va resultar ferida lleu, dimecres al matí, en un accident 

múltiple a la C-17, en terme de Granollers. El xoc, en què van veure's 

implicats quatre turismes, es va produir a les 7.40 h al quilòmetre 18,7, 

en sentit Barcelona. Arran del xoc, que va produir llargues retencions a 

l'autovia, una persona va resultar ferida lleu, i va ser traslladada a l'Hos-

pital de Granollers. Van intervenir-hi dues dotacions dels Bombers, a 

més dels Mossos, Policia Local i efectius del SEM.

Avui, dijous (19 h), tindrà lloc a 

l'Anònims una xerrada informativa 

sobre el cas de Lola López Resina, 

veïna de Granollers a qui l'Audi-

ència Nacional va condemnar a 

més de 100 anys de presó en con-

siderar-la còmplice d'un atemptat 

d'ETA. Hi participarà Rafa Cal-

derón, exadvocat de Lola López, 

i Montserrat Vinyets, advocada i 

diputada de la CUP al Parlament, 

així com un membre del Comitè de 

Suport a la Lola de Granollers. 

Xerrada sobre el 

cas de Lola López 

Resina a l'Anònims

La CUP Granollers està intensifi-

cant les últimes setmanes les se-

ves assemblees obertes per tal de 

definir el programa i configurar 

la candidatura amb la qual pensa 

concórrer a les eleccions munici-

pals de l'any que ve, i amb la qual 

confia recuperar la representació 

que ja havia tingut a l'Ajuntament 

entre 2015 i 2019. La pròxima 

trobada serà aquest diumenge, a 

partir de les 10.30 h, al local de la 

Filadora, al carrer Navarra. 

Nova assemblea

de la CUP al

local de la Filadora

L'Anònims serà l'escenari, dis-

sabte (18 h), de la presentació del 

llibre La interseccionalidad no nos 

sirve. Una perspectiva comunista 

sobre el patriarcado y el racismo, 

a càrrec d'integrants del Grupo 

Barbaria. El llibre és el compen-

di de tres assajos que el grup ha 

publicat aquest 2022: ¿Intersec-

cionando el capitalismo?, Mujer, 

patriarcado y capitalismo i Raza, 

racismo, racialización: una pers-

pectiva comunista. 

Xerrada del

Grupo Barbaria 

sobre comunisme
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L’acte central de 
la celebració d’a- 
quests 50 anys 
es va fer el pas-
sat 11 de juny a 

la masia de Can Fulló, [foto inferior, 
obra de Pablo Rogero] un espai pro-
pietat de la cooperativa a Argento-
na, que alguns dels fundadors ha-
vien visualitzat com a símbol i seu 
comunitària de Col·lectiu Ronda i 
on actualment s’hi celebren assem-
blees i jornades. Can Fulló recull 
bona part de l’esperit que va mar-
car els inicis del despatx i que s’ha 
mantingut fins ara: treball col·lectiu 
i solidesa, però també cura i amistat, 
«que permeten regar el projecte, fer-

lo créixer i fer que allà on no arriba 

l’un arribi l’altre», explica un dels 
fundadors Joan Lluís Jornet. Així 
s’assentarien les bases del treball 
cooperatiu que, sumades al rigor i la 
voluntat transformadora per cami-
nar cap a una societat més justa fa-
rien i fan de Col·lectiu Ronda un pro-
jecte de referència en el seu àmbit.

Col·lectiu Ronda: 50 anys lluitant 
per la defensa dels drets socials

> COL·LECTIU RONDA / LA COOPERATIVA JURÍDICA, AMB DESPATX TAMBÉ A GRANOLLERS, CELEBRA EL SEU MIG SEGLE D'EXISTÈNCIA

   No en va, la dimensió de Col·lec-
tiu Ronda s’exemplifica actualment 
amb algunes xifres que parlen per 
si soles: més de 3.000 nous casos 
i més de 20.000 consultes ateses 
cada any, amb victòries pioneres i 
referents, com la lluita per les víc-
times de l’amiant o pels afectats 
per les preferents bancàries. Però 
remuntant-nos en la història també 
cal posar sobre la taula el papers 
dels inicis del Col·lectiu en lluites 
obreres històriques com les de Roca 
o Condiesel, que van desencade-
nar llargues protestes i grans vic-
tòries per a la classe treballadora. 
Victòries que han reforçat alguns 
drets però que no han evitat que es 
continuï precaritzant el mercat de 
treball, que ha canviat alguns pai-
satges però no els rostres: la lluita 
dels «riders» n’és un dels exemples, 
liderada també per professionals del 
Col·lectiu Ronda.
   I és que si una cosa té clara aques-
ta cooperativa jurídica (la més gran 
d’Europa en forma i dimensions) és 

La història del Col·lectiu Ronda és la història d’un compromís: el de la lluita 

per la justícia social i contra l’explotació de qualsevol persona treballadora. 

Una manera de ser i de fer que va néixer l’any 1972 quan sis homes i una 

dona van decidir emprendre aquesta aventura jurídica per lluitar contra 

la repressió tardofranquista i defensar els drets més bàsics. Mig segle 

després, els seus valors continuen intactes, i l’incipient despatx laboralista 

és avui una gran cooperativa on treballen unes 140 persones, que abraça 

totes les àrees del Dret i que compta amb un total de 9 despatxos per tot el 

territori. Un d’ells, a Granollers.

+ Per a més informació, Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C · 93 870 87 42 · GRANOLLERS · www.cronda.coop

Les xifres anuals parlen 
per si soles: més de 20.000 
consultes ateses i més de 
3.000 nous casos cada any, 
amb victòries pioneres

que no es pot abaixar la guàrdia, ja 
que «potser els problemes són di-

ferents però hi ha desigualtats gra-

víssimes que fan que sigui impres-

cindible continuar la defensa de les 

classes treballadores més desfavo-

rides», diu Montse Serrano, l’actual 
presidenta del Col·lectiu Ronda. I és 
que cada dia es veuen casos d’aco-
miadaments col·lectius, negligèn-
cies mèdiques, accidents laborals 
no reconeguts, estafes bancàries o 
les demandes relacionades amb els 
problemes d’habitatge. «Per més 

que visquem en un suposat Estat de 

dret, tota legislació és filla del seu 
temps i actualment ho és del neoli-

beralisme. Que una cosa sigui legal 

no vol dir que sigui legítima», asse-
vera Serrano.

DESPATXOS, TERRITORI I PROXIMITAT
La seu principal de Col·lectiu Ronda és a Barcelona, però la voluntat de 

poder ser tan propers com fos possible va propiciar l’obertura de diversos 

despatxos al territori. En concret, nou despatxos, un dels quals, a Mataró, 

va iniciar l’aventura simultàniament amb el de Barcelona, l’any 1972, ja 

que alguns dels fundadors eren de la zona. Mollet va ser el tercer despatx 

a obrir les portes, l’any 1991 i va encetar el camí per al creixement de la 

cooperativa a comarques. A Granollers, Col·lectiu Ronda s’hi va instal·lar 

definitivament l’any 2000 incorporant ja totes les àrees del Dret (des de 
treball i seguretat social fins a bancari, dret civil o dret de família) i de 
mica en mica es va anar consolidant a la ciutat i també abraçant la zona 

del Baix Montseny i les comarques d’Osona i el Ripollès. L’habitatge, les 

clàusules hipotecàries i les malalties laborals han estat de les temàtiques 

més tractades al despatx. El seu arrelament al territori ha permès també 

desenvolupar activitats en col·laboració amb altres col·lectius i sobretot 

esdevenir referent en l’àmbit de la defensa jurídica i de l’economia social. 

La resta de despatxos que es van anar obrint van ser Rubí, Cerdanyola, 

Tarragona, Vilafranca (primer com a despatx associat i actualment en 
col·laboració amb Col·lectiu9) i Madrid, aquest darrer l’any 2015. 

ASSEMBLEA. En aquest mig segle, el Col·lectiu Ronda ha acompanyat treballadors i treballadores MANIFESTACIÓ HISTÒRICA. El Col·lectiu Ronda va defensar els drets de Condiesel

  
   Per tots aquest motius, Col·lectiu 
Ronda, que compta també amb una 
àrea especialitzada en l’assessora-
ment i acompanyament a entitats 
d’economia social i cooperatives, 
continua fidel als seus orígens i al 
seu ideari, basat en aquest cami-
nar cap a la justícia social i fet des 
d’una mirada particular (que també 
forma part de la manera de treba-
llar): la democràcia directa, l’auto-
gestió, l’equitat de gènere, la inde-
pendència de qualsevol formació 
política, sindical o grup econòmic i 
la intercooperació. Uns valors que 
se sumen a la sensibilitat social i a 
la qualitat professional per seguir 
obrint el camí que meni cap a la 
plena dignitat de totes les persones 
treballadores. w
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OPINIÓ

L'Hospital Asil de Granollers està a punt de commemorar el seu centenari –si més 

no, de l'edifici històric actual, tot i que l'origen de la institució es remunta al 1328–. 

En els inicis de la seva història, quan era a la Sala Tarafa, la família fundadora hi 

designava un clergue com a administrador i no va ser fins al 1521 que va passar 

a dependre del municipi. Aquests orígens ajuden a entendre com la institució es 

governa des de fa un segle a través d'un patronat, presidit per l'alcaldessa, i 

encara amb representació de la parròquia. Fa temps que aquest model s'ha 

posat en qüestió, sobretot per grups a l'oposició del consistori (ERC i Junts, i, en 

l'anterior mandat, també la CUP) i cada cop queda més clar que tant la Fundació 

de l'Hospital, com l'Ajuntament i la Generalitat han d'entomar aquesta renovació. 

Les institucions s'han de modernitzar, sobretot –i obligatòriament– si, com 

aquesta, reben inversió i concertació pública. Si hi ha dubtes sobre si es garanteix 

el dret a l'avortament al centre és perquè hi ha representants al patronat que 

poden influir en el fet que s'apliquin criteris més enllà dels mèdics i legislatius.

MODERNITZAR LES INSTITUCIONS

Editorial

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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eient les imatges dels darrers 
mesos amb desnonaments on 
Mossos intervé violentament 
contra les persones que defen-

sen el dret universal a l'habitatge i les 
protestes per les minses alternatives que 
ofereixen els serveis socials de Granollers 
és bo recordar que en altres moments de 
la nostra història es van oferir alternatives 
ben diferents.

Fa més de 40 anys, Jacint Jordana va fer 
una recerca sobre la municipalització de 
finques urbanes en el període de 1936-39. 
Poc s'ha parlat d'aquest treball i l'experi-
ència que explica i que suposà una gran 
intervenció municipal en el "negoci" de 
l'habitatge a partir del procés revolucio-
nari que visqué la nostra societat a partir 
de l'estiu de 1936 i que estava molt con-
dicionat pel refús als abusos que havien 
portat a terme els propietaris els anys an-
teriors i del poc pes dels grans propietaris 
que com fan ara pogués exercir pressions 
a les autoritats i al mercat.

Ja l'agost de 1936 el govern de la Gene-
ralitat havia pogut actuar sense la pressió 
de jutges i propietaris i el dia 12 promul-
gava el decret d'apropiació d'immobles on 
s'establia que els lloguers més baixos es 
reduirien un 50% i que els Ajuntaments 
podrien cobrar els lloguers dels propie-
taris que haguessin abandonat les seves 
propietats.

A partir d'aquest primer avenç l'Ajun-
tament de Granollers liderat per la CNT 
anirà més enllà i exigirà el pagament dels 
deutes, el control de les propietats i el 28 
de desembre es presenta un projecte de 
municipalització que serà molt innovador.

Amb aquesta municipalització els pro-
pietaris van conservar l'usdefruit sobre 
el seu habitatge habitual, els arrendadors 
sense altres fonts d'ingressos van rebre 
el sou mitjà d'un obrer i la resta de les 
rendes sufragades pels llogaters van ser 
centralitzades pel municipi per al man-
teniment dels edificis i la construcció de 
nou habitatge, del que es va encarregar el 
Sindicat de la Construcció.

El resultat serà molt positiu: es garanti-
rà preus raonables i estables, es farà fora 
l'especulació en l'habitatge, es donarà res-
posta a noves demandes d'habitatge que 

La política d'habitatge: l'exemple 
de 1936-1939 enfront l'actual

vindran sobretot de l'arribada massiva de 
població refugiada. Malgrat ser de curta 
durada, els seus efectes foren molt grans 
per a la gran majoria de les classes popu-
lars granollerines i com diu Jacint Jordana 
"el que es va ampliar fou la consciència 
del paper de la intervenció pública en un 
àmbit que no havia atès, juntament amb la 
desaparició d'un aspecte important en les 
relacions de domini socials".

Però, i ara? 85 anys més tard, només 
l'organització popular està treballant per 
oferir alternatives de vida digna per la gent 
exclosa pel sistema de l'accés a un habitat-
ge i fer front als fons voltors, els bancs que 
van rebre grans ajudes estatals i grans pro-
pietaris que obtenen el màxim rendiment.

I és que el règim polític que va succeir la 
dictadura va ser incapaç d'acostar-se ni de 
lluny als estàndards en vivenda social dels 
estats europeus. Va mantenir el foment a 
l'accés a l'habitatge de propietat, es va li-
beralitzar en successives reformes el mer-
cat dels lloguers i ha anat intervenint de 

forma repressiva contra el moviment de 
suport a l'habitatge digne per a tothom i 
sense polítiques socials decidides cap als 
més vulnerables.

Després de la crisi de les hipoteques 
del 2008 el resultat ha estat centenars de 
milers de desnonaments, un mercat amb 
un gran pes específic de grans propietaris 
immobiliaris receptors de la gran majo-
ria dels habitatges dels desnonaments i 
sectors creixents de la població, sotmesa 
a precarietat laboral i sous baixos que no 
creixen al mateix ritme que els preus, que 
no poden accedir a un habitatge o que 
mantenir-los els suposa més d'un 40% 
dels ingressos.

El 1936 hi havia a Granollers una clas-
se obrera que havia arribat al poder. Avui 
el poder el tenen les grans immobiliàries 
i els fons d'inversió de capital internacio-
nal que amb l'hegemonia d'un bloc social 
al qual han aconseguit incorporar la gran 
massa de petits propietaris, inclosos els 
que són propietaris únicament del seu ha-
bitatge habitual.

