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EN PORTADA

ANYS 50  Quadre escènic de l'AC a la representació d''Els savis de Vilatrista'

El primer acte commemoratiu serà dimecres 

al Museu de Granollers amb una xerrada amb 

membres de l'entitat i el Centre d'Estudis

El 9 de novembre de 1947, l'As-

sociación Cultural de Antiguos 

Alumnos de Segunda Enseñanza 

de Granollers –l'embrió del que 

sis anys després seria l'Associa-

ció Cultural– organitzava el seu 

primer acte públic. El proper di-

mecres 9 de novembre (19 h), la 

sala d'actes del Museu de Grano-

llers commemorarà l'efemèride 

amb un acte en què es repassaran 

aquests 75 anys d'història de l'en-

titat i les transformacions que ha 

anat patint durant aquest temps.

Es comptarà amb intervenci-

ons de Ricard Caussa, president 

de l'Associació Cultural de Grano-

llers, i Jaume Dantí, director del 

Centre d'Estudis de Granollers, i 

seguirà amb un debat amb la par-

ticipació de membres històrics 

de l'associació i col·laboradors 

propers. Clourà l'acte l'alcaldessa, 

Alba Barnusell. Acabats els parla-

ments, hi haurà un petit pica-pica 

i una copa de cava per brindar. 

L'acte està concebut com el tret 

de sortida de les activitats de cele-

bració del 75è aniversari.

Un tast de la història 
Només un any després d'aquell 

acte organitzat per l'entitat cons-

tituïda per un grup d'antics alum-

nes de l'institut, l'Associació ja 

tenia 238 socis i una programació 

estable, que incloïa l'organització 

dels Jocs Florals de Granollers, en 

la seva novena edició. No va trigar 

gaire a incorporar el teatre i el 

cinema entre les seves activitats, 

i el 1952 creava el Centre d'Estu-

dis i convertia l'antiga església de 

Sant Francesc en la Casa de Cultu-

ra. El 1953 s'anomena ja Associa-

ció Cultural de Granollers (AC).

El Centre d'Estudis, de fet, tam-

bé commemora el 70è aniversari  

–concretament, el 7 d'octubre– i el 

darrer número de la seva revista 

Ponències publicava al maig l'ar-

ticle La primera època del Centre 

d'Estudis (1952-1970), de Jordi Pla-

nas, i Ciència i cultura a Granollers 

durant el primer franquisme de 

Miquel Carandell, en el qual l'AC hi 

estava àmpliament referenciat.

L'esplendor del TAC i el Cineclub
A partir de 1967 l'AC va iniciar 

un període d'esplendor, sobretot 

amb el naixement de la secció de 

teatre coneguda com el TAC, que al 

marge de les representacions que 

oferia, va crear el premi i del Cicle 

de Teatre Ciutat de Granollers. El Centre d'Estudis va modificar els 
seus esquemes, i va recuperar la 

seva funció investigadora –amb 

premis de foment de la recerca i 

publicacions– i el Cineclub va ocu-

par un lloc privilegiat dins la pro-

gramació cultural de la ciutat.

A més, l'AC va dedicar esforços a 

dur a terme activitats vinculades a 

dos aspectes clau de la nostra cul-

tura: d'una banda, les dedicades 

a la formació, en l'àmbit escolar: 

Activitats per a les escoles, Teatre 

en l'educació i Teatre i literatura; o 

en l'àmbit ciutadà com el col·lectiu 

Petits, però ciutadans i l'organitza-

ció de les jornades El disseny de la 

ciutat – Memorial Rafael González 

Santos, que des de 1990 debatia 

sobre el paper de l'urbanisme i la 

qualitat de l'espai social.

D'altra banda, també ha dedicat 

recursos a la producció, amb la 

Big Band de Granollers –part de 

l'AC des de 1997– i altres copro-

duccions musicals, els Cineastes 

de Granollers –que va recuperar els films rodats a la ciutat entre els 
anys 20 i 80, i impulsa la veca Vist 

per…–, Poetes de Granollers, i el 

projecte Granolleig –un col·lectiu 

d'artistes que va realitzar exposi-

cions al voltant de la lletjor i la be-

llesa de l'espai públic de la ciutat–.

La fundació i l'activitat escolar
Des de l'any 2004, l'Associació 

Cultural de Granollers ha creat la 

Fundació Privada Cultural de Gra-

nollers AC, que és la que s'ocupa, 

sobretot, de les activitats vincu-

lades a la formació en l'àmbit es-

Associació Cultural,
75 anys caminant El segon acte per commemorar 

el 75è aniversari es farà el 

dimecres 30 de novembre a  

les 19 h, també al Museu  

de Granollers, i comptarà amb  

la col·laboració del Cercle de 

Cultura – Cercle d'Economia de 

Barcelona. Es durà a terme una 

taula rodona titulada Reptes i 

prioritats de l'associacionisme 

cultural, per parlar sobre el futur 

de l'associacionisme, els reptes 

que afronta, el paper del  

voluntariat i les organitzacions 

i la professionalització; entre 

altres temes. Es convida a  

participar en el debat a altres 

entitats culturals de la comarca 

com JazzGranollers, Societat 

Coral Amics de la Unió, així com 

representats polítics i del món 

empresarial. D'altra banda,  

el Centre d'Estudis també ha 

organitzat per aquest novembre 

una nova ponència. Serà el dia  

10 (19 h) al Museu i tractarà 

sobre Dionís Puig (1853-1921) i 

els orígens de la meteorologia 

a Catalunya, amb el meteoròleg 

Josep Ramon Miró Cubells.

Reflexions sobre 
les prioritats de 
l'associacionisme

colar, com els projectes Activitats 

per a les escoles al Vallès Oriental, 

Cantània, TeDebat, Mapadeball, 

Art + Escola, Viure l'art o la gestió 

d'activitats educatives als museus 

de Granollers.

A més, des de 2019, l'AC ges-

tiona el Cinema Edison a l'antic 

Centre Cultural, on, de fet, va néi-

xer el 1950 el cineclub, un dels 

més antics del país. Ara hi conviu 

amb pel·lícules d'estrena, el Petit 

Edison per a infants, i el cicle de 

retransmissions d'òpera i dansa, 

així com altres activitats educati-

ves a l'entorn del setè art. i M.e.

amgr
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El nou edifi ci polivalent de l'Hospital 
estarà enllestit a principis de 2023
Entre finals d'aquest any i prin-

cipis de 2023 les obres del nou 

edifici polivalent de l'Hospital 

General de Granollers estaran en-

llestides, així com l'equipament 

interior necessari per a la seva 

posada en funcionament. Així ho 

ha confirmat CatSalut aquesta set-

mana, tot i encara queda pendent 

la data de la seva obertura.

L'edifici, que es va començar a 

construir l'agost de l'any passat per 

ampliar l'Hospital, acollirà a la plan-

ta baixa el nou servei d'Urgències, 

que ampliarà els punts d'atenció, de 

manera que passarà dels 55 actuals 

a 90, la meitat dels quals es podran 

duplicar en cas de necessitat per in-

crement de la pressió assistencial. 

A més, els espais seran més grans 

i tindran l'equipament renovat, 

per exemple en la climatització, 

adequada per a pacients amb im-

munodepressió. D'aquests 90 boxs 

d'urgències, 8 seran per a pediatria 

i 1 per a contenció psiquiàtrica. N'hi 

haurà 5 per a malalts crítics, que 

necessiten una atenció continuada, 

1 per a reanimació cardiorespiratò-

ria, 1 per a politraumatismes i 1 per a ictus. També augmentaran �ins a 
3 les sales de triatge i, com a nove-

tat, hi haurà 3 sales d'espera inter-

nes, tant per a pediatria com per a 

adults. Finalment, dins d'urgències 

també hi haurà un nou espai de di-

agnòstic per a la imatge, amb un se-

SALUT LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ COMPACTA S'ESTAN ULTIMANT I S'HA COMENÇAT A EQUIPAR PER OBRIR SEGONS PREVISIONS

XAVIER SOLANAS

Reconeixement als agents ruralsPresentació de l'autobiografi a de Xirinacs
Dimarts a la tarda el Museu de Ciències 

Naturals inaugurarà l'exposició Agents Rurals, 

guardians del medi natural, un recorregut

pel passat, present i futur del cos de protecció 

de la natura, operatiu des de l'any 1986.