V

EDUARD NAVARO
Historiador i militant 

de la CUP Granollers

Bústia

La màgia en la política

Recordo la unió que hi havia entre treballa-
dors, polítics i societat, quan tots teníem un 
enemic comú, Franco. Recordo Felipe Gon-
zález, amb la jaqueta progre de pana, i com 
teníem unes grans expectatives. Més recent-
ment, l'1 d'octubre de 2017, els ciutadans 
de Catalunya ens vam exposar als cops de 
porra per voler expressar-nos a les urnes 
[…]. Malauradament, les desavinences entre 
partits han minvat totes les expectatives que 
teníem els ciutadans. Alguns polítics viuen 
exclusivament de la política, sense conèixer 
el mercat laboral. No actuen com a líders del 
servei públic, sinó com professionals de la 
política, sense iniciatives i amb un discurs es-
tèril, inintel·ligible, i a vegades barruer, per-
què saben que els del seu grup els aplaudiran 
des de les cadires del Parlament. És més, són 
autèntics mags, ja que ens donen diners que 
després ens trauran. Un exemple és la rebai-
xa que ha fet Pedro Sánchez en el cost de la 
benzina i de la factura de la llum, com si els 
diners caiguessin del cel, quan en realitat 
aquests diners els haurem de pagar, més en-
davant, entre tots, tant a les benzineres com 
a les companyies del gas. Amb l'agreujant 
que els estrangers s'aprofitaran de la rebaixa 
de la benzina quan omplin el dipòsit a Espa-
nya, amb un descompte de 20 cèntims per 
litre. Bravo! Cal no oblidar els jocs de màgia 
fets a Catalunya amb els privilegis econòmics 
dels exsecretaris del parlament i els triennis 
de la Sindicatura de Comptes, sense treballar 
en cap de les dues institucions. Els polítics 
també practiquen la màgia en les campa-
nyes electorals, quan prometen portar-nos 

la lluna. Fins i tot sembla que estiguin do-
pats quan parlen durant les campanyes, tot 
i saber que el programa que presenten no es 
complirà. La màgia més curiosa, és quan des-
prés del recompte electoral, tots els partits 
diuen que han guanyat. Una altra màgia cum 
laude és quan deixen l'escó, i apareixen de 
cop i volta en la cadira d'un consell d'admi-
nistració d'alguna companyia important. Per 
cert, es critica que els polítics, perquè des-
prés de barallar-se al Parlament, se'n vagin 
a dinar junts. Penso que és bo fer-ho, sempre 
que facin política constructiva al parlament i 
no d'enderroc. Mentre que les eleccions sem-
blin competicions esportives (a veure qui 
guanya), mentre que utilitzem expressions 
com adversari o contrincant, rendiment po-
lític, estratègia, guanyar les eleccions (com si 
fos una competició), etc. no anirem bé. No lli-
ga aquest model d'expressió amb el que una 
política de germanor hauria de comportar. 
Volem polítics que il·lusionin, amb vocació 
de país i no partidista, educats, que no pre-
variquin, que gestionin bé els nostres diners 
i que no facin política d'enderroc al partit 
que governa (quantes propostes que podri-
en ser interessants per al país, no s'han dut 
a terme per aquest motiu). Tampoc volem 
política a quatre anys vista, perquè els tornin 
a elegir, sinó que també tinguin en compte 
actuacions a llarg termini en termes de medi 
ambient, corredor mediterrani, transport, 
etc. En una reunió de veïns vaig preguntar 
innocentment, perquè la gent es queixa quan 
li toca ser president de la comunitat. Em van 
contestar, "perquè no es guanyen diners". 
Ara ho entenc tot, és el país!

CRIS MELO / GRANOLLERS

El règim polític que va succeir 

la dictadura va ser incapaç

d'acostar-se als estàndards 

d'habitatge social europeus
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Inconformistes

A Montornès

vallesoriental@catalunyaencomu.cat

A Santa MariaA Mollet

A Montmeló A La Llagosta A Lliçà d'Amunt

Jose Montero Yolanda OjedaMarina Escribano

Antonio PoloEva MiguelMarcel Comas

Psicòleg i educador social JuristaPolitòloga i Tècnica municipal

Autònom alimentacióHistoriadora i travel managerDirector de biblioteca

Programa per garantir el benestar personal i

col·lectiu:  educació, treball, atenció social,

cicle de vida, patrimoni, cultura, esport,

participació, seguretat i convivència i salut.

Projecte de desenvolupament sostenible

per millorar l'espai públic, habitatge, barris,

mobilitat, serveis públics, equipaments,

qualitat de l'aire i medi natural, energia i

gestió de residus.

Projecte amb municipis veïns per a la millora

de la qualitat de l'aire i reducció de la

contaminació que patim.

Inversió per pal·liar la mancança històrica en

habitatge públic de lloguer, creant un parc

públic de lloguer per a joves i d'emergència

social.

Projecte d'horta fotovoltaica, generadora

d'energia sostenible, creant una comunitat

energètica local per a gestionar-la.

Millor gestió dels serveis, per reduïr les

despeses, ser més eficients i no haver

d'incrementar els impostos any rere any.

Atenció especial a les necessitats de la gent

jove, en aspectes clau com l'accés a

l'habitatge, la cultura, la formació i el treball.

Reindustrialització i modernització del

polígon industrial, per a que esdevingui el niu

de noves opcions laborals i empresarials.

Protecció urgent de tots els nostres

recursos naturals: zones de boscos, aigua,

aprofitament del sòl, reconversió ecològica...

Continuarem treballant per fer de l'espai

Can Malé un espai ple de vida i de serveis a

les persones.

Farem realitat les noves centralitats, amb el

pressupost necessari per tenir manteniment

i serveis dignes als nostres barris.

Farem que Santa Maria sigui un poble amb

plena sobirania energètica, apostant per les

energies renovables i democràtiques.

Projecte de dinamització comunitària i

juvenil, per a recuperar la vida al poble i

fomentar la convivència, la cohesió i el futur.

Plantejarem alternatives a la caça, amb

l'objectiu de tenir un poble segur i digne.

Crearem un equipament per a joves, amb

espais d'autogestió. Impulsarem els

pressupostos participatius.

Farem polítiques per a la gent gran, que

contemplaran l'habitatge col·lectiu,

residència i atenció a la soledat no desitjada

Mollet serà ciutat verda, amb la Casa de

l'energia, xarxa de carril bici, 2ª línia de bus

urbà, i la preservació del Calderí i els Pinetons
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La multinacional Cosmo Internatio-
nal Fragrances, amb seu al polígon 
Congost i dedicada a la fabricació 
d'olis de perfum per a fragància fina, cura personal, cura de la llar i 
ambientació, ha celebrat el 10è ani-
versari a Espanya amb l'ampliació i 
renovació de la planta granollerina, 
en la qual ha invertit uns 10 mili-
ons d'euros i que li ha de permetre 
afrontar una etapa de creixement i 
escurçar els terminis de lliurament 
als clients, independentment del 
tipus de producte i dels volums 
demanats. La fàbrica arriba ara als 
7.000 metres quadrats, i s'hi ha 
instal·lat un nou sistema robòtic 
de preparació de compostos que 
permet multiplicar per quatre la 
capacitat de producció en totes les 
categories, amb una taxa d'automa-
tització del 75%. Tota la producció, 
mescla, embalatge, control de quali-
tat i enviament es farà als nous edi-ficis. En aquesta planta, situada a 
l'avinguda Sant Julià, Cosmo ja hi va 
concentrar fa tres anys la producció 
d'essències per a la perfumeria.

A més d'apostar per la tecnolo-
gia, la planta utilitza energia verda 
i sostenible mitjançant una cober-
ta de panells solars i electricitat de 
baix consum. A més, ha habilitat 

cosmo

REINAUGURACIÓ  Els directius de la firma, a la planta de l'avinguda Sant Julià

EMPRESES  L'ACTUALITZACIÓ COINCIDEIX AMB EL 10è ANIVERSARI DE LA COMPANYIA A L'ESTAT

estacions de càrrega per a vehicles 
elèctrics i un sistema de recol·lec-
ció d'aigües residuals industrials. 

I tot això en una fàbrica renovada 
també des del punt de vista estè-
tic gràcies a la feina de l'arquitecte 

Charles Berthier, que per redisse-nyar l'edifici s'ha inspirat en les 
embarcacions de navegació.

D'altra banda, amb l'objectiu 
d'implementar un nou pla estra-
tègic per al 2024, l'any passat la 
companyia també va obrir nou 
centre creatiu al barri de Gràcia, al 
centre de Barcelona, el tercer de 
la multinacional després dels que 
ja operen a Miami i París. En ter-
mes econòmics, la companyia va 
facturar 20,7 milions d'euros l'any 
passat, un 18% menys respecte a 
l'exercici anterior. i

Cosmo International
Fragrances renova i amplia 
la planta del polígon Congost

Projecte Comerç21Direcció logística i operacions a les pimes
Sis comerços del Vallès Oriental participen
en el projecte Comerç21, de PimeComerç i la 
Diputació, per millorar el seu potencial a través 
de noves estratègies, com la digitalització del 
negoci, la comercialització o el màrqueting.

La Cambra del Vallès Oriental organitza un curs de 96 hores de direcció 
logística i operacions a les pimes. El curs té un cost de 1.995 euros i es 
farà a Can Muntanyola cada dijous, de 9 a 14 h, entre el 3 de novembre i  
el 27 d'abril. Entre d'altres, abordarà habilitats directives, disseny i gestió de magatzems, contractació, transport i embalatge, i finances logístiques.

ECONOMIA

El Vallès Oriental va registrar un 
creixement destacat de la contrac-
tació indefinida al setembre. Segons 
l’Observatori-Centre d’Estudis del 
Consell Comarcal, al setembre es 
van formalitzar 13.094 contrac-
tes a la comarca, un 35% més que 
a l'agost, però un 15% menys que 
els registrats el setembre de l'any 
passat, sobretot pel descens de la 
contractació temporal. L'últim mes 
la contractació indefinida ha supe-
rat el 42%, un dels percentatges 
més elevats dels darrers mesos i 
molt per sobre del 14% del repre-
sentava fa un any. La contractació 
temporal, en canvi, ha passat del 
86% de l'any passat al 57% del se-
tembre. A Granollers, els contractes 
formalitzats el mes passat van ser 
3.918, i a les Franqueses, 822. 

La contractació

indefinida passa del 

14 al 42% en un any

La Delegació del Vallès del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 
celebrarà divendres, al Circuit de 
Catalunya, la festa dels seus 25 anys, 
temps durant el qual ha impulsat 
activitats per millorar l'experièn-
cia professional dels arquitectes 
col·legiats i aportar servei i conei-
xement a la ciutadania. La delegació 
vallesana del COAC representa els 
arquitectes del territori i ofereix 
una proposta cultural i social vincu-
lada amb l'entorn més immediat. La 
trobada al Circuit, oberta als arqui-
tectes col·legiats i les seves famílies 
a partir de les 19 h, inclourà una vi-
sita a les instal·lacions, experiènci-
es de conducció segura, parlaments 
institucionals i un sopar amenitzat 
per les Odettes, una formació vocal 
que versiona temes a tres veus. 

Els arquitectes

del Vallès celebren 

25 anys al Circuit

LES FRANQUESES. El grup farma-
cèutic Novartis, amb planta de 
producció a les Franqueses, ha 
plantejat un ERO que podria afec-
tar uns 240 treballadors de tot 
l'Estat. L'empresa ho justifica per 
la "profunda transformació en 

el negoci" que està duent a terme i 
que arreu del món comportarà un 
excedent de 8.000 llocs de treball.

De moment es desconeix quants 
treballadors i de quin perfil es po-

drien veure afectats a Catalunya.
En un comunicat, Novartis ma-

nifesta que és "conscient de l'im-

pacte d'aquesta reorganització 

entre els treballadors" i que té 
la voluntat d'"atenuar en la me-

sura del possible les seves con-

seqüències". Per això, s'han com-
promès a mantenir una "actitud 

de diàleg constant" durant la ne-
gociació i que les sortides es facin 
de manera "justa, transparent i 

DOS TERÇOS DE LA PLANTILLA MANTENEN EL LLOC DE TREBALL

Novartis proposa un ERO de 

240 treballadors a tot l'Estat

Un nou sistema

robòtic permet multiplicar 

per quatre la capacitat

de producció de la planta

Després del conflicte laboral que 
va suposar la venda d'Automòbils 
Bertran al Grup Maas, els conces-
sionaris oficials de Citroën, Škoda 
i Opel i el gran centre de vehicles 
d'ocasió multimarca ja operen 
sota l'ensenya de Maas, que tam-
bé gestiona dos concessionaris 
més a Granollers: Nissan i Kia.

Dels 89 treballadors d'Automò-
bils Bertran, 55 continuen tre-
ballant al nou grup, mentre que 
34 han estat acomiadats. Aquest 
ajustament de plantilla és el que 
va generar un conflicte laboral a 
l'estiu, quan la plantilla va aturar 
l'activitat i es va mobilitzar pels 
carrers de Granollers. No obstant 
això, el jutjat va resoldre el con-
curs de creditors de Bertran ad-
judicant els seus concessionaris 

a Maas, amb les condicions que 
els dos grups havien pactat. Maas 
considera "molt beneficiosa" la 
continuïtat d'una gran part de la 
plantilla als tres concessionaris 
adquirits, i destaca que el gruix 
d'empleats del grup ja supera les 
500 persones a tot el país. Pel que 
fa a concessionaris, Maas suma 
més de 30 instal·lacions a les co-
marques de Barcelona de les mar-
ques Citroën, DS, Nissan, Kia, Seat, 
Škoda, Cupra i Opel. 

Els cinc punts de venda oficials 
de Maas a Granollers se sumen a 
altres serveis del grup, com Maas 
Mobility, que ofereix mobilitat 
per dies, setmanes o mesos; Dra-
vit, amb una proposta de vehicles 
d'ocasió garantits; i Serma, que ofe-
reix tota mena d'assegurances. 

Grup Maas incorpora els
concessionaris de Bertran

sense comprometre la capacitat 

de servir els clients i pacients".
Fa uns mesos, Novartis ja va 

anunciar una "simplificació a es-

cala global del model operatiu" 

i destacava el pas els últims anys 
d'un "conglomerat de salut amb 

despeses operatives elevades 

que limitaven la capacitat d'in-

vertir en R+D i llicències, a una 

companyia de medicaments in-

novadora". L'anunci de reducció 
de plantilla coincideix amb un mo-
ment de canvi per a la planta fran-
quesina, ja que el grup té intenció 
de tancar-la a finals de 2024. En 
aquest cas ja s'han acordat 77 bai-
xes laborals i 80 recol·locacions. 