Dimarts (18.30 h), l'Anònims acollirà la presentació del llibre Des de dins 

de mi. Autobiogra�ia de Lluís Maria Xirinacs. 1932-1975, publicat enguany 

per Voliana edicions, amb motiu del 90è aniversari del naixement de 

l'activista. Participaran a l'acte l'escriptor i divulgador Joan Sala Vila; el 

president de la Fundació Randa, Manuel García, i la violinista Marina Serra.

SOCIETAT

EL CUAP DEL CARRER GIRONA INCORPORARÀ 
LES CONSULTES EXTERNES A FINALS D'ANY
■ La transformació dels equipaments sanitaris a Granollers es completarà també 
entre finals d'aquest any i inicis de 2023, amb els nous serveis que s'incorporaran al 
Centre de Salut del carrer Girona, que a l'abril obria el Centre d'Urgències d'Atenció 
Primària (CUAP). En l'obertura progressiva de serveis prevista a l'equipament, 
es prioritzaran les Consultes Externes i l'ASSIR –assistència a la salut sexual i 
reproductiva– i després els quiròfans de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia 
menor ambulatòria. En un primer moment, el Departament de Salut preveia que el 
centre estigués a ple rendiment a finals d'aquest any, però hi haurà cert retard, de 
manera que, " a finals d'any o principis de l'any vinent començaran a funcionar les 

Consultes Externes", indica CatSalut, i la resta de serveis previstos més endavant.

Divendres se celebrava a l'Aula 

Magna de l'Hospital General de 

Granollers la sisena Jornada d'In-

novació de l'Aliança Estratègica 

d'Atenció Especialitzada C-17, 

una trobada anual per compartir 

els avenços i les propostes del mo-

del col·laboratiu que està desple-

gant l'aliança integrada per l'Hos-

pital Universitari de Vic (Osona), 

l'Hospital General de Granollers, 

l'Hospital de Mollet i l'Hospital 

de Sant Celoni (Vallès Oriental) i 

l'Hospital Clínic (Barcelona). En 

aquesta edició es presentava el 

procés d'avaluació dels 7 anys de 

funcionament de l'Aliança, ende-

gat conjuntament amb CatSalut. 

A ixí, s'exposaven 4 intervencions 

d'un total de 22 que actualment es 

troben en procés d'avaluació as-

sistencial i econòmica: la diagnosi 

molecular del càncer de pulmó, el 

càncer de mama, el malalt isquè-

mic i les urgències 24x7 d'Otor-

rinolaringologia. Seguidament es 

van presentar els projectes que 

optaven al premi Roche Farma a 

la innovació, per contribuir a as-

solir els reptes de l'Aliança C-17. 

Rita Casas, directora regional de 

Roche Farma, lliurava el premi al 

projecte guanyador: Brúixola, su-
port i millora de l'experiència de 
pacients amb càncer de pulmó que 

s'atenen en diversos dispositius 

assistencials de la C-17. 

TREBALL EN XARXA

Granollers acull la 
jornada de l'Aliança 
C-17 per compartir 
avenços mèdics

gon TAC per a casos urgents, un nou 

espai de radiologia convencional i un gabinet d'ecogra�ies urgents. I a 
l'exterior, una porta per facilitar la 

sortida de pacients en ambulància 

sense ocupar l'accés principal.La construcció del nou edi�ici 
compacte es va adjudicar a la UTE 

formada per ACSA, Sogesa i Bosch 

i Pascual. L'obra ha tingut un cost 

de 29,2 milions, i se'n destinaran 6 

més a l'equipament. Aquesta és la primera fase d'un edi�ici que està 
pensat per permetre una amplia-

ció futura. ❉ M.ERAS

RECTA FINAL  Els operaris treballen en els darrers serrells del nou edifici compacte, ja sense grues i maquinària pesant
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 

les Franqueses posarà a la venda 

set parcel·les industrials del nou 

Sector N, pendent d'urbanitzar en 

paral·lel a la carretera de Carde-

deu, per valor de 6.737.820 euros 

(IVA inclòs). Així es va aprovar 

dijous en el ple amb els vots a fa-

vor de JxLF, PSC i Cs i els contra-

ris d'IEC, Sal-CUP i la regidora no 

adscrita Dolors Amaro.

Es tracta de set parcel·les sen-

se urbanitzar que sumen un total 

de 33.147 metres quadrats i que 

formen part del patrimoni mu-

nicipal del sòl i habitatge, i que 

en funció de la seva ubicació, ca-

racterístiques i superfície tenen 

preus de sortida d'entre 600.652 

i 1.213.504 euros (IVA inclòs), tot 

i que els operadors interessats po-

den millorar-ne el preu a l'alça. En 

sis d'aquests terrenys s'admeten 

construccions industrials aïllades, 

i en una altra una construcció in-

dustrial alineada, i les despeses 

d'urbanització aniran a càrrec 

dels compradors.

Des d'IEC, Imma Ortega con-

siderava que "aquesta no és la 

manera de creixement que les 

Franqueses necessita". Apunta-

va que l'Ajuntament "té pressa 

per vendre les parcel·les, sense 

saber què pot interessar que 

vingui en aquest complex in-

dustrial", i demanava que abans 

de posar a la venda els terrenys 

municipals es donés opció a fer-

ho "als propietaris que veuen 

com cada dia pugen els preus 

d'urbanització". Sobre això, el 

regidor d'Urbanisme, Jordi Gan-

requereix conèixer a què es des-

tinaran els diners resultants de 

l'operació. L'alcalde, Francesc Co-

lomé, apuntava que els beneficis 

es destinaran a fer un pas segur 

per a vianants de Bellavista al 

Ramassar; el pavelló esportiu del 

Sector R (4 milions); l'adequació 

del pas soterrat de la carretera de 

Ribes a les naus militars (400.000 

euros); i l'estudi i adequació 

d'usos de l'última nau militar 

de Corró d'Avall (30.000 euros). 

També es destinaran 1,5 milions 

a la nova comissaria de la Policia 

Local, també al Sector R de Corró 

d'Avall, ara en procés d'urbanit-

zació. Aquest edifici també acolli-

rà dependències municipals i una 

nova sala de plens, ja que l'actual, 

a l'edifici històric de l'Ajuntament, 

quedarà petita a partir del pròxim 

mandat, quan el ple passarà de 17 

a 21 regidors per l'augment de 

població del municipi. X.L.

duxé, assegurava que per part 

dels propietaris privats ja hi ha un 

20% d'operacions de compraven-

da fetes, de manera que "l'Ajunta-

ment també pot posar les seves 

parcel·les a la venda".

Eva Navarrete (Sal-CUP) lamen-

tava que el municipi deixi per-

dre parcel·les pròpies, que "ens 

permetrien influir o condicionar 

quina mena d'indústries volem", i 

Dolors Amaro afirmava que es ve-

nen terrenys "per fer promeses 

de projectes gens sostenibles". 

En sentit contrari, Paco Domín-

guez (Cs) celebrava la venda de 

les parcel·les, "que es facin bé 

les coses i que s'estudiï bé a què 

es destinaran els diners que se 

n'obtinguin". 

Inversions previstes
La venda d'aquests terrenys té el 

vistiplau de la Comissió d'Urba-

nisme de Barcelona, que alhora 

ARXIU

URBANISME EL GOVERN PREVEU INVERTIR ELS BENEFICIS EN NOUS EQUIPAMENTS I PROJECTES

Les Franqueses posa a
la venda set parceŀ les del 
Sector N per 6,7 milions

SECTOR N  La urbanització de la nova zona industrial, pendent d'acabar

ARXIU

PROTESTES  El veïnat contrari s'ha organitzat en el grup Salvem Corró d'Amunt

L'alcalde de les Franqueses, Fran-

cesc Colomé, s'ha reunit amb els 

propietaris dels terrenys del Sec-

tor C, a Corró d'Amunt, per oferir-

los una alternativa i traslladar els 

habitatges que podrien generar 

més impacte a Corró d'Amunt al 

voltant del carrer Martí i Pol, a 

Corró d'Avall.

Concretament, Colomé ha pro-

posat de fer una permuta de les 

dues parcel·les projectades a 

Corró d'Amunt que inclouen 14 

habitatges en dos edificis plurifa-

miliars en règim de protecció, dos 

habitatges de promoció lliure i lo-

cals. La idea és que la construcció 

d'aquesta promoció es traslladi a 

Corró d'Avall, on actualment ja hi 

ha edificacions d'aquestes carac-

terístiques.

D'aquesta manera, s'eliminaria 

la construcció d'un tipus d'edifi-

cació que podria desvirtuar l'ur-

banisme d'aquest poble de les 

Franqueses, i alhora permetria 

ampliar la zona d'equipaments 

i la zona verda en aquest punt 

de Corró d'Amunt. L'objectiu 

d'aquest canvi també és promou-

re habitatge en una de les zones 

on hi ha més demanda, a Corró 

d'Avall.

Segons l'Ajuntament, els propi-

etaris impulsors del Sector C han 

rebut positivament la proposta, 

tot i que l'han d'acabar d'estudi-

ar. Es dona el cas que la parcel·la 

del carrer Martí i Pol està cedida 

a la Generalitat per fer-hi habitat-

ges de protecció oficial. Per tant, 

l'Ajuntament iniciarà els tràmits 

per recuperar-la i poder fer aquest 

canvi que també suposarà una mo-

dificació del Pla General d'Ordena-

ció Urbana (PGOU) i del pla parcial 

per reordenar el Sector C.

Proposta per traslladar els 

pisos previstos al Sector C de

Corró d'Amunt a Corró d'Avall

L'alcalde proposa als

propietaris dels terrenys 

una permuta per construir 

pisos en un espai més urbà

ELS PROPIETARIS DELS TERRENYS ESTUDIARAN L'OFERTA
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LES FRANQUESES. La majoria d'im-

postos i taxes municipals pujaran 

un 3,5% l'any que ve a les Franque-

ses. Així es va aprovar dijous en el 

ple municipal –amb els únics vots 

a favor de JxLF i PSC–, en què es va 

debatre la modificació de les orde-

nances fiscals per al 2023. Serà el 

cas, per exemple, dels impostos so-

bre béns immobles (IBI), activitats 

econòmiques (IAE) i increment de 

valor dels terrenys de naturalesa 

urbana, taxes com la del cementiri, 

concessió de llicències, subminis-

trament d'aigua, ocupació de la via 

pública i gestió de residus, i preus 

públics com el de la prestació del 

servei d'atenció domiciliària. Tot i 

això, hi ha alguns tributs que que-

den exclosos de l'increment ge-

neralitzat del 3,5%. Per exemple, 

els impostos sobre els vehicles de 

tracció mecànica i sobre construc-

cions, instal·lacions i obres (ICIO), 

que estan limitats per llei.

La regidora d'Hisenda, Montse 

Vila, justificava els increments de 

les ordenances pels costos extra-

ordinaris que tindrà l'Ajuntament 

l'any que ve. Entre d'altres, per l'in-

crement salarial dels treballadors 

municipals, l'ampliació de plantilla, 

la pujada dels tipus d'interès i, so-

bretot, per l'augment del preu dels 

subministraments d'energia. "La 

inflació acumulada de l'últim any 

és del 8,5%, força per sobre de 

l'increment que s'ha previst apli-

car en els tributs municipals", 

deia Vila, qui xifrava en prop de 

400.000 euros els ingressos extra 

que suposaran aquests increments. 

La regidora també destacava que 

"s'actualitzen un 3,5% les taules 

de tarifació social pel que fa als 

llindars de renda i el valor cadas-

tral dels béns dels beneficiaris". 

En la modificació de les ordenances 

també hi ha canvis en el redactat, 

la clarificació de la informació de 

cara al contribuent i adaptacions a 

normatives sectorials, com les bo-

nificacions en l'IBI o la instal·lació 

de sistemes d'energia solar.

Rebuig de l'oposició
Des de l'oposició, Rafa Bernabé 

(IEC) afirmava que "és erroni 

pensar que tothom tindrà un 

increment salarial o d'ingressos 

del 3,5%", i que, més enllà dels im-

postos locals, "als ciutadans tam-

bé els apugen els preus dels ali-

ments i dels subministraments". 

També apuntava que "no hi ha res 

que justifiqui el cafè per a tots ni 

aquesta xifra d'augment", i que 

no adscrita Dolors Amaro s'afegia a 

aquests arguments i proposava de 

fer un "llibret de recomanacions 

i mesures d'estalvi".

La factura de la llum, disparada
Per justificar l'increment d'im-

postos i taxes, l'alcalde, Francesc 

Colomé, explicava com s'han dis-

parat els costos energètics: "La 

factura de la llum del 2021 

va ser de 440.000 euros. La 

previsió per aquest any és de 

660.000 euros, i al pressupost 

de l'any que ve hem de preveu-

re 1,1 milions només per a elec-

tricitat: llums d'equipaments 

i enllumenat públic". "I això 

sense comptar el gas, el gasoil i 

altres despeses previstes", deia. 

"Ens toca prendre decisions per 

responsabilitat. Voldríem no 

haver d'apujar impostos, però 

hem de fer quadrar els núme-

ros, i hi ha coses, com l'augment 

de preus de l'energia, sobre els 

quals els ajuntaments no poden 

fer-hi res", concloïa.

L'increment del 3,5% s'afegeix 

al del 2,9% que ja es va aplicar so-

bre els tributs del 2022. A partir 

d'ara s'obre un període 30 dies 

per a la presentació d'al·legacions 

abans de l'aprovació definitiva de 

les ordenances.  x.lloreda

"hi ha coses que l'Ajuntament 

sí que pot controlar" amb rela-

ció a l'escalada de preus, com "fer 

menys inversions de les previs-

tes". Per a Amador Doncel (Cs), 

en un moment com l'actual caldria 

"alleugerir les càrregues fiscals 

a famílies i empreses i reduir 

despeses supèrflues". "Com a mí-

nim s'haurien de congelar taxes 

i impostos, o, com han fet altres 

ajuntaments, rebaixar l'IBI", afir-

mava. En aquest sentit, proposava 

congelar aquest impost i també 

els de vehicles d'emissions zero, i 

taxes com la d'ocupació de via pú-

blica per part de terrasses de bars 

i restaurants. Eva Navarrete (Sal-

CUP) considerava "injust reper-

cutir sobre els ciutadans unes 

previsions fetes a l'engròs", i as-

segurava que "hi ha moltes idees 

per reduir costos i consums, com 

invertir en plaques solars a tots 

els equipaments o crear comu-

nitats energètiques". I la regidora 

HISENDA  L'OPOSICIÓ RETREU AL GOVERN L'ELEVAT NIVELL D'INVERSIONS PREVISTES

L'Ajuntament apuja un 3,5%
els impostos i taxes locals

El govern justifica

l'increment per la

forta inflació i l'escalada 

de preus de l'energia

Entre les taxes que pujaran un 3,5% hi ha també la del servei de subministrament 

d'aigua. D'acord amb un estudi de l'empresa concessionària –Agbar–, calen 

313.000 kw/h per impulsar l'aigua al municipi, de manera que "cal adaptar els 

augments de preu de l'energia a aquestes dades". Segons la regidora de Serveis, 

Marta Sánchez, la concessionària proposava apujar la taxa un 4,2% per compensar

l'augment de preu de l'energia. Però per no repercutir tot aquest import als veïns, 

l'Ajuntament ha decidit incrementar el preu de la taxa un 3,5%, mentre que la 

resta del cost l'assumirà el consistori. Per a Rafa Bernabé (IEC), "Agbar accepta 

contractes deficitaris per no renunciar al monopoli de la gestió de l'aigua al 

territori, i passat un temps justifica un increment de costos". També denunciava

que l'Ajuntament "no té el control de la situació, no sap quants clients té la

companyia ni quin és el consum d'aigua que es fa al municipi", i per això

reclamava "un estudi seriós sobre el servei que justifiqui les variacions de costos 

sense haver de fer augments generalitzats d'impostos". Amador Doncel (Cs) 

afirmava que hi ha altres fórmules per mantenir preus: "per exemple, pagant per 

consum i no per tram", i demanava estudiar les fuites d'aigua de les canonades 

per evitar pèrdues. Eva Navarrete (Sal-CUP) reclamava reunions de seguiment 

entre l'Ajuntament i la concessionària per controlar, millorar i fer propostes sobre 

el servei, unes reunions que "no es fan mai", deia. "Per això s'acaba repercutint 

sobre el ciutadà allò que l'Ajuntament no fa bé". I la regidora no adscrita Dolors 

Amaro denunciava que "les pujades de preu recauen sempre sobre els mateixos", 

i instava a "fer alguna cosa més" per evitar que es talli l'aigua "a qui no la pot 

pagar". L'alcalde recordava que les Franqueses té "aigua de qualitat a un preu 

barat", i que és un dels municipis de la comarca amb els preus més baixos. "I  

ningú no es queda sense aigua, perquè hi ha una partida d'uns 7.000 euros per 

a emergències socials, per evitar talls de subministrament als més vulnerables".