Mostra de robòtica col·laborativa
Per tal d'enfortir la indústria local del Vallès Oriental, Universal Robots, 
fabricant de robots col·laboratius, mostrarà dimecres a Granollers les solu-
cions de robòtica col·laborativa i automatització accessible per a empreses 
de qualsevol mida. La sessió arrencarà a les 9.45 h i acabarà amb la inter-
venció del distribuïdor especialista Elektres. La ubicació està pendent de 
confirmar, i l'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia a través del web. 

LA FARMACÈUTICA TAMBÉ PREVEU TANCAR LA PLANTA DE LES FRANQUESES A FINALS DE 2024
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I ho ha fet en l’àmbit de la Formació 
Professional Dual, amb el disseny i la 
implementació de cicles formatius de 
grau mitjà i grau superior de l’aigua en 
aliança amb instituts públics, ajunta-
ments i el Departament d’Educació de 
la Generalitat. A Catalunya, s’impar-
teixen els graus de l’FP Dual de l’aigua 
a cinc instituts, entre els quals l'Esco-

L’Escola de l’Aigua: una dècada de trajectòria 
en l’àmbit educatiu de l’aigua i medi ambient

L’Escola de l’Aigua, institució d’Ag-

bar que va néixer l'any 2012, té com 

a propòsit contribuir a la consecució 

dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) de Nacions Unides, 

a través de l’aprenentatge i el desen-

volupament del talent com a genera-

dor d’oportunitats i de millora social. 

En aquests 10 anys, la institució s’ha 

consolidat com a referent educatiu en 

el sector de l’aigua i del medi ambient. 

Una dècada en la qual l'Escola de 

l'Aigua ha tingut un pes rellevant en 

l'oferta formativa de l'institut Escola 

Municipal del Treball de Granollers.

la Municipal del Treball (EMT) de Gra-
nollers. Dels més de 400 alumnes que 
s’han format durant aquesta dècada, 
110 han estat a l'institu granollerí. 10 
anys. Aquesta trajectòria ha estat re-
coneguda amb el premi FPCat a les 
bones pràctiques empresarials.
   A l’acte de celebració del 10è aniver-
sari, al Museu de les Aigües d’Agbar, 
Àngel Simon, president de la compa- 
nyia ha declarat que la creació de 
L’Escola de l’Aigua és "un pas més 

per reforçar aquest vector educatiu i 

hem de continuar fent passos addi-

cionals per estendre el nostre model 

de formació al conjunt dels grups 

d’interès”.  L’acte va comptar amb la 
participació del secretari d'Empre-
sa i Competitivitat de la Generalitat, 
Albert Castellanos, que destacava el 
lideratge d’Agbar en la col·laboració 
publicoprivada; el seu paper en la 
transformació del model d'educació 
de Formació Professional, i "el com-

promís amb els ODS en l'episodi més 

u  La institució d'Agbar impulsa els cicles de Formació Professional Dual amb pràctiques a empreses. 
Dels més de 400 alumnes formats a Catalunya, 110 són de l’Institut Escola Municipal del Treball

considera un exemple a seguir.
   L’Institut EMT de Granollers va im-
plementar el CFGM en Xarxes i esta-
cions de tractament d’aigües el curs 
2017-2018 i en aquest període ha for-
mat 110 professionals de l’aigua. Ac-
tualment, hi ha 25 alumnes cursant el 
grau i aquest curs Agbar ha impulsat 
beques de mobilitat perquè alumnes 
d’altres poblacions del Vallès Oriental 
puguin accedir a aquesta formació.
   L’Escola de l’Aigua és hereva de 
l’activitat que el grup Agbar ha dut a 
terme al llarg dels darrers 155 anys, i 
ha posat a disposició de la societat el 
coneixement, l’expertesa tècnica, l’ex-
cel·lència operacional i el compromís 
de servei a les comunitats on és pre-
sent. En total, són més de 25.000 es-
tudiants procedents de 38 països els 
que han seguit els cursos formatius 
de l’Escola. "La institució facilita una 

mirada global i oberta al món, desen-

volupa el talent expert i capacita les 

noves generacions de professionals 

per aconseguir una gestió intel·ligent 

de l’aigua i el medi ambient, i el canvi 

de mentalitat que garanteixi un futur 

sostenible per a tothom". i

gran de sequera en els darrers dos 

segles”. També hi va intervenir la di-
rectora de l’EMT, Montse Bosch, qui 
remarcava que “aquest model de for-

mació dual, on es combinen les clas-

ses a l’aula i l’aprenentatge a l’empre-

sa, suposa una oportunitat per portar 

talent a l’empresa”. Bosch ha volgut 
posar en valor aquest cas d’èxit de 
col·laboració entre l’EMT i Agbar per-
què ha servit per formar el professo-
rat, l’alumnat, per dotar amb recursos 
materials el centre i pel diàleg que es 
produeix entre totes les parts i que 

Composicin
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VALLÈS ORIENTAL

RECITAL POÈTIC AMB POEMES DE JOAN SALA VILA
JAUME ARNELLA, CANTANT I FOLKLORISTA

Rapsodes:
YANNICK ESCOBAR SALA

RUTH SALA VIDAL
ITZIAR ESCOBAR SALA

IMMA FORMENT
i amb micro obert

Parlament de l’editora Marta Forment

A benefici del projecte de R.D. del Congo
Donatiu de 5 € per llibre, lliurats pel poeta

MANS UNIDES és membre del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

www.mansunides.org

GRANOLLERS
Dissabte 29 d’octubre de 2022 

a les 18 h a la Sala Tarafa

Hi col·laboren:
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L'empresa Vivace Logística, espe-
cialitzada en la manipulació sec-
torial de productes i la preparació 
de comandes (picking) i que ara 
opera sota la marca Staci, està po-
sant en marxa al polígon Congost 
unes noves instal·lacions de 8.450 
metres quadrats dedicades a ma-
gatzems logístics. La firma grano-
llerina ocupa així l'espai de l'antic 
grup impressor Bigsa, a l'avinguda 
Sant Julià, unes instal·lacions que 
van ser enderrocades la tardor de 
l'any passat després de vuit anys 
d'inactivitat. Aquest espai es troba 
a pocs metres de les naus originals, 
al número 84 de la mateixa avin-
guda, on Vivace va obrir el 2001. 
Aquesta proximitat entre les dues 
instal·lacions permetrà al grup tre-
ballar més còmodament, explicava 
fa uns mesos Nemesio Navas, di-
rector general de Vivace Logística.

Aquesta és la sisena instal·lació 
d'Staci a la comarca després dels 
magatzems que té a Granollers, la 
Roca del Vallès (3) i Lliçà d'Amunt. 

promocional i de màrqueting, i su-
mar nous clients, sobretot de grans 
corporacions. Aquesta modalitat, 
justament, és la que Staci vol im-
pulsar des de les noves instal·laci-
ons del polígon Congost. La firma, 
amb una plantilla de 170 persones, 
va facturar l'any passat 13 milions 
d'euros, i la previsió d'aquest any 
és arribar als 15 milions. 

A més, també disposa d'11.000 me-
tres més a Madrid, unes instal·la-
cions que va obrir el 2019. De fet, 
el grup ha experimentat un fort 
creixement els darrers sis anys, des 
que el 2015 va quedar integrada al 
grup francès Staci, que va adquirir 
el 68% del seu capital. Aquest im-
puls li ha permès avançar en noves 
àrees de negoci, com la logística 

x.l.

EMPRESES  L'ANTIGA VIVACE LOGÍSTICA SUMA MÉS DE 45.000 METRES QUADRATS A LA COMARCA

Staci ultima un nou centre 
logístic a l'avinguda Sant Julià

NOUS MAGATZEMS  Staci activarà 8.450 metres quadrats d'activitat logística

El grup energètic granollerí Esta-
banell ha llançat Anell, la nova mar-
ca per al negoci de la distribució 
d'energia elèctrica i que, fins a dia 
d'avui, operava amb la marca Es-
tabanell Distribució. Amb aquesta 
evolució tant de la imatge com del 
nom comercial, la companyia vol 
evidenciar el seu compromís amb 
la transició energètica, que suposa 
canvis importants en els models 
de distribució d'energia per evi-
tar les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle, i amb els reptes de la 
digitalització de la xarxa elèctri-
ca. Segons Jacinto Martín, director 
d'Smart Grids d'Anell, "la distribu-

ció s'està transformant i sabem 

que, en un futur no gaire llunyà, 

serà molt diferent de com la co-

neixem avui. Per això era im-

prescindible avançar-se al futur 

i reflectir els nous escenaris que 

viu i viurà el sector". Estabanell 
Distribució –ara Anell– va arribar 
als 58.358 subministraments ac-
tius l'any passat. 

ENERGIA

Estabanell 
Distribució canvia
el nom i passa a 
denominar-se Anell El grup assessor Àgora, fundat el 

1987 i especialitzat en la consul-
toria de pimes, celebrarà dijous 
vinent –27 d'octubre– la seva habi-
tual trobada anual de clients, pro-
veïdors i amics davant de més de 
700 persones. L'esdeveniment, que 
omplirà la sala gran del Teatre Au-
ditori, inclourà l'espectacle L'il·lu-
sionista, de l'humorista Peyu. L'ob-
jectiu de la trobada és que persones 
i empreses amb diferents necessi-
tats creïn un espai de networking 
per generar sinèrgies entre elles. 

CONSULTORIA

Àgora recupera la 
trobada anual de 
clients i proveïdors

La Coordinadora de la Indústria i la 
Construcció de la CNT ha fet una cri-
da a secundar la vaga dels dies 27 i 
28 d'octubre en el sector del metall 
per denunciar la constant pèrdua 
de drets i de poder adquisitiu. Per 
abordar la qüestió, la CNT farà una 
reunió oberta avui, dijous (18.30 h) 
al local del carrer Emili Botey. 

Crida de la CNT a
fer vaga en el metall
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El carrer Joan Prim recupera l'EcoGra, la fira de productes ecològics i teràpies alternatives que fa més d'una dècada ideava Comerç de Dalt. Ara, després de la fusió d'aquesta entitat amb Gran Centre, el certamen es recupera després de quatre anys de la darrera edició i allar-

ga les parades i activitats fins al carrer Anselm Clavé, a l'altura del Museu de Granollers. Així, entre aquest punt i el número  11 del carrer Joan Prim –da-vant del Taller d'en Pich, on hi haurà l'estand de l'associació de comerciants– s'instal·laran una trentena de parades, així 

com un escenari per a música, un espai infantil i un altre punt de restauració per fer una pau-sa a la plaça Lluís Perpinyà.La nova aposta per a l'EcoGra coincideix, a més amb el 10è aniversari de la fira, creada el 2009, però que va celebrar la darrera edició el 2018 –quan, 

La iniciativa ressorgeix passats quatre anys de la darrera edició i després 

de la fusió de Comerç de Dalt, organitzadora des de 2009, amb Gran Centre

ELS EXPOSITORS

després d'un important creixe-ment en parades (en va arribar a tenir més d'una cinquantena) i activitats, l'organització feia una pausa per repensar-la–. La pan-dèmia ha contribuït també al fet que l'aturada s'hagi allargat.La 10a edició de l'EcoGra, tot i que, a diferència d'altres anys, concentra tota l'activitat en un dia –dissabte–, manté l'essèn-cia dels inicis, amb una fira en què es potencia el comerç local que conviu, però, amb parades d'altres indrets amb un objectiu comú: sensibilitzar la ciutadania que es pot viure en un món més sostenible i que petites accions i hàbits de consum hi aporten. Així, la fira només acull parti-cipants que tinguin productes ecològics certificats o bé ofe-reixin les anomenades teràpies alternatives per contribuir al benestar de la persona. S'hi po-dran trobar parades d'alimen-tació ecològica i de proximitat, cosmètica, artesania amb ma-terial reciclat, moda sostenible, restauració i vehicles elèctrics, entre altres propostes.L'horari de la fira EcoGra serà de 9.30 h a 20 h. i m.e.

arxiu / x.solanas

AL LLARG DE JOAN PRIM La darrera edició de l'EcoGra es va celebrar el 2018 i ara es reprèn amb nou impuls

L'ECOGRA ARRIBA DISSABTE A LA DESENA EDICIÓ AMB UNA TRENTENA D'EXPOSITORS I ACTIVITATS PARAL·LELES

Torna la trobada de productes 

ecològics i teràpies alternatives

1. Somper (Apriomel). Mel, hidromel, xocolata, infusions i un curiós vinagre de mel
2. Ringana. Cosmètica natural
3. Osmic Pur. Tractaments ecològics de l'aigua –osmosi, descalcificadors–
4. La Magrana Vallesana. Cooperativa de consumidors de productes ecològics
5. Biopompas Granollers. Productes a granel per a una llar lliure de tòxics
6. Espaipertu Institut. Centre de teràpies i formació en Gestalt
7. Junyent i Herbifung. Agrobotiga especialitzada en la cura de les plantes, l'agricultura i el sector ramader
8. Coses del món. Cosmètica i productes naturals, i bijuteria
9. Formatges Montbrú. Formatges de búfala, cabra i ovella del Moianès
10. Pura India. A més de productes de l'Índia, oferreix taller de ioga, reiki, etc.
11. El teu centre. Centre de ioga
12. Meraki Hair Salon. Perruqueria de productes Aveda (100% vegans)
13. Fresc i Vegà. Producte fresc bio vegà
14. Taller Calamarga. Manualitat iartesania
15. Blom Cosmètica Sòlida

16. Gèminis As

17. Svelta Lencería y Complementos

18. Quality Perruqueria. 

Bioperruqueria

19. Ananatural: amb amor, aromes 

i benestar

20. Iaios. Moda sostenible
21. Santuari Animal Corazón

Verde. Entorn natural
22. Mas queseros bio. Formatgesbio amb herbes remeieres
23. Yo me mimo. Productes de bellesa i la llar
24. Armonia Teràpies Naturals

25. Escola Bressol Barrufets. Espai infantil
26. Masia Can Joans. Formatges i làctics de producció ecològica
27. Gran Centre Granollers
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A BANDA DELS EXPOSITORS, TAMBÉ HI PARTICIPEN AMB ACTIVITATS HERBES SALVATGES, ASAJA I EL GREMI D'HOSTALERIA