La factura de l'aigua, a l'alça

A banda del ple ordinari d'octu-

bre, dijous també es va celebrar 

un ple extraordinari per sotme-

tre a votació el compte general de 

la corporació de l'exercici 2020. 

L'equip de govern justificava el 

retard de més d'un any perquè 

"durant aquest temps hi ha ha-

gut un canvi de programa de 

gestió de dades i retards en la 

migració". Malgrat això, la comis-

sió especial de comptes va decidir 

portar a ple aquest punt de mane-

ra urgent per poder aspirar a una 

subvenció d'uns 250.000 euros 

de la Generalitat, que en les seves 

bases requeria tenir-lo aprovat 

abans del 31 d'octubre. 

Des d'IEC van criticar el retard 

de la presentació dels comptes i 

que l'Ajuntament "actuï sense 

previsió". També Cs retreia al 

govern "no fer els deures quan 

toca", i Sal-CUP acusava l'Ajunta-

ment d'"incompetent" per incom-

pliment de terminis. A més, el grup 

també va presentar al·legacions 

als comptes. Entre d'altres, per fer 

constar que al compte general del 

2020 "no hi ha cap apartat espe-

cífic sobre el pla de xoc que per-

meti verificar si és cert que s'ha 

executat el 94% dels 1,1 milions 

que s'hi havien destinat inicial-

ment", i que "no hi consten els 

detalls dels béns patrimonials 

ni cap referència en la memòria 

que expliqui l'origen de la dismi-

nució de patrimoni net de 40,9 

milions entre 2019 i 2020". 

El compte general de 2020 va 

ser aprovat amb els vots a favor de 

JxLF i PSC i l'abstenció de Cs "per 

no deixar perdre la subvenció 

de la Generalitat". Colomé, per 

la seva banda, defensava que els 

comptes són una qüestió tècnica 

i reclamava respecte als tècnics. 

"Com a Ajuntament demanarem 

responsabilitats a l'empresa so-

bre les dificultats amb la migra-

ció de dades", deia.  x.l.

EL GOVERN JUSTIFICA EL RETARD PER LA "MIGRACIÓ DE DADES"

El ple aprova el compte 
general del 2020 amb 
més d'un any de retard

L'ex-policia local Manuel Luque 

Tagua exerceix de jutge de pau de 

les Franqueses des del passat mes 

de març. El nomenament el va fer 

el TSJC després d'un any i mig de 

desacords al ple per trobar una 

persona de consens que assumís 

el càrrec. En la sessió de dijous es 

va votar d'entre els vuit candidats 

el jutge de pau suplent. Després 

d'un empat en la primera votació, 

va ser nomenat l'exregidor Salva-

dor Domínguez Rodríguez. 

Salvador Domínguez, 

jutge de pau suplent

L'Ajuntament de les Franqueses 

impulsarà un estudi sobre el servei 

de bus urbà del TransGran per de-

terminar si es poden millorar algu-

nes línies o incrementar freqüèn- 

cies al municipi. El compromís arri-

ba després de les queixes d'alguns 

usuaris, que lamenten que alugnes 

línies deixin de prestar servei els 

caps de setmana o l'agost. IEC va 

demanar reinvertir en millores els 

50.000 euros "estalviats" recent-

ment en el servei. 

Un estudi sobre les 

necessitats del bus
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L’objectiu de qualsevol societat 

en l’àmbit de sinistralitat laboral 

hauria de ser zero, però Catalu- 

nya pateix, encara, unes xifres de 

sinistralitat laboral elevades. La 

seguretat i la salut de les perso-

nes treballadores és molt valuosa 

i tothom –empreses, sindicats, 

persones treballadores, adminis-

tració– ha d’assumir el seu com-

promís, responsabilitzar-se i fer 

els esforços possibles per lluitar 

contra aquesta xacra que l’any 

2021 va costar la vida a 69 per-

sones.

Amb aquest horitzó, el de l’ac-

cidentalitat zero, el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, per mi-

tjà del Departament d’Empresa 

i Treball, ha posat en marxa una 

campanya sota el lema “Contra 

la sinistralitat laboral: preparats, 

previnguts, segurs / preparades, 

previngudes, segures”. La cam-

panya persegueix informar i sen-

sibilitzar el conjunt de la societat 

i, especialment, les empreses i 

les persones treballadores de la 

necessitat d’aplicar les mesures 

preventives adequades per evitar 

els accidents, les malalties pro-

fessionals i altres danys derivats 

del treball.

  La campanya reflecteix un se- 

PREPARADES, PREVINGUDES, SEGURES

> SEGURETAT LABORAL 

+ Per a més informació consulteu el web www.icssl.gencat.cat

Cartells de la campanya de senbilització amb diverses variants de sinistralitat laboral amb l'objectiu de conscienciar de la necessitat d'aplicar mesures preventives

El Govern ha pactat un 
full de ruta amb patronals 
i sindicats que estableix 
nou objectius estratègics 
de prevenció en el treball

guit de lesions, danys i malalties 

que es poden produir al lloc de 

treball si no s’apliquen les me-

sures preventives necessàries. 

Per exemple, un obrer en cadira 

de rodes després d’una caigu-

da d’altura considerable –una de 

les principals causes d’accidents 

laborals greus i mortals al nos-

tre país–; un operari d’indústria 

càrnia amb un dit amputat; una 

cuinera amb el rostre cremat; un 

treballador d’oficina deprimit, o un 
mosso de magatzem lesionat per 

sobrecàrrega física i els trastorns 

múscul esquelètics –el problema 

de salut més comú entre les per-

sones treballadores.

  El Govern de la Generalitat ha 

volgut recalcar que aquests són 

només una mostra de diferents 

danys i sectors d’activitat i que 

cal conscienciar-se que tots els 

llocs de treball tenen riscos, ja si-

guin de seguretat, ergonòmics o 

psicosocials, i que aquests s’han 

d’avaluar i prevenir. Justament 

amb l’estrès i la depressió es vo-

len mostrar malalties provocades 

pels riscos psicosocials que mol-

tes vegades resten invisibilitzades 

i poc reconegudes com a accident 

laboral, tot i afectar moltes perso-

nes treballadores.

  Cal que les persones treballado-

res siguin conscients dels riscos 

laborals que poden patir, però 

igual d’important és que les em-

preses han de recordar la seva 

responsabilitat legal davant la se-

guretat i salut laboral del seu per-

sonal. L’empresa ha de formar i 

informar les persones treballado-

res dels riscos als que estan ex-

posades i de les mesures preven-

tives adoptades, que poden ser 

principalment col·lectives, equips 

de protecció individual o la pròpia 

organització del treball –temps de 

treball, càrrega de treball– segons 

la llei de prevenció de riscos labo-

rals. 

   L’empresa també té la respon-

sabilitat de controlar la salut de 

les persones treballadores a tra-

vés de la vigilància de la salut es-

pecífica en funció dels riscos als 
quals estiguin exposades. I, en 

cas de produir-se un accident de 

treball o una malaltia professional, 

l’organització preventiva de l’em-

presa ha de procedir a obrir una 

investigació per identificar-ne les 
causes, de manera que es puguin 

implementar les mesures preven-

tives i correctores adequades per 

tal que aquesta situació no es tor-

ni a produir.

 Aquesta campanya informativa 

s’emmarca dins de l’Estratègia 

Catalana de Seguretat i Salut La-

boral 2021-2026, que ha estat 

elaborada i pactada pel Govern 

amb les patronals i els sindicats 

més representatius del país. Un 

full de ruta conjunt que estableix 

nou objectius estratègics i qua-

ranta objectius operatius –i un 

de transversal, la perspectiva de 

gènere– per estendre la cultura 

preventiva als centres de treball i 

a la societat en general, millorar 

qualitativament la seguretat i la 

prevenció de riscos laborals i re-

duir dràsticament la sinistralitat a 

la feina.

  A la web de l’Institut Català de 

Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), 

www.icssl.gencat.cat, es pot tro-

bar informació i recursos sobre 

la prevenció de riscos laborals en 

qualsevol dels sectors professio-

nals. L’ICSSL elabora documents i 

materials preventius i divulgatius, 

ofereix formació bàsica i espe-

cialitzada sobre seguretat i salut 

laboral, fa seguiment de les em-

preses amb major sinistralitat, i 

ofereix assessorament tècnic a 

organitzacions, personal tècnic, 

persones treballadores i persones 

delegades de prevenció. i

La Generalitat inicia una campanya de sensibilització sobre la necessitat d’aplicar les mesures 

preventives per evitar els accidents laborals i millorar les xifres de sinistralitat a Catalunya

Es pot trobar informació i 
recursos sobre prevenció 
de riscos laborals al web 
de l'Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral
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La Fundació Privada Vallès Ori-
ental (FVO), entitat social sense 
ànim de lucre dedicada a l'atenció 
de persones amb discapacitat in-
tel·lectual, ha heretat l'edifici de 
la Galeria Sol després de la mort, 
el maig passat, de la seva propie-
tària, Joana Almirall Julià. Almirall 
s'havia fet càrrec de l'espai d'art, 
l'antiga Casa Matas, després de la 
defunció del seu marit, Jaume Ma-
tas, qui havia impulsat la galeria la 
dècada dels 80, amb ella mateixa i 
el seu fill Josep Maria, que també 
va morir.

De fet, la FVO ha rebut en herèn-
cia no només la galeria i el taller 
d'emmarcament, al número 47 
del carrer del Sol, sinó el mateix 
habitatge d'Almirall, a les dues 
plantes superiors de l'edifici, i la 
finca del costat, el número 49, ac-
tualment un garatge. 

ció no tenia cap mena de relació 
amb Almirall. "No és gens habi-

tual rebre aquest tipus d'herèn-

cies patrimonials", diu Arderiu. 
"En tot cas, sí que hem rebut al-

guna vegada alguna donació en 

Rafel Arderiu, director de la 
FVO, assegura que quan van tenir 
coneixement d'aquesta herència 
per part del notari "vam tenir una 

alegria immensa", així com una 
"gran sorpresa", ja que la funda-

Les iniciatives relacionades amb 
el moviment Movember per re-
captar fons i conscienciar els ho-
mes de la necessitat de prevenir 
i detectar a temps malalties com 
el càncer de pròstata i de testi-
cles tenen cada cop més ressò 
a la comarca. Ho fan de la mà de 
Mobro.cat, un col·lectiu que des 
del 2018 organitza activitats per 
difondre l’acció solidària d’aquest 
moviment. Aquest divendres, per 
exemple, els jugadors del primer 

equip del Fraikin BMG s’afaitaran 
la barba i es deixaran només el bi-
goti, el símbol de la campanya Mo-
vember, de manera que diumenge 
disputaran el partit contra el BM 
Cuenca lluint una imatge singu-
lar. També les noies del KH-7 
s’adhereixen a la campanya foto-
grafiant-se amb bigotis postissos. 
També aquest diumenge hi haurà 
una passejada a peu o corrent pels 
voltants de Granollers. Serà el Mo-
vember Run Festival, la sortida so-

arxiu

ENTITATS  LA PROPIETÀRIA DE LA GALERIA I EL TALLER, JOANA ALMIRALL JULIÀ, VA MORIR EL PASSAT MES DE MAIG A 85 ANYS

La FVO hereta la Galeria Sol

GALERIA SOL  L'herència inclou les finques dels números 47 i 49 del carrer del Sol

vida, sobretot de diners", explica. 
Des de la FVO també expliquen 

que des del mes de setembre han 
començat un procés per inventa-
riar tots els quadres i obres tro-
bats a la galeria i el taller. "Fins 

ara hem pogut retornar un 30% 

de les obres als seus legítims 

propietaris, però n'hi ha molts 

que és impossible saber de qui 

són". Per això han fet una crida a 
totes aquelles persones que consi-
derin que hi ha algun objecte de la 
seva propietat que adrecin un cor-
reu a la FVO fent constar les seves 
dades de contacte i una descripció 
detallada de l'objecte en qüestió, 
si és possible, amb fotografies o 
documentació acreditativa.

Pel que fa a l'edifici, la fundació 
no té intenció de vendre ni llogar 
l'espai. "Ara estem impulsant 

una llar a La Torreta, i quan aca-

bem aquest projecte estudiarem 

quin ús li podem donar", diu Ar-
deriu. "El que sí que tenim clar 

és que serà un equipament que 

contribueixi a l'activitat social i 

d'inclusió de la fundació".  x.l.

La fundació destinarà l'espai a equipament per a les seves activitats

LES FRANQUESES. El grup municipal 
de Sal-CUP ha denunciat a Antifrau 
la junta de govern de les Franque-
ses per suposades "irregularitats" 
i "falta de transparència" en la 
concessió de la residència per a 
gent gran projectada a Bellavista. 
El grup també ha presentat queixa 
per "opacitat" al Síndic de Greuges. 
Segons apunten, el mes de març la 
junta de govern local va modificar 
el model de gestió de la residència 
i va "assumir unes competències 

que no li corresponen, sinó que 

corresponen al ple". Aquesta mo-
dificació comporta també una "no-

table reducció de les contrapres-

tacions de servei a què s'obligarà 

l'empresa quan la residència en-

tri en funcionament, una rebai-

xa d'exigències que perjudica 

l'interès públic i que s'hauria 

fet sense aportar cap justificació 

clara ni motivada amb criteris 

objectius, en un procés apres-

sat, amb dèficits i errors, i molt 

poc transparent". A més, afirmen, 
la modificació "conté indicis que 

fan sospitar que el nou contingut 

s'hauria reproduït parcialment 

copiant d'un catàleg o memòria 

d'un centre ja existent, com si 

s'estigués fent a mida, perquè a 

banda d'incoherències d'estil i 

redacció, recull algun requisit ja 

previst en una altra part del plec 

i algun altre que fins i tot entra 

en contradicció amb la norma-

tiva vigent". Amb aquesta denún-
cia, Sal-CUP vol aclarir si el plec de 
clàusules es podria haver redactat 
a mida de l'única empresa que s'ha 
presentat al concurs i que final-
ment n'ha resultat l'adjudicatària 
–L'Onada–, "cosa que comporta-

ria un frau en la licitació". 

POLÍTICA

Sal-CUP denuncia 

davant Antifrau

la junta de govern 

de les Franqueses

lidària per als amants del running 
que arrencarà a les 9 h davant del 
Bon Àrea del carrer Francesc Ma-
cià. L’aportació requerida serà de 
5 euros. "L’objectiu d'aquestes 

accions és que els nois d’entre 

20 i 30 anys es toquin els ous 

per detectar possibles bonys", 
diu Jacint Carol. "Tot això no ens 

ha de fer por, sempre és preferi-

ble detectar a temps qualsevol 

problema".

Pedalada i sopar
El diumenge 20 de novembre hi 
haurà una marxa ciclista solidà-
ria: la Movember Bike Day Vallès 
Oriental. Serà la segona edició 
d'aquesta sortida popular no 
competitiva per recaptar fons per 
aquesta causa. La pedalada per-

metrà triar entre una ruta de 40 
quilòmetres i una altra de 60, a 
més d'una versió més senzilla per 
poder fer en família. La pedalada, 
per pistes de terra, inclourà sor-
tejos i altres activitats i arrencarà 
a les 9 h a l’Escola de Ciclisme, al 
polígon Pla de Llerona. El registre 
dels participants s'obrirà una hora 
abans i tota la recaptació es desti-
narà íntegrament a Movember.

I el dijous 24 de novembre tindrà 
lloc al Casino el quart sopar infor-
mal benèfic per a la mateixa causa. 
El sopar té un preu de 25 euros 
–15 per al sopar i 10 de donatiu–. 
En l’última edició del sopar van as-
sistir-hi unes 80 persones i es van 
recaptar uns 800 euros.  Les ins-
cripcions per a totes dues activitats 
obertes al web Mobro.cat.  x.l.

Els jugadors del Fraikin

es deixen créixer el bigoti 

en suport al 'Movember'
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La recuperació de l'activitat habi-

tual les instal·lacions gestionades 

pel Club Natació Granollers sem-

bla més a prop, després que fa gai-

rebé un mes –el 5 d'octubre– l'em-

presa que proporcionava el servei 

de climatització de l'equipament 

tanqués l'aixeta del gas per l'im-

pagament de les factures.