També tallers, xerrades, cuina i músicaCom és habitual, la �ira EcoGra es complementarà amb activitats pa-ral·leles a l'entorn de les teràpies naturals i els productes ecològics. Així, a més de la trentena de pa-rades, la 10a edició de l ' E c o G r a 
t a m b é c o m p t a -rà amb la col · labo-

ACTIVITATSA la plaça Lluís Perpinyà
10 h. TALLER. APRENEM 
A RESPIRAR amb Herbes 
Salvatges Salut Conscient

11 h. Actuació musical

12.30h. SHOW COOKING 
amb el Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental

18 h. XERRADA. 
LA DESAPARICIÓ DE 
LA PAGESIA amb Rosa 
Pruna, presidenta d'Asaja 
Barcelona

18.30 h. TALLER DE SABÓ
AMB OLI RECICLAT 
DE CUINAR
amb Biopompas 
Granollers

19 h. Actuació musical al carrer Anselm Clavé
19.30 h. TALLER DE IOGA 
amb Escola 
de Dansa Swing

ració d'entitats i establiments de la ciutat, així com d'actuacions musicals de la intèrpret montor-nesenca Ariana Zar.Les activitats de la �ira se cen-traran a la plaça Lluís Perpinyà, on dissabte a les 10 h arrencarà el programa d'actes amb un taller de l'herboristeria granollerina Her-bes Salvatges Salut Conscient, qui oferirà algunes claus per a respi-rar millor. I és que una bona res-piració equilibra el sistema ner-viós, millora la digestió i millora l'insomni.El Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental també col·laborarà amb l'EcoGra a través d'una mostra de cuina, que arrencarà a les 12.30 h per obrir la gana del dinar. De fet, la �ira comptarà també amb un es-pai gastronòmic per a qui vulgui fer una pausa en el passeig entre parades.Ja a la tarda, a les 18 h, la presiden-ta de l'Associació de Joves Agricul-tors (Asaja) a Bar-celona, la franquesina 

ARXIU

Aprendre a fer sabó amb oli reciclat

Biopompas Granollers, que també disposarà d'estand propi, oferirà un 
taller per aprendre a fer sabó amb oli reciclat de la cuina. De fet, els sabons 
sòlids són una opció cada cop més popular per evitar la generació de
residus, ja que s'eviten embasos sobretot de plàstic. A més, reutilitzar un
oli que acaba sent rebuig hi aporta un plus més de sostenibilitat ambiental.

l ' E c o G r a 
t a m b é c o m p t a -col · labo-

celona, la franquesina 
Rosa Pruna, oferirà una xerrada sobre les di�icultats de la pagesia que estan duent a que cada cop si-guin menys els terrenys cultivats.

Finalment, i després del taller de sabó amb oli reciclat, l'Escola de Dansa Swing oferirà una classe de ioga (19.30 h).
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Belén García, cinquena a les W Sèries inacabades
La cancel·lació de les dues últimes curses de les W Series ha donat per finalitzada la temporada de Belén García, que ha acabat al cinquè lloc en 
la seva segona campanya en el certamen internacional. A la pilot vallesana no li va agafar per sorpresa l'anul·lació del campionat després dels rumors de les últimes setmanes que alertaven de la falta de finançament. 

"El Circuit, amb 30 anys d'histò-
ria, és un referent de l'àmbit de 
la competició, però ara cal anar 
més enllà. Els paràmetres can-
vien i cal sumar nous elements, 
com la sostenibilitat ambiental 
i econòmica". Així anunciava el conseller d'Empresa i Treball i president del Circuit de Barcelo- na-Catalunya, Roger Torrent, el nou pla estratègic de l'equipa-ment que pivota, deia, al voltant de tres eixos: el compromís amb la sostenibilitat, la concertació i el treball publicoprivat, i el treball amb el territori. En un acte dilluns a la recta principal del Circuit, es feia públic un pla que preveu una 
inversió de 30 milions d'euros els 

propers tres anys.Torrent, com també ho feia el director del Circuit, Josep Lluís Santamaria, posava en valor les fites esportives de l'equipament, l'únic del món que ha acollit la Fórmula 1, Moto GP, el mundial de superbikes i el mundial de ral·lis. 
"Durant 30 anys ha excel·lit en 
l'organització de competicions 
de referència que ha generat 
un impacte econòmic molt po-
sitiu en el territori", assegurava el conseller, qui també destaca-
va "l'esforç que s'ha fet des de 
2008 per incorporar el com-
promís amb la sostenibilitat".Precisament, Torrent assegura-va que, en el treball conjunt entre 
el Circuit vol ser "exemplar en 

El Circuit instal·larà prop de 18.500 
metres quadrats de plaques solars

EQUIPAMENTS  ROGER TORRENT PRESENTA EL PLA ESTRATÈGIC DE LES INSTAL·LACIONS, QUE PREVEU UNA INVERSIÓ DE 30 MILIONS

L'International GT clou temporadaEl Circuit va acollir l'International GT, que va tancar la temporada amb la doble celebració de l’Oregon Team, que s'enduia la victòria absoluta amb una de les seves unitats mentre queamb l'altra ha aconseguit la corona de campió. 

ESPORTS

PROPOSTES DE FUTUR  El conseller i president del Circuit, Roger Torrent, va presentar el pla estratègic de l'equipament

generalitat

accions per fer front a l'emer-
gència climàtica" i, en aquest àmbit, destacava la inversió en la instal·lació de 18.480 metres qua-drats de plaques fotovoltaiques –a la coberta de la tribuna prin-cipal–, que inclouran un sistema d'emmagatzematge per garantir la suficiència energètica de l'equi-pament i carregadors elèctrics. 
Cinc línies de negociTorrent també posava sobre la taula la necessitat d'avançar cap a la sostenibilitat econòmica i re-coneixia que "no hi ha circuits 
d'aquestes característiques vi-
ables sense suport de l'admi-
nistració". Amb tot, el pla aposta 
per una "gestió eficient de la 
despesa i incrementar ingres-

Aleix Espargaró (Aprilia) va marxar decebut del circuit de Phillip Island d'Austràlia després d'acabar al novè 
lloc i no aprofitar la caiguda de Fa-bio Quartararo (Yamaha). La moto 
del pilot vallesà va fallar al tram fi-
nal i no va poder lluitar pel triomf 

de l'antepenúltima cursa. El germà 

gran dels Espargaró veu com perd 

les oportunitats d'assaltar el liderat-ge de MotoGP. De fet, l'Aleix va veu-re com Pecco Bagnaia (Ducati) se situava nou líder del Campionat del Món amb un tercer lloc a Austràlia, que li permet sumar un total de 233 punts. Al segon lloc hi ha Quartara-ro (219) i tercer, Espargaró (206). 
"Falten dues curses i encara es-
tem vius", deia el granollerí que va tenir molts problemes amb la moto: 
"A la primera part de la cursa tot 
anava segons el que estava pre-
vist. Vaig començar bé avançant 
a Quartararo i vaig aconseguir 
mantenir-me amb facilitat amb 
el grup capdavanter. Fins i tot 
quan vaig cometre un petit error, 
vaig poder reduir ràpidament la 
diferència fent la segona volta 
més ràpida de la cursa. Llavors 
la situació va fer un gir estrany. 
L'electrònica va començar a ta-
llar molta potència i, tot i empè-
nyer fort per recuperar terreny 
als trams de frenada, no vaig te-
nir l'acceleració suficient".

Menys opcions de lideratgeL'Aleix havia dit abans de la cursa que volia atacar per la victòria, fet que no va passar pels problemes amb l'Aprilia. "És una llàstima. 
Són errors que no podem come-
tre si volem lluitar pel títol de 
campionat, sobretot perquè hem 
demostrat que tenim la velocitat 
per fer-ho", comentava el pilot que veu reduïdes les opcions de quedar líder quan només falten les curses de Malàisia i València. De fet, en la pròxima cursa de Sepang (Malàisia), que tindrà lloc diumenge, Bagnaia 
podria ser campió si guanya el gran premi i Quartararo queda fora del podi. Així que Espargaró necessita 
una errada dels dos primers classifi-cats per escurçar la diferència i arri-bar amb opcions en l'última cursa. 

MOTOR  

Aleix Espargaró: 
"Falten dues 
curses i encara 
estem vius"

A més d'esdeveniments esportius més enllà del motor, vol acollir concerts i fires

sos per rebaixar l'aportació pú-
blica". Així, defineix cinc línies de negoci, a banda de la pròpia activi-
tat del món del motor. "Seguirem 
sent escenari de competicions, 
i ho garantim amb la renovació 
de la Fórmula 1 i el MotoGP fins 
al 2026, però a més volem ser 
un tractor per desenvolupar 
projectes d'innovació, mobilitat 
verda, entreteniment, connec-
tant-nos més i sent més oberts 
al conjunt del país", deia Torrent.Per això, el pla aposta per la reindustrialització, per treballar conjuntament amb la indústria de l'automòbil, "peça clau de la 
indústria del territori i espe-
cialment en una comarca amb 
una cinquantena d'empreses 
del sector, sòl industrial sos-
tenible", segons el conseller, qui 
aposta per "un eix industrial a la 
dreta del Besòs". Així, la recerca en l'àmbit de la mobilitat soste-nible i digital amb empreses que 
"podran aprofitar les instal·la-
cions del Circuit per fer proves i 
testos" és el primer eix de negoci.A més, el Circuit es dibuixa com espai per acollir fires, congressos i turisme de negocis, en la línia de l'E-Mobility Experience, una fira que l'equipament acollirà el 29 i 30 d'octubre amb la participació de marques de vehicles elèctrics, i que se celebrarà conjuntament 

al World Rallycross, competició 100% elèctrica.La música en viu també és un dels objectius que es marca el pla, aprofitant l'experiència en orga-nització d'actes multitudinaris 
a l'aire lliure i la proximitat del Circuit amb Barcelona. Les instal-lacions també preveuen atraure 
altres esdeveniments esportius vinculats al ciclisme, l'escalada o el running, així com d'altres rela-cionats als e-Sports i el videojoc, aquí aprofitant la proximitat amb 
el hub digital de les Tres Xemene-ies, a l'àmbit del Besòs.  m.eras

El desenvolupament complet d'aquest pla estratègic està supeditat al Pla Director 

Urbanístic (PDU) del Circuit, un projecte aprovat el gener de 2016 que dibuixa tres 

sectors d'activitat econòmica a l'entorn de l'equipament, però que està aturat i  

que el 2020 la Generalitat ja va reconèixer que calia actualitzar, i que hi treballa 

amb els ajuntaments implicats –Granollers, Montmeló i Parets–. D'altra banda, 

la Generalitat ha difós dades econòmiques del Circuit: el 2021 el grau d'ocupació

va ser del 83%, i "la seva activitat genera uns 326 milions d'euros, un PIB de 181  

milions d'euros i 2.670 llocs de treball". Al conjunt del país, és responsable del 

0,05% del PIB i l'ocupació a Catalunya, amb un impacte major al Vallès Oriental, 

amb un 0,13% del PIB i un 0,18% de l'ocupació a la comarca. L'activitat del Circuit 

genera un retorn fiscal per a l'administració de 49,3 milions, segons el Govern.

Pendents del Pla Director

Inversions
PER A AQUEST 2022 ES PREVEUEN 

5 MILIONS D'EUROS PER A ACCIONS 

com el projecte de modificació del 

revolt 1, que ampliarà l'escapatòria  

per augmentar la superfície actual 

en gairebé un 40%. Per a dur a 

terme aquest canvi, la pista també 

haurà de contemplar altres  

modificacions necessàries com la 

reconstrucció de vials, murs i la  

instal·lació d'elements de seguretat.

El conseller també posava calendari 

per a les pròximes injeccions 

econòmiques al Circuit: 17 milions 

el 2023, dels quals 5 seran per a 

mesures d'eficiència energètica, i  

9 milions per al 2024.
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Estàs preparat per ser posseït per 

les forces del mal? Per patir molt i 

riure encara més en companyia de 

familiars i amics aprofi tant els dies a 
l'entorn de Halloween? Doncs no t'ho 

pensis més. Diverparc ha pensat per 

tu un laberint de més d'un quart d'ho-

ra de durada perquè pateixis en carn 

pròpia les seqüéncies de les pel-

lícules de terror més destacades de 

tots els temps. Una vintena d'actors 

i actrius recrearan les escenes que 

ens han posat els pels de punta: 

el malèfi c pallasso d'It, del cèlebre 
Stephen King, aquell de les esgarri-
foses dents esmolades i els globus 

vermells, o la monja, morts vinents... 
Una fauna només apta per als fanà-

tics del terror i que posaran a prova 

The Demon's Night: un túnel pensat 
per passar-s'ho terrorífi cament bé 

les nostres pulsacions. El muntatge 

ha estat concebut per Nerek Makeup 

Artist, en la direcció artística, i Xavier 
Monells, a la direcció global de l'es-
pectacle, la idea original i la creació. 
L'organitzador d'aquesta suggerent 

proposta és Ferran Codina Vilalta.

Grups no superiors a les 10 persones

Per poder gaudir de la proposta, 
l'accés al passatge es farà en grups 

organitzats no superiors a les 10 

persones. L'organització recomana 
que no hi accedeixin menors de 10 

anys, si no és sota la supervisió d'un 
adult. Per al bon desenvolupament 

de la posada en escena, l'organitació 
recorda que sota cap circumstància 

es podrà tocar cap dels actors i ac-

La gran proposta d'aquest Halloween a la comarca és The Demon's Night, 

el túnel del terror que des 27 al 31 d'octubre acollirà Diverparc (carrer Bar-

celonès, nau 2-4, del poligon Ramassar, a les Franqueses). L'espai ha estat 

condicionat a consciència per recrear un laberint d'emocions fortes només 

apte per a valents i valentes. Les teves pel·lícules de terror favorites però 

amb la particularitat que, en aquest cas, el protagonista ets tu. No esperis 

a reservar la teva entrada no et quedis sense, són limitades. Les podeu 

adquirir ja a diverparc.marcoibor.com

trius participants ni la decoració que 
s'ha treballat a l'efecte de donar gran 

veremblança a les escenes terrorífi -
ques. Així mateix, des de Diverparc 
s'aconsella no abandonar el reco-

rregut traçat i seguir les indicacions 

i normes establertes pel personal de 

seguretat i organitzatiu.

Food trucks, dj i aparcament gratuït

A banda del túnel del terror, l'expe-
riència de The Demon's Night inclou 

altres serveis perquè la vetllada sigui 

complerta. Podreu gaudir de food 

trucks (si els ensurts no us han tret la 

gana), música a càrrec de dj's, i també 
opció d'aparcament gratuït. Perquè 
no falti de res, l'organització ha po-
sat a disposició dels assistents un 
servei d'ambulància.