De fet, al juliol l'Ajuntament va 

intervenir –però de manera par-

cial i temporal– la concessió del 

CNG, que arrossega problemes 

econòmics rellevants des de la 

pandèmia. No ha estat fins que 

Applus va aturar el servei que 

l'Ajuntament va començar les ne-

gociacions amb l'empresa per tro-

bar una solució per l'impagament 

d'un mig milió d'euros, calcula el 

consistori –de fet, el ple de la set-

mana passada va aprovar una sub-

venció de 200.000 euros al CNG 

perquè comenci a pagar el deute, i 

el regidor d'Hisenda avançava que 

en el pressupost de 2023 s'hauran 

de preveure uns 300.000 euros 

que Naturgy revisi les instal·la-

cions per donar d'alta el gas els 

propers dies", detalla Terrades. 

Això permetria tornar a climatit-

zar la piscina exterior, necessària 

per cobrir la demanda del CNG, 

tenint en compte que les piscines 

antigues interiors estan tancades 

per obres –que s'han tornat a lici-

tar després d'aturar-se–.

El que, de moment, seguirà sen-

més per pagar "els metres cúbics 

de gas que està certificat que 

Applus ha comprat a Naturgy", 

reconeix el regidor Jordi Terrades.

Després de setmanes, doncs, les 

negociacions amb Applus s'han 

tancat, amb la condició també que 

sigui el mateix CNG que sigui el 

client directe de Naturgy. "El can-

vi de nom del titular del gas ja 

s'ha fet efectiu i estem pendents 

ARXIU

SERVEIS  L'AJUNTAMENT I APPLUS TANQUEN L'ACORD PEL PAGAMENT DEL DEUTE D'UNS 500.000 EUROS, TOT I QUE EL CLUB I L'EMPRESA MANTENEN LA DISPUTA ALS JUTJATS

El CNG contracta el gas a Naturgy 

per tornar a escalfar piscines i dutxes

PISCINA EXTERIOR  La climatització d'aquesta instal·lació ha de permetre el retorn dels esportistes que entrenen fora

n Ara com ara, més de la meitat d'es-
portistes de les quatre seccions del 
CNG han d'entrenar fora, ja que la pis-
cina interior –l'única que actualment 
està climatitzada– és insuficient per 
cobrir les necessitats dels nadadors. 
Concretament, segons indiquen fonts 
del CNG, el 46% dels esportistes van 
poder tornar a desenvolupar la seva 
activitat a les instal·lacions municipals, 
tot "prioritzant els més petits" per 
evitar-los desplaçaments, així com "en 

algunes hores de menys afluència, 

també els equips absoluts". La resta 
d'esportistes federats fa setmanes que 
entrenen a altres instal·acions del Va-
llès Oriental i comarques properes.

AMB NOMÉS EL VAS 
INTERIOR CLIMATITZAT, 
EL 50% D'ESPORTISTES 
ENTRENEN FORA

se posar-se en marxa serà l'aparell 

de trigeneració d'Applus que, a 

banda d'escalfar l'aigua, aprofita-

va la calor residual i s'utilitzava 

per a l'aire condicionat. De fet, el 

conflicte entre el CNG i Applus es 

va iniciar fa més de 4 anys pel fun-

cionament d'aquest sistema. "Fins 

que no es resolgui la disputa per 

la maquinària no la posarem en 

marxa", apunta el regidor porta-

veu del govern. Terrades ha expli-

cat que abans de retornar les cal-

deres llogades fa unes setmanes 

per climatitzar la piscina interior, 

s'esperarà uns dies per comprovar 

que la climatització de l'aigua amb 

el subministrament de gas funcio-

na correctament.  M.ERAS
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L'estudiant granollerí de batxille-
rat Eloi Prat, amb la col·laboració 
del restaurant Cuynes, ha orga-
nitzat un curs de cuina adre-
çat a nois menors de 25 
anys amb la voluntat de 
trencar el tòpic que pres-
suposa que la cuina diària 
és una tasca femenina.

Prat va obtenir una beca 
aquest estiu per a viatjar 
a Àustria i participar en 
un curs internacional sobre 
igualtat, en el marc del qual 
va haver de dissenyar un pro-
jecte social que promogués la 
igualtat de gènere. La seva pro-
posta va ser organitzar classes 
gratuïtes per a nois joves per tal 
que aprenguin a desenvolupar-se 
dins de la cuina del dia a dia. 
Aquesta proposta es portarà ara 
a la pràctica en dues sessions que 
tindran lloc al restaurant Cuynes 
de Granollers els dies 16 i 17 de 

molts joves han crescut ve-

ient com són les mares 

les que cuinen i ningú 

no els ha ensenyat a 

cuidar-se", considera 
el jove, qui afegeix: 
"Els homes encara 

s'acosten a la cui-

na només en oca-

sions especials, 

com les barbacoes 

del diumenge".
Per tirar enda-

vant el projec-
te, Eloi Prat ha 
comptat amb el 

suport del cuiner 
Llorenç Ramos, 

que impartirà les clas-
ses al seu restaurant Cuynes, del 
carrer Marià Sans, així com la 
col·laboració de diversos comer-
ços del Mercat de Sant Carles de 
Granollers que aporten els ingre-
dients que s'utilitzaran. 

novembre de 18 h a 20 h. Els in-
teressats a apuntar-s'hi poden fer-
ho mitjançant el correu electrònic 
ciberedu2020@gmail.com.

"Penso que a la cuina és on 

neixen moltes desigualtats: 

L'estudiant granollerí de batxille-
rat Eloi Prat, amb la col·laboració 
del restaurant Cuynes, ha orga-
nitzat un curs de cuina adre-

suposa que la cuina diària 

Prat va obtenir una beca 
aquest estiu per a viatjar 
a Àustria i participar en 
un curs internacional sobre 
igualtat, en el marc del qual 
va haver de dissenyar un pro-
jecte social que promogués la 
igualtat de gènere. La seva pro-
posta va ser organitzar classes 
gratuïtes per a nois joves per tal 

molts joves han crescut ve-

ient com són les mares 

les que cuinen i ningú 

no els ha ensenyat a 

el jove, qui afegeix: 
"Els homes encara 

s'acosten a la cui-

na només en oca-

sions especials, 

com les barbacoes 

Per tirar enda-
vant el projec-
te, Eloi Prat ha 
comptat amb el 

suport del cuiner 
Llorenç Ramos, 

que impartirà les clas-

El projecte audiovisual encarre-
gat per l'Ajuntament als usua-
ris del taller de televisió i ràdio 
de la Fundació Vallès Oriental 
(FVO) per recollir històries vi-
tals del veïnat del barri Congost es presentarà avui, dijous (10 h), 
al restaurant Mona Lisa, un dels 
establiments que formen part 
del projecte d'inclusió laboral de 
la FVO, al Casal Cívic Granollers 

Centre, situat al carrer Nou, 22.
L'audiovisual Compartir històri-

es de vida del barri Congost es va 
gravar a La Quiosca, l'espai comu-
nitari de la plaça de la Llibertat, 
i inclou 35 entrevistes a veïns i 
comerciants del barri. Aquest pri-
mer passi s'adreça especialment a 
usuaris de la FVO, així com als del 
propi Casal, però se'n preveu pro-
gramar un altre al mateix Congost, 

Marona de Colors és l'alter ego de 
la mestra osonenca Cristina de San-
cha, molt coneguda gràcies a les se-
ves publicacions a xarxes –amb més de 50.000 seguidors entre Facebo-
ok i Instagram–. Dijous vinent (19 
h) serà a la llibreria La Gralla per 
presentar la seva estrena en el món 
editorial, el llibre A ritme d'infant(Eumo Editorial, 2022), que també 
ha publicat en versió en castellà 
(Lectio Ediciones).