  Si voleu anar fent boca entre al web 

diverparc.marcoibor.com i mireu el 

vídeo promocional de The Demon's 

Night. La por i les ganes de viure en 

primera persona les vostres esce-

nes de terror favorites ja no us les 
treureu del damunt. Afanyeu-vos a 

adquirir les vostres entrades i as-

Diverparc proposa un túnel del terror del 27 al 31 d'octubre amb una vintena d'actors i actrius

segureu-vos una diversió de les que 
glacen la sang per als dies previs a 

Halloween. ❉

Per a reservar entrades 

per al túnel del terror 

seguiu aquest codi QR

L'oferta lúdica de Diverparc no 

para. Si no en teniu prou amb els 

calfreds que us podruirà 

l'experiència del túnel del terror, 

a partir del 2 de desembre, les 

instal·lacions de Diverparc es 

acondicionaran per rebre la màgia 

del Nadal. The magical journey of 

Claus és la proposta per als més 

menuts per gaudir de les festes.

La bruixa del bosc que feia molts 

anys que estava adormida a 

causa d’un encanteri s’ha 

despertat i ha robat la màgia de 

Nadal! Ha trobat l’entrada secreta 

i ho ha deixat tot fosc… Ningú no 

recorda com era la màgia de Na-

dal! Les fades no saben fer pols 

d’estrelles, els follets ja no saben 

escoltar els desitjos dels nens i 

nenes, les cuques de llum s’han 

adormit, i els tres Reis d'Orient i 

el Pare Noel ja no fan bromes… 

Cap habitant recorda res!

Per sort un follet despistat que 

voltava encantat rebuscant entre 

les cartes dels nens, ho ha vist 

tot i s’ha pogut amagar… Neces-

sita ajuda, hem de salvar la màgia 

de Nadal! Correu, desitjeu-ho 

molt fort i aneu-lo a ajudar! 

Les entrades per també es poden  

obtenir des de ja mateix al web 

diverparc.marcoibor.com

PER NADAL, MÉS MÀGIA
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Ha arribat l'hora de la Lliga Euro-

pea per al Fraikin amb una premis-

sa clara: guanyar el màxim de punts 

als cinc partits del Palau d'Esports 

i sorprendre en algun dels despla-

çaments. L'objectiu és lluitar per 

quedar entre els quatre primers 

classificats de l'agrupació i obtenir 

el bitllet dels vuitens de final, per 

seguir somiant. 

La tasca continental no serà sen-

zilla perquè el Fraikin haurà de 

compaginar el somni continental 

amb la lliga regular de l'Asobal, és 

a dir, que fins a final d'any gaire-

bé jugarà un partit cada tres o qua-

tre dies. "Sempre diem que tenim 

una plantilla curta i per això els 

jugadors del segon equip ens po-

den ajudar. Som una plantilla de 

14 jugadors i això fa que tothom 

hagi de donar rendiment i que 

puguem rotar el màxim possi-

ble de jugadors. Hem d'intentar 

tenir el màxim de nivell possible 

de tots els jugadors, el màxim 

de minuts. Només així podrem 

lluitar per estar entre els quatre 

primers classificats", explicava 

dilluns el tècnic Antonio Rama, du-

rant l'acte de presentació del car-

net europeu de l'aficionat. 

El primer partit de la Lliga Eu-

ropea del Fraikin serà el pròxim 

dimarts a la pista del Balatonfüredi 

d'Hongria, a Veszprem, que supo-

sarà una primera prova de foc del 

somni continental. Aquest duel 

arribarà després del compromís 

de lliga a Lleó, divendres. "Tots 

coneixem la dificultat de portar 

dues competicions tan llargues, 

però de moment la il·lusió po-

drà més que no pas el cansa-

ment", deia Rama. Tanmateix, el 

HANDBOL  FINS A FINAL D'ANY, L'EQUIP JUGARÀ UN PARTIT CADA TRES O QUATRE DIES

capità Antonio García comentava 

que "els millors records que tinc 

en pista sempre són dels partits 

europeus. Són especials", i afe-

gia: "és un dret que ens vam gua-

nyar la temporada passada, que 

viurem juntament amb la nostra 

afició".

Bon moment del Fraikin
L'equip granollerí arriba en un 

gran moment de forma després 

de superar un inici irregular pels 

dos partits seguits contra el FC 

Barcelona, a la Supercopa de Cata-

lunya i en la primera jornada de la 

lliga. Des d'aleshores, ha guanyat 

El Fraikin demana l'ajut de 
l'afició per a la Lliga Europea

bmg

ADEMAR LLEÓ - FRAIKIN BMG

Divendres, 21 - 21.30 h Lleó

tots els partits que ha disputat 

en l'Asobal. Aquesta ratxa positi-

va de partits ha situat el Fraikin 

al segon lloc en solitari amb deu 

punts, amb un marge de dos amb 

el tercer i el quart, el Bidasoa i el 

Cuenca, respectivament. Pel que 

fa a l'Ademar, ocupa el cinquè lloc 

amb set punts.  

Cinc partits al Palau
Per tot plegat, el Fraikin neces-

sita convertir el públic del Palau 

d'Esports en el seu vuitè jugador 

a la pista i el club ha demanat 

l'ajut de l'aficionat local. L'equip 

d'Antonio Rama jugarà cinc par-

tits com a local en la fase de grups 

de la Lliga Europea. El calendari 

europeu a l'Olímpic s'iniciarà l'1 

de novembre contra l'Sporting 

de Lisboa (18.45 h). La resta de 

partits són el 22 de novembre 

contra l'Alpla Hard (18.45 h); el 

13 de desembre, l'RK Nexe (20.45 

h); el 7 de febrer, el Balatonfüredi 

(20.45 h); i el 21 de febrer, l'Ske-

jrn (20.45 h) –els partits es juga-

ran en dimarts–.  j.l.rodríguez b. 

A la venda l'abonament europeu

El BMG ha iniciat la campanya de captació d'abonaments i venda 
d'entrades pels cinc partits que jugarà el Fraikin a la fase de grups 
de la Lliga Europea al Palau d'Esports. El club va presentar dilluns la 
iniciativa BMG Show Time! a la seu de l'empresa Fraikin. El preu de 
l'abonament dels cinc partits per als socis és de 55 euros i d'un partit, 
17 –els socis infants de 6 a 17 anys pagaran 8 euros per partit i els 
menors, tindran entrada gratuïta–. Per als socis hi ha diverses modalitats 
d'abonaments, com ara el preu familiar, a 85 euros; i el soci jubilat o amb 
el carnet jove, a 40 euros. Pel que fa als aficionats, l'abonament per als 
majors de 17 anys és de 88 euros i el preu d'un partit 22; mentre  
que per als menors de 17, l'abonament és de 40 euros i d'un partit 11.  
El club vol incentivar la venda del carnet europeu i, entre les persones  
que comprin l'abonament o una entrada, es faran dos sortejos amb
el nom Meet and Greet. El premi d'un d'aquests serà que cinc persones  
podran parlar després del partit amb els jugadors, i l'altre sortejarà
quatre seients a la llotja i la sala VIP del Palau.

Internacional  FORA DE LA LLISTA 4 JUGADORES DEL KH-7

La granollerina Kaba Gassama 

ha entrat en la convocatòria de-

finitiva de la selecció espanyola 

per disputar l'Europeu, que tin-

drà lloc del 4 al 20 de novembre 

a Montenegro, Macedònia del 

Nord i Eslovènia. Abans d'afron-

tar l'Europeu, la selecció espa-

nyola disputarà un torneig amis-

tós a Torrevella (Alacant), del 28 

al 30 d'octubre, contra Tunísia, 

Egipte i Suïssa. Posteriorment, el 

combinat estatal afrontarà la fase 

prèvia de grups de l'Europeu con-

tra Montenegro, Polònia i Alema-

nya. Els tres primers classificats 

d'aquesta agrupació passaran a la 

següent ronda continental. 

Kaba Gassama, de 25 anys, és 

una habitual de la selecció espa-

nyola i ja l'any passat va ser una 

de les protagonistes del quart lloc 

d'Espanya del Mundial, que va te-

nir lloc al Palau d'Esports. Ante-

riorment, també havia pres part a 

l'Europeu de Dinamarca el 2020 i 

en la fase de preparació dels Jocs 

Olímpics.

Aquesta temporada, la pivot 

granollerina milita al BBM Bie-

tigheim d'Alemanya, que disputa 

la Lliga de Campions. Pel que fa 

a la Bundesliga, l'equip alemany 

Kaba Gassama disputarà 

l'Europeu amb Espanya

ocupa el primer lloc amb un ple 

de triomfs després de quatre jor-

nades. 

Sense jugadores del KH-7
El seleccionador José Ignacio Pra-

des finalment no ha convocat a 

cap de les quatre jugadores del 

KH-7 que estaven en la prellista 

de la cita internacional i, per tant, 

Nicole Wiggins, Martina Capdevi-

la, Esther Somaza i Ona Vegué es 

queden com a jugadores reserva. 

Aixó sí, en el cos tècnic del com-

binat estatal hi ha la preparadora 

física del KH-7, Maria Cadens.   

arxiu

KABA GASSAMA

El KH-7 reprèn la Lliga Guerreras 

després de gairebé dues setmanes 

sense competir i tornarà davant la 

seva afició al Palau d'Esports amb 

un únic objectiu de trencar la rat-

xa negativa de resultats. L'equip 

dirigit per Dolo Martín ocupa el 

penúltim lloc amb un punt en cinc 

partits, sent un bagatge baix per 

un conjunt que abans de comen-

çar la temporada aspirava a les 

posicions europees de la lliga. 

El rival de les vallesanes serà 

el BM Porriño, que ocupa el cin-

què lloc amb sis punts. En l'últim 

partit disputat, l'equip gallec va 

imposar-se amb claredat contra 

l'Aula Valladolid, per 33 a 27, amb 

nou gols de Malena Valles, la seva 

jugadora més en forma. 

El KH-7 vol trencar 

la ratxa negativa

al Palau d'Esports

Lliga Guerreras

BALATONFÜREDI - FRAIKIN BMG

Dimarts, 25 - 17 h Veszprem

El Fraikin Granollers s'estrenarà a la Copa del Rei a la segona ronda i ho farà a la 

pista d'un equip de la Divisió d'Honor de Plata, el Viveros Herol Nava de Segòvia. 

Aquesta eliminatòria es disputarà en un únic partit i tindrà lloc el dimecres 9  

de novembre, a les 20 h. El Viveros Herol Nava ocupa el cinquè lloc del grup A 

de la Divisió d'Honor de Plata amb tres punts i un balanç d'una victòria, un empat 

i una derrota. En cas de passar l'eliminatòria el Fraikin, jugaria una tercera 

ronda abans de la fase final, que es disputarà del 5 al 7 de maig a Santander.

El BM Nava, rival a la Copa

La Fundació Balonmano Grano-

llers reprèn les formacions tècni-

ques a Kédougou (Senegal) des-

prés d'una aturada de quasi tres 

anys a causa de la pandèmia. Des 

de l'any 2017, la fundació col·la-

bora en un projecte de cooperació 

internacional a la regió senegalesa 

de Kédougou anomenat Handball 

à l'école. Aquest projecte, impul-

sat i finançat per l'Ajuntament de 

Granollers, compta també amb el 

suport del Fons Català de Coope-

ració, de La Ligue Régional de Ké-

dougou i de l'ONG Sadev.

L'objectiu del projecte és articu-

lar un torneig escolar d'handbol, 

que sigui similar a les Trobades 

Coaliment que organitza el BMG. 

El campionat senegalès està adre-

çat a noies d'entre 12 i 14 anys que 

les permeti no deixar els estudis 

prematurament perquè l'abando-

nament escolar de les noies és un 

dels principals problemes. 

La Fundació BMG 

torna al Senegal 

pel torneig escolar

Solidaritat

KH-7 BMG - BM PORRIÑO
Dissabte, 22 - 17 h Granollers
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El sènior masculí del CNG aspi-

ra a ser un equip important a la 

Primera Divisió espanyola i vol 

lluitar per quedar entre els quatre 

primers classificats del grup A per 

obtenir el bitllet per la fase d'as-

cens a la Divisió d'Honor –màxima 

categoria estatal–. El conjunt va-

llesà inicia projecte sota la batuta 

del nou entrenador, Ramon Ro-

sell, que té una àmplia trajectòria 

com a tècnic. 

La preparació del CNG ha tingut 

com a protagonista la Copa Cata-

lunya i l'equip va aconseguir dis-

sabte el quart lloc a la piscina del 

CN Horta, a Barcelona, després de 

perdre la final de consolació con-

tra el CN Montjuïc (10-7). "Estic 

content amb el rendiment per-

WATERPOLO | Primera Divisió EL NOU PROJECTE ESTÀ LIDERAT PEL TÈCNIC RAMÓN ROSELL I L'EQUIP S'HA REFORÇAT AMB 3 JUGADORS

què hem pogut competir, tot i 

que ens van faltar dos jugadors 

importants que estaven jugant 

els Jocs Sud-americans", expli-

ca Rosell. Aquestes dues peces 

que van faltar a la copa catalana 

van acabar sent medallistes amb 

les seves respectives seleccions. 

Octavio Salas va guanyar la pla-

ta amb l'Argentina i Sebastián 

Muñoz, el bronze amb Colòmbia. 

"Segur que arribaran molt en-

dollats amb aquestes meda-

lles", avisa el tècnic. 

El CNG frega el podi català 
abans del debut a Saragossa

CNG
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A HORTA El capità en un moment del triomf contra el BM Cisne

L'Spartans quad rugbi va tancar 

la primera jornada de la Primera 

Divisió estatal amb una victòria i 

dues derrotes. L'equip granollerí 

va ser l'amfitrió de l'obertura de la 

lliga estatal amb un cap de setma-

na intens al Pavelló del Congost, 

amb un total de sis partits. 

L'equip granollerí va perdre dis-

sabte el primer partit contra el vi-

QUAD RUGBI | Primera Divisió LA JORNADA INICIAL DE LA TEMPORADA, AMB SIS PARTITS, ES VA DISPUTAR AL PAVELLÓ CONGOST

L'Spartans debuta com a 

amfitrió a Primera Divisió

CN HELIOS - CNG MASCULÍ

Dissabte, 22 - 14 h Saragossa

EN JOC Un dels moments de la primera jornada al Pavelló del Congost

El CBG Pisos.com encadena dues 

derrotes com a visitant després de 

perdre la passada jornada contra 

el CB Navàs (72-60). L'equip dirigit 

per Toni Olivares va anar a remolc 

a la pista del Bages i dissabte bus-

carà el caliu de la seva afició per re-

petir el triomf de la segona jornada 

de la Lliga EBA com a local. 