A ritme d'infant indaga sobre les 
claus del desenvolupament dels 
nens amb edats compreses entre 
els 3 i els 6 anys i dona consells 
sobre com acompanyar-los per-
què aprenguin, gaudeixin fent-ho i 
se sentin realitzats. Els continguts 
d'A ritme d'infant provenen de 
l'experiència de Cristina de San-
cha com a mestra i mare d'un nen i una nena de 10 i 6 anys respectiva-
ment. De Sancha és mestra d'edu-
cació infantil i primària, i compa-
gina la seva feina a l'escola amb 

CUYNES

MARONA DE COLORS

IGUALTAT ELOI PRAT COMPTA AMB LA PARTICIPACIÓ DE LLORENÇ RAMOS DEL RESTAURANT CUYNES

INTEGRACIÓ EL PROJECTE DEL TALLER DE TELEVISIÓ I RÀDIO ES VA GRAVAR A LA QUIOSCA, AL BARRI

LA MESTRA OSONENCA TÉ MILERS DE SEGUIDORS A LES XARXES

Un estudiant idea un taller de 
cuina per trencar rols de gènere

CRISTINA DE SANCHA

Els usuaris de la FVO presenten 

l'audiovisual sobre el Congost

Marona de Colors presenta 

'A ritme d'infant' a La Gralla

Al comitè executiu de Ciutats Educadores

La ciutat d'Andong, a Corea del Sud, va acollir la setmana passada el 
16è Congrés de Ciutats Educadores que organitza l'Associació Internacional 
de Ciutats Educadores (AICE), de la qual Granollers forma part des de 
la fundació a Barcelona l'any 1994. El regidor d'Educació, Francesc Arolas, 
hi participava i compartia dos projectes granollerins: Només d'anada – 

Arrelats, que ha enregistrat relats de les persones arribades a la ciutat, 
i La Teranyina, el servei de prevenció d'addiccions. El congrés també servia 
per renovar el comitè executiu de l'entitat. Granollers en forma part des 
de 2008 i ha revalidat la seva presència a l'òrgan.

AJUNTAMENT

EDUCACIÓ GRANOLLERS PRESENTA LA TERANYINA AL CONGRÉS

l'assessorament a famílies. A més, 
és la persona que s'amaga darre-
re la marca Marona de Colors, un projecte que va impulsar el 2015 
per "donar veu a les necessitats 

i els interessos dels meus fills i 

també als dels alumnes i les se-

ves famílies”. En 7 anys, Marona de Colors ha aconseguit 400.000 visites anuals al seu blog i 50.000 
seguidors a les xarxes. M.E.

Comencen els debats de ClimatubersAvui, dijous (18.30 h), a Can Jonch, s'encetaran les tres jornades temàti-
ques del projecte Climatubers, que promou l'acció climàtica a través de 
l'ús de tecnologies digitals. En aquesta primera sessió de debat, oberta 
a tothom i amb inscripció gratuïta, es tractarà sobre espais verds i eco-
sistemes. Les posteriors jornades seran sobre economia circular (17 de 
novembre), qualitat de l'aire i mobilitat (dia 24), i una darrera sessió de 
propostes l'1 de desembre. 

perquè el veïnat el pugui veure.
L'objectiu ha estat fomentar un 

projecte comunitari, inclusiu i inte-
grador que, alhora, fa barri. El grup 
de ràdio i televisió del centre ocu-
pacional ha pilotat el projecte, que 
han preparat durant cinc setma-
nes, la darrera per a les gravacions. 
Els darrers 15 dies s'han editat i 
avui se'n podrà veure el resultat.

La directora del Centre Ocupaci-
onal de la FVO, Àgueda Ancochea, 
explicava que el que va començar 
sent una afició ara està prenent 
forma i el grup ja pot rebre encàr-
recs de creació de vídeos. M.E.

En el marc del projecte Compartim 

Cuina, Compartim Taula, en el qual 

xefs i cuiners del Vallès Oriental 

cuinen per les persones usuàries 

del menjador social El Xiprer, aquest 

octubre hi van participar el Miquel 

i la Dolors del restaurant Baena de 

Canovelles –que l'any passat es va 

fer molt popular en guanyar el Joc de 

Cartes de TV3 amb la seva proposta de 

cuina d'autor–. Així, per commemorar 

enguany el 25è aniversari d'El Xiprer, 

el dilluns 24 van compartir plat i taula 

amb els usuaris de l'entitats.

          El restaurant 
Baena comparteix 
cuina amb El Xiprer

E.CORDERO
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LES FRANQUESES. El Til·ler Report 

és el nom de la revista digital 

i col·laborativa que editen des 

d'aquest curs els alumnes de pri-

mer de batxillerat de l'institut El 

Til·ler. El projecte forma part de 

l'anomenada Revista Escolar Di-

gital (RED), una xarxa de diaris 

escolars redactats i editats per 

l'alumnat amb el suport de perio-

distes professionals. Les redac-

cions escolars creen el seu propi 

mitjà d'expressió per fomentar 

la mirada crítica sobre l'entorn 

més proper, però també sobre els 

grans temes de l'actualitat global, 

explicats de manera didàctica i 

entenedora per fomentar l'hàbit 

de llegir premsa i treballar l'actu-

alitat a l'aula. 

A més, l'alumnat també aprèn a 

identificar les fake news a partir 

d'un pla de treball pensat perquè 

els estudiants llegeixin, debatin i 

opinin. Els millors continguts de 

cada una d'aquestes revistes es-

colars es publiquen al diari Junior 

fotògraf, qui revisa els fons, etc. 

Compten amb el seguiment i la 

supervisió de la periodista Mire-

ia Giménez, que perfila la tècnica 

dels joves periodistes. La idea és 

publicar unes 10 notícies, articles 

o entrevistes cada trimestre so-

bre fets o activitats vinculats amb 

Report, impulsat per la plataforma 

RED Report.

En el cas d'El Til·ler Report, for-

men part de la redacció una dese-

na d'alumnes de l'assignatura de 

creació literària, que assumeixen 

rols diferents i canviants al llarg 

del curs: l'editor, el redactor, el 

ins el til·ler

EDUCACIÓ  DEL PROJECTE FOMENTA LA MIRADA CRÍTICA SOBRE L'ENTORN MÉS PROPER I ELS GRANS TEMES D'ACTUALITAT GLOBAL

L'INS El Til·ler crea una revista
escolar digital: 'El Til·ler Report' 

REDACCIÓ  Alumnes de batxillerat d'El Til·ler, exercint de periodistes a l'institut

Responsables del Departament 

d'Educació de la Generalitat van 

visitar divendres l'escola Joan 

Sanpera i Torras per conèixer de 

primera mà el projecte Take the 

E-train, que l'escola ha realitzat 

dins el programa Erasmus+ i pel 

qual ha rebut el premi Europe-

an Innovate Teching Awards, un 

guardó que destaca les pràctiques 

docents excel·lents i reconeix la 

feina del professorat i dels cen-

tres educatius que participen en 

projectes de cooperació europea. 

Acompanyant els representants 

del departament hi havia el regi-

dor d'Educació, José Antonio Agui-

lera, qui valorava positivament la 

visita que permet conèixer la re-

alitat dels centres i que les admi-

nistracions treballin plegades per 

millorar el sistema educatiu. Du-

rant la jornada també van visitar 

els instituts Lauro i El Til·ler per 

conèixer-ne els projectes educa-

tius i aprendre dels seus proces-

sos de transformació. 

VISITA DEL DEPARTAMENT

La Generalitat 

s'interessa pel 

premiat Erasmus+ 

de l'escola Sanpera

l'institut. Per exemple, darrera-

ment han entrevistat el director 

dels Serveis Territorials d'Educa-

ció al Maresme i el Vallès Orien-

tal, Simó López, en una visita al 

centre. L'alumnat d'audiovisuals 

també ha entrevistat David Parra, 

entrenador del Club de Futbol Mo-

llet Unió Esportiva, i Júlia Berna-

bé, entrenadora de voleibol d'un 

equip aleví escolar i un altre equip 

juvenil femení de 3a categoria 

catalana. "És un un projecte glo-
balitzador que fomenta l'apre-
nentatge basat en situacions", 

explica la professora responsable 

del projecte, Celia Sevilla. "Ara 
hem començat a fer-ne pro-
moció i a buscar talents ocults 
entre els alumnes de l'institut". 

De fet, a més de l'assignatura de 

creació literària, també participen 

en el projecte els alumnes de cul-

tura audiovisual i història del món 

contemporani.  x.l.