A Navàs, el CBG va començar 

molt endollat amb un primer 

quart a favor seu (16-19), però rà-

pidament l'equip local va capgirar 

l'electrònic al segon període i ja no 

va donar cap oportunitat als va-

llesans, que van tenir una anotació 

baixa al segon i tercer quart. 

Els de Toni Olivares buscaran 

el segon triomf de la temporada 

dissabte a casa contra el Santa 

Eulàlia, que encadena tres partits 

perduts. L'equip barceloní ve d'en-

caixar una dura derrota contra el 

Barça, per 49 a 75. 

BÀSQUET | Lliga EBA

Segona derrota 

seguida del CBG 

com a visitant

Salas ja formava part de la plan-

tilla del CNG la passada tempo-

rada, però Muñoz és un dels tres 

nous fitxatges d'enguany. També 

s'han incorporat a l'equip Tizzi-

ano Conti i Aniol Blanc. El triplet 

d'incorporacions poden alternar 

les posicions d'extrem o lateral 

esquerra. 

Jugar i entrenar, de visitant
El primer partit de la Primera 

Divisió serà dissabte a la piscina 

del CN Helios, a Saragossa. El club 

hauria d'haver jugat el duel com a 

local però, a causa de la crisi al club 

pel tall de subministrament de gas 

i no tenir aigua calenta, es va can-

viar per jugar de visitant. "Ningú 

planifica una plantilla amb una 

situació com aquesta, però hem 

de buscar solucions. Ara plani-

fiquem els entrenaments set-

mana a setmana i, per exemple, 

n'hem fet a les piscines d'Alella, 

Montjuïc i Badia. Puc assegurar 

que m'he trobat en pitjors situ-

acions i aquesta se superarà", 

augura el tècnic, que afegeix que 

el primer duel és molt complicat: 

"l'Helios és un dels rivals més 

complicats d'aquesta primera 

fase, haurem d'estar molt bé 

per guanyar el partit". J.L.R.B.

CBG MASCULÍ - SESE

Dissabte, 22 - 17.45 h Granollers

gent campió, el BUC Barcelona (42-

30), que va guanyar els tres partits. 

A la tarda, l'Spartans va refer-se 

amb un triomf contra el Zuzenak 

(50-24) i diumenge, va tancar la 

jornada amb una derrota contra 

l'Adapta Zaragoza (38-44), que va 

sumar dues victòries. 

La pròxima jornada tindrà lloc a 

Saragossa el 5 i 6 de novembre. 

El sènior femení del CBG manté la 

ratxa negativa de resultats amb la 

quarta derrota seguida a la Copa 

Catalunya. En l'últim compromís, 

l'equip granollerí va perdre clara-

ment contra el Manresa a casa, per 

44 a 64. En la pròxima jornada, el 

CBG femení tornarà a jugar de local 

i diumenge (17.45 h) rebrà el Bàs-

quet Safa Claror, que també encade-

na quatre derrotes. 

Quatre partits 

perduts del femení

FEDDF
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El CE Llerona manté una tempo-

rada més els prop de 450 espor-

tistes que engloba amb un total de 

30 equips, amb 17 masculins i 13 

femenins. El club franquesí va fer 

l'acte de presentació el passat di-

mecres i, novament, va servir per 

mostrar la consolidació d'un pro-

jecte de formació. 

D'entre els èxits de les últimes 

temporades, hi ha la crescuda en 

equips del futbol femení, que con-

verteix el Llerona com un club re-

ferent. "Per a nosaltres és molt 

important tenir tota l'estruc-

tura del futbol femení i, fins i 

tot, doblar algunes de les cate-

gories de formació", explica el 

director esportiu, David Hidalgo. 

El Llerona té una estructura fe-

menina envejable amb un equip 

prebenjamí, dos benjamins, tres 

alevins, tres infantils, tres juvenils 

i un sènior. "Totes les categories 

de la base militen en divisions 

punteres i el sènior femení és 

a la Territorial Preferent ", afe-

geix Hidalgo. 

El sènior femení té com objectiu 

consolidar-se a la Preferent, que 

en els últims anys ha aconseguit 

FUTBOL EL CLUB FRANQUESÍ SUMA 17 CONJUNTS MASCULINS I 13 FEMENINS EL CURS 2022-23

mantenir-se amb dificultats. "Vo-

lem salvar la categoria sense 

patir, volem estar més amunt 

del que estem ara", explica el di-

rector esportiu. El Llerona ocupa 

l'últim lloc amb un punt en cinc 

partits. Diumenge tindrà un partit 

complicat a casa contra la Penya 

Blanc i Blava la Roca, que és segon.

Aspirant a l'ascens
Pel que fa a l'estructura masculina, 

el club suma 17 equips i té com ob-

El CE Llerona presenta prop de 
450 esportistes en 30 equips

CE LLERONA

Solidaritat LA JUGADORA DEL BARÇA AMB LES REFUGIADES

El sènior masculí de l'Staci AEH 

Les Franqueses es manté al se-

gon lloc, del grup A de la Primera 

Catalana, després de guanyar el 

tercer partit en quatre jornades. 

Els franquesins van imposar-se la 

passada jornada contra el Valldo-

reix amb un ajustat 32 a 31.

L'AEH masculí visitarà diumen-

ge l'Handbol Igualada amb una 

ratxa positiva com a visitant, amb 

dues victòries de dos partits dis-

putats. L'equip de l'Anoia ocupa el 

cinquè lloc amb quatre punts. 

D'altra banda, el sènior femení 

franquesí, de la Lliga Catalana, vi-

sitarà el líder, el Sant Vicenç. Les 

franquesines van empatar la jor-

nada passada contra el Martorell 

(26-26) i ocupa el cinquè lloc amb  

cinc punts. 

L'Staci AEH masculí 

es manté invicte 

amb el tercer triomf

HANDBOL | Primera Catalana 

PRESENTACIÓ L'acte va tenir lloc el dimecres passat

jectiu millorar la competitivitat del 

sènior masculí, que milita a la Ter-

cera Catalana. "L'any passat ens 

vam quedar a les portes de l'as-

cens; enguany mantenim el pro-

jecte i volem estar més amunt, 

tot i que l'inici està sent irregu-

lar", diu David Hidalgo, que també 

és l'entrenador i confia en capgirar 

la situació. El sènior masculí és el 

quart classificat per la cua, amb tres 

punts, i diumenge visitarà el camp 

del Lliçà d'Amunt.  j.l.rodríguez b.

IGUALADA - STACI AEH MASCULÍ

Diumenge, 23 - 18.30 h Igualada

La jugadora del FC Barcelona 

Aitana Bonmatí, col·laboradora 

d’Uhncr-Acnur i de la Fundació 

FC Barcelona, va visitar amb mo-

tiu del Dia Internacional de la 

Nena –dimarts 11 d'octubre– un 

entrenament de l’AE Ramassà, 

equip de futbol format per dones 

refugiades que reben suport de la 

Fundació. La visita d’Aitana s’ins-

criu en el marc de l’aliança entre 

el FC Barcelona i l’Agència de 

Nacions Unides per als Refugiats 

(ACNUR), que es va formalitzar el 

mes de juny passat.

El Ramassà és un club format 

per 35 dones refugiades, sol·lici-

tants d’asil i migrants a Catalunya, 

que es va formar al maig del 2021 

i que compta amb el suport de la 

Fundació FC Barcelona en el marc 

del projecte europeu SPRING. El 

seu objectiu és afavorir la integra-

ció de dones refugiades de dife-

rents nacionalitats, edats i contex-

tos, generant una xarxa d’ajuda i 

Aitana Bonmatí entrena 
amb l'equip de l'AE Ramassà

vincles a través del futbol mitjan-

çant la metodologia SportNet de la 

Fundació del FC Barcelona.

La migcampista blaugrana tam-

bé va poder xerrar amb les refugia-

des de l'AE Ramassà sobre els rep-

tes i les barreres que afronten les 

dones tant al món de l'esport, com 

en molts altres contextos socials. 

AITANA BONMATÍ

CE LLERONA

L'OnCodines Trail del 2023 torna-

rà a passar per les ciutats de Gra-

nollers i les Franqueses, tot i que 

només ho farà en el seu recorre-

gut de caminada. L'organització 

de la prova solidària va presentar 

divendres a Sant Feliu de Codines 

la tercera edició, que se celebrarà 

el 15 d'abril amb un recorregut de 

trail de 80 quilòmetres i una ca-

minada de 65. 

La cursa de muntanya recor-

rerà diversos municipis de les 

comarques del Vallès Oriental i 

el Moianès, amb sortida a Sant 

Quirze de Safaja i arribada a Sant 

Feliu de Codines. En la prova de 

trail, el circuit passarà de l'Amet-

lla del Vallès fins a Santa Eulàlia 

de Ronçana, i evitarà el pas per 

Granollers i les Franqueses. Tot 

el contrari que la caminada, de 65 

quilòmetes i més de 1.800 metres 

de desnivell. 

Els equips han d'estar formats 

per entre 3 i 6 persones i hi ha un 

límit de 150 conjunts. L'organitza-

ció va anunciar divendres que la 

inscripció a la tercera edició, que 

ja està oberta, serà gratuïta. De 

tota manera, cada equip ha d'apor-

tar un donatiu de 600 euros. 

La Caminada d'OnCodines a 

Granollers i les Franqueses

VÒLEI | Segona Catalana  ÉS LÍDER  EN SOLITARI AMB NOU PUNTS

El sènior femení de l'AEC Vallbona 

és el novell de la Segona Catalana, 

però domina el grup B amb un 

triplet de victòries en tres partits. 

L'equip granollerí té com objectiu 

l'ascens a la Primera Catalana i, 

ara per ara, va pel bon camí amb 

una solidesa inusual. 

En l'últim partit va dominar 

clarament el duel a casa contra el 

Panteres Grogues Vòlei Femení, 

per 3 a 0. De fet, no ha cedit cap 

set en els tres partits disputats i 

ha guanyat els tres compromisos 

amb el mateix resultat, de 3 a 0. En 

la primera jornada va ser contra 

el Vikings Vòlei Prat, a casa, i en la 

L'AEC Vallbona encadena 

tres victòries a Segona
segona, a la pista de Vòlei Olot. 

Després de tres partits, l'AEC 

ocupa el primer lloc en solitari 

amb nou punts i té el marge d'un 

punt amb el segon, el CV Vilanova 

Groc. El pròxim duel de les gra-

nollerines serà diumenge, preci-

sament, contra el seu principal 

perseguidor que ve de guanyar a 

la pista de l'Arenys, 2 a 3.

El CVLF, al segon lloc
Al grup A de la Segona Catalana 

competeix el CV Les Franqueses 

Escola Pia, que també encadena 

tres victòries en l'inici de la lliga. 

Les franquesines van guanyar l'úl-

tim partit contra la Vall d'Hebron 

B, per 3 a 0, i ocupen el segon lloc 

amb vuit punts, a un del líder, el 

JAKO AEE Institut Montserrat Grà-

cia. De fet, diumenge les franque- 

sines jugaran a la pista del líder amb 

l'objectiu d'assaltar el primer lloc de 

l'agrupació, tot i la dificultat.   

tONi tORRiLLAs

EN JOC Triomf clar del sènior femení contra les Panteres Grogues (3-0)

VILANOVA GROC - AEC VALLBONA 

Diumenge, 23 - 18 h Vilanova i G.

JAKO AEE - CV LES FRANQUESES

Diumenge, 23 - 13 h Barcelona

CURSA POPULAR  LA PROVA SOLIDÀRIA SERÀ EL 15 D'ABRIL
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Caneló cruixent de fruits de mar i coca de trinxat d'escalivada amb
formatge de cabra

PRIMER

Bacallà gratinat a la muselina d'all i oli
Galtes de porc ibèric guisades sense feina amb castanyes

Vedella guisada amb bolets

SEGONS A ESCOLLIR

Castanyes, moniatos i moscatell
POSTRES

Pa, vi Rioja blanc i negre, Cava brut, aigua

35€ SOCIS / 45€ NO SOCIS

i PANALLETS

RESERVES AL CASINO (HORARI: DE DILLUNS A DIJOUS DE

18H A 20.30H I DIVENDRES DE 9H A 12H)

Carrer Agustí Vinyamata, 21 · 08402 Granollers 

T. 93 870 50 40 · www.casinodegranollers.com

MENÚ
CASTANYADA (31/10/2022)

Caneló cruixent de fruits de mar i coca de trinxat d'escalivada amb
formatge de cabra

Bacallà gratinat a la muselina d'all i oli
Galtes de porc ibèric guisades sense feina amb castanyes

Vedella guisada amb bolets

Castanyes, moniatos i moscatell

Pa, vi Rioja blanc i negre, Cava brut, aigua

35€ SOCIS / 45€ NO SOCIS

MENÚ

Caneló cruixent de fruits de mar i coca de trinxat d'escalivada amb
formatge de cabra

Bacallà gratinat a la muselina d'all i oli
Galtes de porc ibèric guisades sense feina amb castanyes

Vedella guisada amb bolets

Castanyes, moniatos i moscatell

Pa, vi Rioja blanc i negre, Cava brut, aigua

35€ SOCIS / 45€ NO SOCIS

MENÚ

Canelócruixentdefruitsdemaricocadetrinxatd'escalivadaamb
formatgedecabra

Bacallàgratinatalamuselinad'allioli
Galtesdeporcibèricguisadessensefeinaambcastanyes

Vedellaguisadaambbolets

Castanyes,moniatosimoscatell

Pa,viRiojablancinegre,Cavabrut,aigua

35€SOCIS/45€NOSOCIS
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Familiaritzar els petits amb l'anglèsDescobrint la cultura pop sud-coreana
Cambridge School dinamitza dues activitats per avui 

dijous. Story Time (17.30 h) a la Biblioteca Can

Pedrals ofereix narracions i cançons a infants a partir 

de quatre anys. Library Talks (18.45 h) proposa

sessions de conversa a la Biblioteca Roca Umbert.

El col·lectiu Purplefly organitza divendres a partir de les 
16 h la tercera edició del K-Event al Gra, una tarda i vespre 

amb entrada gratuïta per conèixer la cara més musical de 

l'emergent cultura sud-coreana. Amb exhibicions de balls, 

random dance, jocs i altres activitats al voltant del k-pop.

CULTURA

La sisena edició del festival Pano-

ràmic s’obre al públic avui dijous, 

desplegant una cinquantena d’ac-

tivitats de manera simultània a Granollers i a Barcelona fins al 
27 de novembre. L’acte inaugural 

(19 h) se celebrarà a la Nau B1 de 

Roca Umbert, amb una conferèn-

cia a càrrec de l’artista i realitza-

dor audiovisual Andrés Hispano, 

membre de l’equip assessor. In-

clourà la performance Udol d’En-

ric Maurí, amb la qual l’artista de 

Cardedeu vol reivindicar una nova 

actitud davant el paisatge i com 

ens hi relacionem. 

Durant la tarda de dijous es farà 

un recorregut per les 15 exposi-

cions que hi ha escampades per 

diferents equipaments de la ciu-

tat. L’endemà divendres el Museu 

serà l’escenari de la xerrada The 

state of the art al cinema i els vide-

ojocs (18 h), a càrrec del progra-

mador, periodista i col·leccionista 

de videojocs d’origen gal·lès Andy 

Kelly i Andrés Hispano. En aques-ta classe magistral Kelly reflexio-

narà sobre com els videojocs són 

ARTS VISUALS  MOSTRES, PROJECCIONS, XERRADES, VISITES GUIADES I TALLERS S'ESCAMPARAN PER DIFERENTS EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT

andy kelly/PanORÀMIC

El Panoràmic arrenca amb una quinzena 
d'exposicions i una desena d'activitats

n L’Open Panoràmic és la convocatòria 

artística nacional destinada a obres en 

format audiovisual. Els projectes selec-

cionats es basen en fotografies, vídeos, 
textos, infografies o webdocs. Dilluns a la 
planta baixa del Gra i a partir de les 17 h 

es farà la projecció de tots els projectes 

seleccionats enguany. 

El Museu de Ciències Naturals també 

s’incorpora als espais del Panoràmic. A 

partir de dimarts projecta Artic Visions 

d’Isacco Emiliani. Aquest fotògraf italià 

treballa en projectes de llarga durada 

que expliquen històries de llocs sal-

vatges i de la gent que hi viu, abordant 
temes antropològics, ambientals i de 
conservació. Artic Visions el va comen-

çar el 2016 per documentar un dels hà-

bitats més delicats i en perilll d'extinció 

del planeta. “Amb una sèrie de llibres 

fotogràfics explico cada regió àrtica, 

cadascuna amb el seu concepte i la 

seva pròpia història, amb l'objectiu 

de donar a conèixer els elements més 

compromesos i arriscats, fent que els 

nostres ulls prenguin consciència de la 

seva bellesa i fragilitat”, detalla l’autor. 
El mateix dimarts hi haurà una altra 

projecció al Cinema Edison (19 h), la de la 
pel·lícula Hereditary (2018) del realitza-

dor nord-americà Ari Aster, un dels dar-

rers exponents de la controvertida eti-

queta 'terror elevat'. La sessió inclourà, al 
final, una conversa amb Andrés Hispano.

FILMS ARTÍSTICS, 
COMERCIALS I
DOCUMENTALS

un espai on es plantegen qüesti-

ons sobre el paisatge, tal com va 

fer en el seu moment la pintura, el cinema i la fotografia al segle XX. 
Kelly també és l’autor de la mostra 

Other places, instal·lada a l’Adobe-

ria. Utilitzant eines digitals, elimi-

na enemics, objectes, objectius i 

altres distraccions de les pantalles 

de joc per mostrar aquests mons 

des d’una perspectiva nova. Així 

els espectadors poden apreciar 

millor la qualitat d’aquests esce-

naris imaginaris, que acostumen a 

ser eclipsats pel joc.

Dissabte es realitzarà el taller El 

paisaje es una imagen sin fin (15 

h) a Roca Umbert, impartit per 

l’artista visual, arquitecta i docent 

Lucía Morón i la comunicadora 

social i fotògrafa María Gutiérrez. 

Una activitat per descobrir com 

es relaciona el cos i el paisatge a 

través dels fotollibres. Morón i 

Gutiérrez, totes dues argentines i 

residents a Barcelona, també són 

les comissaries de la mostra de 

fotollibres Somos casi por comple-

to polvo de estrellas que es podrà 

veure a la nau de Dents de Serra 

de Roca Umbert. Una mirada lla-

tinoamericana sobre aquesta dis-

ciplina artística que inclourà fo-

tollibres d’artistes que treballen la 

relació del cos i el paisatge, la rela-

ció amb els animals i els desastres 

ecològics, la representació d’una 

regió colonitzada i la recuperació 

d’identitats. 

El Panoràmic desplega tants con-

tinguts que els seus responsables 

han organitzat cinc rutes de desco-

berta. La primera arriba diumenge 

i revelarà el seu vessant més digital, 

posant en relleu els projectes més 

vinculats a la creació digital i les 

noves tecnologies. L’itinerari guiat 

començarà a les 11 h a l’Adoberia i 

es visitaran els projectes Umbral de Serafín Álvarez, els de realitat vir-

tual i realitat augmentada en el site específic i l’exposició d'Andy Kelly, 
Finalitzarà amb un aperitiu al bar de 

Roca Umbert.  

VIRTUAL  Un dels escenaris continguts a l'exposició 'Other places' d'Andy Kelly al Museu de Granollers

Més d’un miler d’alumnes des 

d’educació infantil a batxillerat de 

14 centres escolars de la comarca 

participaran al projecte Art i Esco-

la, organitzat per la Fundació AC 

en col·laboració amb el Museu de 

Granollers. El curs s’inaugurarà 

dimecres amb una ponència a càr-

rec de la historiadora de l’art Maia 

Creus al Museu (17.30 h).

Aquesta és una iniciativa de 

referència pel que fa a l’ensenya-

ment de l’art contemporani als 

centres educatius que enguany ha 

experimentat un creixement i pas-

sa de 10 a 14 centres implicats. 

Com a conseqüència, també s’ha 

L'art arriba a les aules

ART  L'AC I EL MUSEU IMPULSEN EL PROJECTE FORMATIU

ampliat el nombre de consultors, 

que incorpora Pol Aumedes, Núria 

Nia, Marta Pareja, Helena Pielias i 

Mercè Soler en qualitat d’artistes 

assessors. 

En cada edició el projecte pro-

posa un tema prou ampli perquè 

es pugui treballar des dels àmbits 

més diversos, a través de qualse-

vol mitjà artístic. Durant el curs 

2022/2023 els participants refle-

xionaran i crearan les seves obres 

partint d’un mateix concepte: 

arrel. Art i Escola culminarà amb 

una exposició de les obres de 

l’alumnat al Museu, entre els me-

sos de maig i juny. 

Avui dijous (20 h) l'artista sonor 

Vicens Vacca inaugura l'exposició 

Extinción a la galeria Trinta Arte 

Contemporánea de Santiago de 

Compostel·la.

Per aquesta veterana galeria ga-

llega és "una aposta valenta" per 

l'art sonor, ja que és una disciplina 

que no acostuma a tenir molta vi-

sibilitat en el circuit expositiu. En 

paraules de la crítica, Vacca "pot 

ser un dels grans secrets de l'art 

espanyol, i un dels més grans 

pel que fa a l'art sonor, amb més 

de tres dècades de treball". Amb 

obra exposada al MACBA, a la Fun-

dació la Caixa o al Museo Nacional 

Vacca exposa a Galícia

INAUGURA 'EXTINCIÓN' A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

Centro de Arte Reina Sofía, entre 

d'altres, "s'aproxima al so com a 

element comunicatiu, atorgant 

una importància especial a la 

realitat i a l'experiència sonora 

quotidiana". La mostra es podrà 

visitar fins al 27 d'octubre. 

'EXTINCIÓN'

tRInta aRte COnteMPORánea

Final del cicle 

'Post Scriptum: 

la imatge després 

de la paraula'

El cicle itinerant de tres conferèn-

cies Post Scriptum: la imatge des-

prés de la paraula, organitzat pel 

Servei de Biblioteques, conduït per 

l'arquitecte i divulgador Miquel del 

Pozo i dedicat a obres d’art que te-

nen el seu origen en un text literari arriba dilluns (18) a la seva fi.
La darrera sessió a la Biblioteca 

Roca Umbert, Exigències del guió: 

#metoo al s. XVII, examinarà les 

diferents maneres s’han utilitzat els textos literaris per justificar 
imatges de dubtosa moralitat, on la 

dona era la principal perjudicada i 

com alguns artistes varen reaccio-

nar-hi en contra. 

MÉS PROGRAMACIÓ
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LES FRANQUESES. La companyia 

Milnotes no és supersticiosa. 

Aquest fet, afegit a l’èxit obtingut 

l’any passat per La venganza de tía 

Toña –que va atreure més de 2.500 

espectadors a les Antigues Escoles 

de Corró d’Amunt– els ha portat 

a reincidir amb una continuació 

d’aquella atracció, talment com si 

es tractés de la seqüela d’una pel·

lícula de Hollywood. Un túnel del 

terror interactiu que serà el núme·

ro 13 en la seva trajectòria. 

En realitat la iniciativa parteix 

de la US Corró d’Amunt, que per 

segon any consecutiu ha trobat 

en aquesta fórmula un mitjà ido·ni per finançar-se durant tot l’any. 
Com assenyala David Garrido, vi·

cepresident de l’entitat, “si no fos 

per aquest espectacle el més 

probable és que no hi hauria 

futbol al poble”. Un any més, el 

club ha traslladat la responsabi·

litat de l’organització a Milnotes, 

que abans de l’estiu ja es van po·

sar a treballar en un “superpro-

jecte” que implica a 26 actors i ac·

Milnotes desperta al dimoni Bael 
en una nova edició del túnel del terror

ATRACCIÓ  'LA MALDICIÓN DE BAEL' INCLOURÀ 'SESSIONS EXTREM' PER ALS MÉS AGOSARATS I ELS AMANTS DE LES EMOCIONS FORTES A CORRÓ D'AMUNT

C. R.

A PUNT PER AL XOU  La presentació de 'La maldición de Bael' a Corró d'Amunt va tenir un convidat del tot inesperat

trius, un equip amb una desena de 

tècnics i més de 30 patrocinadors.

El terror portat a l'extrem
L’any passat l’equip de Milnotes 

va sondejar l’opinió dels especta·

dors i una part d’aquests en feien 

una valoració positiva alhora que 

demanaven passar “més por”. 

Aquesta demanda ha estat reco·

llida i després de donar·hi mol·

tes voltes la companyia ha volgut 

oferir enguany “un dos per un”. De 19 i fins a les 22.30 h es faran 
les sessions convencionals, on es 

mantindrà la interactivitat per part 

del públic, i a partir de les 22.45 h i fins a la 1 de la matinada l’especta·

cle oferirà els passis Extrem “pels 

més atrevits, per aquells que 

busquen més canya”, en els quals 

“pujarem una mica la potència 

de la por”, explica Joan Garrido, 

director de la companyia. ”Uns ac-

tors especialitzats es prendran 

la llicència de tocar als especta-

dors i anar una mica més enllà”. 

Per afegir una mica més de por al 

cos, Garrido alerta que en aquest 

cas “les entrades seran especi-

als i tothom entrarà sota la seva 

responsabilitat”. La maldición de 

Bael es podrà veure els dies 29, 30 i 

31 d’octubre i el 4 i 5 de novembre. 

Les entrades anticipades ja es po·

den adquirir a través del web mil-

notes.com. Com a novetat, enguany 

s’ha recuperat la botifarrada popu·

lar dels inicis, en un espai amenit·

zat per Dj Cherry on “succeiran co-

ses contínuament” i que permetrà 

sopar, beure i després anar a patir 

dins el túnel.  C. R.

n Si bé La venganza de tía Toña s'ins-
pirava en una llegenda del folklore 
mexicà, en aquesta ocasió el guionis-
ta Dani Bernabé ha creat un argument 
totalment nou. La maldición de Bael 

s’ubica a la mateixa localització, l’ha-

cienda mexicana de Santa Bárbara, ara 
maleïda i transformada escenogràfi-
cament per la mà de Thommy Tayco en 
“una porta a l’infern”. L’espectacle 
reprèn algun dels seus personatges –
com la xerraire Emiliana– i en presenta 
de nous, començant pel mateix dimoni 
Bael, convertit en el protagonista ab-
solut. Però caldrà assistir a l’especta-
cle per veure quins d’ells sobreviuen.

LA MALEDICCIÓ
MEXICANA CONTINUA

hydRa del noRd

HYDRA DEL NORD

A mitjan juny l’associació socio· 

cultural Hydra del Nord –creada al 

Centre Cívic Nord a través de l’en·titat La Llançadora– va organitzar 
un assaig obert de La ratera, l’obra 

que en aquells moments estava 

preparant i que havien d’estrenar 

uns mesos més tard. Doncs bé, el 

moment ja ha arribat. L’adaptació de la popular peça d’Agatha Chris·

tie, “la dama del crim”, es repre·

sentarà dissabte (20 h) i diumen·

ge (19 h) a l’escenari de Llevant 

Teatre. Les entrades per la funció 

del primer dia ja estan esgotades.

Dani Codina dirigeix el muntat·

ge, interpretat per Esther Arimon, 

Noemi Calvó, Pau Carreté, Teresa 

L'OBRA AMATEUR HA ESTAT ASSAJADA AL CENTRE CÍVIC NORD

El misteri està servit amb 

'La ratera' d'Agatha Christie

Durán, Xavi Morell, Marta Moreno, 

M. Rosa Sopena i Glòria Villalba.

La ratera ha passat a la història 

del teatre per ser l’obra teatral de 

major permanència mundial en 

cartell, perquè des de 1952 conti·

nua representant·se a Londres de 

forma ininterrompuda. 

TEATRE  UNA PREMIADA PEÇA DE PEA GREEN BOAT QUE TAMBÉ TÉ VIDA COM A LLIBRE IL·LUSTRAT

LES FRANQUESES. Emília Esteban 

Langstaff i Eduard Blanch Bar·

bany són els creadors de la com·

panyia Pea Green Boat, “amb un 

peu als escenaris i l’altre al món 

de la literatura infantil”. Plegats 

creen i produeixen espectacles de 

titelles –construïts per ells ma·

teixos– i, alhora, els converteixen 

també en àlbums il·lustrats mit·jançant la fotografia.
Aquest és el cas de Gnoma, l’elo·

giat espectacle de titelles –reco·

manat a partir de 3 anys– que 

dissabte (18 h) es representarà 

al Casal Cultural de Corró d'Avall, 

en el marc del Cicle d'Espectacles 

'Gnoma', una nova mirada 

als espectacles familiars
Infantils i Familiars. La versió es·

crita ja va per a la tercera edició i ha tingut traducció a França, me·

reixedora d’un premi literari.

La gnoma Gwendolyn i la seva 

amiga, l’ocell Matilda, han cons·

truït una casa per viure juntes. 

N'estan molt il·lusionades, però 

a poc a poc s'adonen que això no 

és tan senzill. Aquest és el punt de partença argumental d’una histò·

ria sobre l’amistat, el repte de la 

convivència i la resolució de con·

flictes, les diferències i l'accepta·

ció dels altres, amb una mirada di·

ferent sobre l’estructura familiar.

A més per la manera com està 

concebuda l’original escenografia, 

Gnoma també aporta una conside·

ració sobre l’ecologia o l’arquitec·

tura orgànica en harmonia amb 

l’entorn. La música, que adapta te·

mes tradicionals irlandesos, posa 

la cirereta a una proposta que 

obre nous camins en el llenguatge 

dels espectacles familiars. 

pea gReen boat

'GNOMA'
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FESTA DEL GLAÇ
Verneda de Can Gurri · Lliçà de Vall

Dissabte 22 i diumenge 23 d’octubre de 2022

Informa-te’n a llissadevall.cat

Tania Lozano i Víctor F. Clares 

són dos amics de tota la vida de 

Montcada i Reixac que anaven per 

periodistes, però el 2017 la músi-

ca es va creuar en el seu camí. De 

manera que el món va perdre un 

parell de redactors i va guanyar 

Ladilla Rusa. El duet va començar 

“com una broma”, però la seva 

desimboltura i estil –que ells ma-

teixos descriuen com a “orgull 

xarnego”, barrejant elements de 

la rumba catalana i l’electropop– 

ha acabat caient amb gràcia entre 

el públic i s’ha convertit en sinò-

nim d’humor i festa, les seves di-

vises. Així ho corroboren un parell 

d’àlbums fins al moment –Estado 

del malestar i Costumbrismo mági-

co–, contenint èxits populars tan 

inclassificables com Bebo (de bar 

en peor), Criando malvas, Princes-

as, A un metro y medio de ti, Todos 

los días lo mismo, After party i molt 

especialment els hits Macaulay 

Culkin i KITT y los coches del pa-

EL DUET COMBINA RUMBA I ELECTROPOP SENSE COMPLEXOS

Ladilla Rusa faran ballar 

amb els seus himnes 

'petardos' a la Nau B1

sado, convertits ja en veritables 

“himnes” de festa.

Després d’un estiu encadenant 

concerts i festivals, dissabte (22 

h) tornaran a revalidar la seva 

capacitat per fer ballar el personal 

en una actuació a la Nau B1 que 

s’emmarca en la recta final de la 

seva gira. 

ARXIU

LADILLA RUSA

MÚSICA L'ORQUESTRA DE CAMBRA DEDICA UNA VETLLADA AL COMPOSITOR ROMÀNTIC AUSTRÍAC

El viatge emocional de Schubert
La cita de música clàssica que 

ocupa aquest diumenge al Teatre 

Auditori de Granollers té dos pro-

tagonistes centrals, compositor 

i intèrpret. El primer és l’autor 

austríac Franz Schubert i el segon 

el tenor Roger Padullés, un dels 

cantants més destacats de la seva 

generació i amb una trajectòria 

musical extraordinària.

A les 19 h i acompanyat pels 

músics de l’Orquestra de Cambra 

de Granollers, Padullés interpre-

tarà Winterreise –Viatge d’hivern, 

en alemany–, el cicle de lieder més 

conegut de Schubert i una de les 

obres cabdals del primer roman-

ticisme, integrat per 24 cançons 

dels poemes de Wilhelm Müller 

que parlen de la desolació davant 

un amor no correspost. La peculi-

aritat és que ho farà en una versió 

per a veu i orquestra de corda, ex-

pressament adaptada per a l’oca-

sió pel titular d’aquesta formació 

resident al TAG, Corrado Bolsi. Per 

tant, serà una estrena absoluta.

Com ha indicat el crític musical 

Xavier Chavarria, aquesta obra 

“monumental” és “un viatge 

emocional d'altíssim voltatge”, que té una di�icultat tècnica im-
portant i és “un repte majúscul, 

sobretot pel tenor”, que ha de 

“submergir-se en uns estats 

d’ànim absolutament contra-

posats”. Padullés admet que és 

una peca que “t’exigeix molt a 

nivell personal, quan et �iques 

ARXIU

ROGER PADULLÉS

dins del personatge” i afegeix 

que “ens estrenarem tots en la 

versió orquestral”. Tanmateix, 

creu que “està bé començar una 

temporada amb aquesta obra 

perquè proporciona un toc de 

maduresa”.

A les 17.30 h l’orquestra gra-

nollerina, Padullés i la narradora 

Meritxell Tarragó hauran pro-

tagonitzat El poeta dels sons, un 

concert de caràcter familiar re-

comanat per infants a partir de 

5 anys i a través del qual es farà 

evident que els sons de la natura 

inspiraven Schubert tothora. Com 

s’explica al programa, “sortia a 

passejar i el cant dels ocells li 

dictava una cançó. El so del riu 

i la frescor del bosc també l’ins-

piraven. Llegia un poema i ja 

sentia la música dins el seu cap. 

Va escriure més de 500 cançons 

precioses”.

Entre un concert i l’altre, a les 

18 h, Chavarria farà una extensa 

presentació de Winterreise a la 

Sala Petita, una activitat gratuïta 

amb la compra de l'entrada i sen-

se inscripció prèvia.



dj, 20 OCTUBRE 202238

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 20 al diumenge 23 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 18º  26º 16º  27º 16º  27º 16º

HANDBOL. DIVENDRES 21, 21.30 h
ADEMÁR DE LEÓN - FRAIKIN BMG
Palau d'Esports (León). Amb C. Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 22, 17.45 h
CB GRANOLLERS - SESE A
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

FUTBOL. DIUMENGE 23, 12 h
EC GRANOLLERS - CE BANYOLES
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

La segona de les tres sessions 
d’Altres veus: la cultura persegui-

da, el cicle organitzat per les bibli-
oteques de Granollers per tal de 
promoure el debat i fomentar l’es-
perit crític entorn de la llibertat 
de la creació artística, se celebra-
rà dimecres (19 h) a la Biblioteca 
Can Pedrals, amb Joan Sala com a 
protagonista. Sala és editor i fun-
dador de l'editorial Comanegra i 

LITERATURA  CICLE SOBRE CULTURA PERSEGUIDA AMB EL RESPONSABLE DE L'EDITORIAL COMANEGRA

L’editor Joan Sala parla 
sobre la llibertat d’edició
a la Biblioteca Can Pedrals

dents per a cada sessió i es poden 
fer a través del web www.bibliote-

quesdegranollers.cat/activitats.  

arxiu

JOAN SALA

Mostra fotogràfica
sobre el mar de 
Bàrbara Fortuna
L’Espai Tranquil de la botiga Bar-
bany acollirà a partir de dimarts 
l’exposició Mirant el mar de Bàr-
bara Fortuna Cerrillo, una veïna de Tossa de Mar que es defineix com 
“una apassionada de la fotogra-

fia i del mar, que em fa sentir 
lliure, em dona pau i tranquil·li-
tat, m’encanta escoltar les ona-

des”. El Mediterrani és l’objecte 
d’aquesta col·lecció d’imatges que 
es podrà visitar en aquest espai fins al 25 de novembre.  

EXPOSICIÓ

president de l'Associació d'Edi-
tors en Llengua Catalana i a través 
d’una xerrada titulada Escriure i 

editar en llibertat reflexionarà so-
bre els límits de llibertat d’edició i 
escriptura en democràcia. També 
explicarà la necessitat de comptar 
amb el suport d’entitats o associa-
cions en la defensa de la llibertat 
de publicació.

Les inscripcions són indepen-

LA 28a MOSTRA 
DE BESTIARI DE FOC 
ENCÉN ELS CARRERS

Els dos Dracs de Granollers i la Granota de Can Bassa com a amfitrions i l'imagi-

natiu bestiari de tres colles convidades –la Polsaguera i la Polseguereta dels Di-

ables i les Banyetes d'Argentona, el Verro i els Garrins dels Diables i els Dimonis de 

Cardedeu i els dos Dracs de la colla del Drac dels Monjos– van omplir de foc la nit 

de dissabte, en el punt culminant de la 28a edició de la Mostra de Bestiari de Foc, 

la diada de la colla local. Una cita ajornada per la pandèmia i llargament esperada.

toni torrillas

TRADICIÓ  LA JORNADA ES VA CELEBRAR DURANT TOT EL DISSABTE A LA PORXADA

Tertúlia literària 
al voltant de 'les 
mares imperfectes'
El nou club de lectura de la lli-
breria la Gralla, aquest cop cen-
trat en el tema de les maternitats, 
celebra dilluns (19 h) la sessió del 
mes d’octubre. 

La tertúlia se centrarà en Las 

abandonadoras, el debut de la pe-
riodista tarragonina Begoña Gó-
mez Urzaiz, un assaig “incòmode 
i estimulant”, segons la crítica, 
que tracta el fenomen dels aban-
donaments de nadons per part de 
les seves mares.  

LITERATURA

Taller de moviment 
amb Àngel Duran
a Roca Umbert
El Centre d’Arts en Moviment pro-
grama per dissabte (17.30 h) un 
taller de moviment a càrrec del 
ballarí i actor Àngel Duran, format 
a Àustria. Ha treballat per coreò-
grafs i companyies europees i, en 
paral·lel, ha impartit classes per a 
formacions de tot el continent. El 
taller està adreçat a persones amb 
un nivell inicial i intermedi i els 
participants treballaran tasques 
de coordinació, associació/disso-
ciació i improvisació.  

DANSA
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El fum de les xemeneies i Granollers

El Museu de Granollers organitza diumenge (11 h) 

un itinerari de ciutat dedicat al passat industrial. El 

recorregut donarà a conèixer les xemeneies que queden 

dempeus, explicant a quina indústria pertanyien i per a 

què servien. Cal fer inscripció prèvia.

Els antics pous reviuen a la
Festa del Glaç de Lliçà de Vall

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 20

19 h Cinema Edison

Inauguració del Festival Panoràmic. 

Conferència a càrrec d'Andrés Hispano i 

performance Udol d’Enric Maurí

DIVENDRES, 21

16 h Gra

K-Event

20 h Casino de Granollers

50è Cicle Jazz Granollers: Raül

Reverter/Alfons Bertran Quartet

DISSABTE, 22

10 h Carrer d'Anselm Clavé

Eco Gra. Fira de l'ecologia i teràpies 

alternatives

12 h Escoles de Palou

Presentació del documental 1922-

2022. 100 anys de pedagogia activa a 

Palou i Granollers

18.30 i 20.30 h Sala Francesc Tarafa

Concert del cor Gospel Project

20 h Llevant Teatre

La ratera. Teatre 

22 h Nau B1

Ladilla Rusa en concert

DIUMENGE, 23

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografi es. Fins al 25 de novembre
Museu de Granollers

L'Infern de Dante. Obres de Jordi Diaz 
Alamà i Grzegorz Gwiazda. 

Fins al 5 de febrer
Museu de Ciències Naturals

El Venadito-Primats.

Fins al 23 d'octubre
La vida en moviment.

10 h Avinguda Prat de la Riba, 82

Caminada i botifarrada de tardor
10.30 h Carrer d'Anselm Clavé

Granollers dibuixa. Trobada d'urban 
scketchers

11.30 h Plaça de la Porxada

Ballada de Veterans amb la cobla Ciutat 
de Granollers

17.30 h Teatre Auditori de Granollers

El poeta dels sons. Concert

17.30 h Parròquia de Sant Esteve

El cel és l'esperança. Concert solidari

19 h Llevant Teatre

La ratera. Teatre

19 h Teatre Auditori de Granollers

Winterreise. Concert

DMECRES, 26

19 h Cinema Edison

Cicle Altres veus: Escriure i editar amb 

llibertat. Conversa amb l'editor Joan 
Sala

Lliçà de Vall celebra aquest cap de setmana el que es considera com una de les 

cites de cultura popular més nostrades de la vila, la Festa del Glaç. La verneda de 

Can Gurri serà escenari de l’11a edició, que tornarà a acollir el mercat del glaç

–amb paradetes d’artesans i productors i on també es podrà degustar la cervesa 

artesana elaborada per a l’ocasió–, els jocs i tallers familiars, les passejades en 

carro o les visites guiades als pous de glaç. També es podrà visitar l’exposició 

El cànem, el tresor agrícola de Lliçà de Vall i degustar les propostes de les 

foodtrucks a l’espai gastronòmic.

El plat fort de la festa arribarà dissabte, amb les tres funcions de l’obra El 

carro de gel: crònica del darrer viatge de l’any, interpretada per actors i actrius 

del poble i amb la col·laboració de múltiples entitats. A la nit la colla de Diables 

de la Vall del Tenes oferirà un espectacle de llum i foc. Diumenge tindrà lloc el 

contacontes El carro de les trementinaries i el concert vermut dels Ministrers de 

Riudebitlles. Més informació a www.llissadevall.cat.

Sorribes. Fins al 6 de novembre
Espai Tranquil-Barbany

Mirant el mar. Fotografi es de
Bàrbara Fortuna Cerrillo
Restaurant el Mirallet

Cop d'ull a Lanzarote.

Una illa negra amb molt color. 

Fotografi es 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

DISSABTE, 22

18.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 

Gnoma. Teatre de titelles

Fins a l'11 de desembre
Centre Cívic Nord

Tarazona monumental. Patrimonio 

cultural y natural. Fins al 28 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 

LES FRANQUESES

DIUMENGE, 23

8 h Plaça Can Ganduxer

Sortida de natura. Senderisme de Sant 

Andreu de Remió a l'ambassament del 
Molinot

9.30 h Parc del Falgar

Caminada Solidària per les malalties 

reumàtiques

11 h Plaça Can Ganduxer

Concerts a Marata: Fragments de les 

millors òperes, a càrrec de la Capella de 

Música de Santa Maria de Mollet
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