Alumnes de primer

de batxillerat publiquen 

una desena d'entrevistes

i articles cada trimestre
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C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

24/10 Jordi Riu Vidal  79 anys

25/10 Enriqueta Martínez Trujillo  97 anys 

26/10 Francisco Martínez Torres  76 anys 

26/10 Rosa Fradera Cuadras  87 anys

27/10 Fernando González Resina  61 anys 

28/10 Josefi na Gómez Troyano   76 anys
28/10 Miquel Julià i Massuet  81 anys 

29/10 Lourdes Suárez Rodríguez  83 anys 

29/10 Donata González Barbuzano 86 anys

30/10 Francisco Santiago Ortiz  62 anys

LES FRANQUESES. Un motorista de 

Granollers va morir dijous al matí 

en un accident al nucli urbà de 

Corró d'Avall. Els fets van passar 

poc abans de les 8 h al Camí Antic 

de Vic, entre el polígon Congost i 

la Cooperativa Agrària del Vallès, 

quan, segons fonts policials, un ve-

hicle que circulava en sentit nord 

per aquest camí asfaltat avançava 

un patinet. Just en aquell moment 

circulava en sentit contrari un 

motorista que, en veure's sorprès 

pel turisme, va frenar per evitar el 

xoc. La frenada va fer que la mo-

ticicleta rellisqués i el conductor, 

res per salvar la vida del motoris-

ta, de 48 anys i veí de Granollers. 

El SEM va atendre els dos ocu-

pants del turisme per la situació 

d'angoixa que els va produir l'ac-

cident, mentre que el conductor 

del patinet va sortir-ne il·lès.

L'accident va obligar a tallar el 

trànsit en aquest tram del camí 

Antic de Vic durant unes quatre 

hores, temps durant el qual es va 

desviar el trànsit per vies alterna-

tives. La Policia Local de les Fran-

queses es va fer càrrec de la inves-

tigació per determinar les causes 

exactes de l'accident.

que anava a treballar, sortís pro-

jectat i impactés contra el turisme.

La Policia Local de les Fran-

queses i dues ambulàncies del 

Sistema d'Emergències Mèdiques 

(SEM) es van desplaçar al lloc de 

l'accident, però no van poder fer 

GUÀRDIA URBANA

SUCCESSOS EL CAMÍ ANTIC DE VIC VA QUEDAR TALLAT AL TRÀNSIT DURANT UNES QUATRE HORES

Mor un granollerí de 48 anys
en un accident de moto a Corró

PERTINENCES RECUPERADES  La Guàrdia Urbana de Barcelona resol el cas

La víctima, de 48 anys,

va impactar contra

un cotxe que avançava un 

patinet al polígon Congost

La Guàrdia Urbana de Barcelo-

na va detenir diumenge quatre 

persones i n'investiga tres més 

per un robatori amb força en deu 

vehicles al centre comercial de 

la Roca Village, a Santa Agnès de 

Malanyanes. Víctimes del robato-

ri van seguir els lladres fins a Bar-

celona gràcies al senyal GPS d'un 

dels aparells electrònics sostrets.

Segons fonts municipals, la po-

licia els va interceptar a l'interior 

d'un aparcament de la via Fa-

vència de Barcelona, després de 

veure que uns individus estaven 

perseguint uns homes. Segons les 

explicacions de les víctimes, els 

lladres havien intentat fugir del 

lloc, però en veure els agents van 

optar per tornar a entrar nova-

ment a l'interior de l'aparcament.

Els agents van fer una inspecció 

i van poder localitzar les maletes 

robades a l'interior de la furgoneta 

dels lladres. Per això, quatre d'ells 

van quedar detinguts. Les vícti-

mes, per la seva banda, van poder 

recuperar les seves pertinences.

Quatre detinguts per un 

robatori en una desena 

de vehicles a la Roca Village

Un dels històrics animadors del BM Granollers, Francesc Payàs, ha denun-

ciat als Mossos un presumpte episodi d'abusos sexuals que va patir fa 46 

anys, quan ell en tenia 12. Segons ha explicat, un dia que ell anava a peu 

al centre d'educació especial Montserrat Montero, on estudiava, un jove 

d'uns cinc anys més que ell el va agafar pel canell i el va arrossegar ame-

naçant-lo de matar-lo si parlava. Llavors li va abaixar els pantalons i el va 

violar sense el seu consentiment. Payàs explica que mai va dir res a ningú 

per por, però ara s'ha decidit a denunciar el cas perquè quedi constància 

del fet i "perquè mai més no es repeteixin actes com aquest". 

Payàs denuncia una violació de 1976

LES VÍCTIMES VAN SEGUIR ELS LLADRES PEL RASTRE DEL GPS

Una dona ha denunciat que di-

mecres de la setmana passada 

al vespre va ser agredida per un 

treballador d'una filial de Renfe 

a l'estació de tren de Granollers 

Centre, fet que li ha deixat feri-

des a la part dreta de la cara, l'ull 

i el braç. Segons la dona, Isabel 

Irlandés, el treballador –auxiliar 

d'informació de l'empresa Logi-

Rail– la va empènyer fortament 

per l'esquena quan ella no s'ho 

esperava i la va fer caure a terra.

L'agressió va passar després 

d'un intercanvi d'opinions entre 

els dos, en què ella va manifes-

tar el seu descontentament amb 

el servei ferroviari. Segons la 

dona, l'home es va sentir ofès per 

aquests comentaris i, quan ella 

passava pels torns per accedir a 

la zona de vies, el treballador la va 

empènyer brutalment per darrere 

i la va fer caure a terra.

Es dona la circumstància que 

la dona va ser víctima, ara fa tres 

mesos, de múltiples cremades pel 

tren que va quedar atrapat entre 

les flames de l'incendi forestal de 

Begís (Castelló) aquest estiu. Això 

fa que ara s'estigui curant les feri-

des d'aquelles cremades amb ci-

rurgia reconstructiva i empelts de 

pell, de manera que la seva situa-

ció és especialment sensible. Ella 

mateixa ha explicat com, arran de 

la caiguda, va veure perillar les 

zones més delicades dels empelts 

de pell a què s'ha sotmès darrera-

ment. En aquest sentit assegurava 

sentir-se molt afectada tant físi-

cament com psicològicament. "És 

CUATRO

LA VÍCTIMA  Ha denunciat els fets

Un informador de

Renfe agredeix una dona a

l'estació de Granollers Centre

la segona experiència traumà-
tica que tinc en menys de tres 
mesos; estic agafant fòbia als 
trens", apunta. Després de l'agres-

sió, un altre treballador de Renfe 

va trucar als serveis d'emergèn-

cies i va informar-ne l'empresa. 

Renfe ha condemnat els fets i ha 

explicat que l'agressor és un tre-

ballador d'una de les seves filials, 

que ara ha estat apartat cautelar-

ment i que serà acomiadat.

Agents dels Mossos d'Esquadra de 

la Unitat d'Investigació de Grano-

llers van detenir, el 25 d'octubre, 

un home de 27 anys com a pre-

sumpte autor d'11 robatoris amb 

força comesos els darrers dos 

mesos en establiments comerci-

als de Cardedeu, les Franqueses i 

Granollers. La detenció és resultat 

d'una investigació oberta arran 

d'una sèrie de robatoris amb for-

ça a l'interior de diverses botigues 

amb un mateix modus operandi. 

El lladre forçava els accessos dels 

establiments, normalment petits 

comerços, supermercats o res-

taurants. Un cop dins, sostreia la 

caixa enregistradora i se l'empor-

tava per obrir-la al carrer, a una 

distància prudencial. El detingut, 

que té nombrosos antecedents, 

va passar a disposició judicial 

del Jutjat d'Instrucció número 

2 de Granollers el 28 d'octubre, 

on l'autoritat judicial va decretar 

presó provisional per a l'home.

Ingressa a presó un lladre

per 11 robatoris en botigues
La Policia Local de Granollers va 

detenir dissabte al matí un jove, 

veí de Canovelles, per un suposat 

delicte de danys en haver malmès, 

presumptament, almenys 5 retro-

visors de vehicles i un senyal de 

trànsit al voltant del carrer Rosse-

lló. Segons fonts policials, el jove 

havia sortit una estona abans de les 

discoteques de Jordi Camp i, sota 

els efectes de les drogues i acompa-

nyat d'un delinqüent habitual, ha-

via generat alguns problemes, com 

una baralla amb un motorista. 

Un detingut per

danyar retrovisors
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Després de tres anys sense po-
der celebrar l’Esdeveniment, Àgora 
ha volgut reprendre la trobada per 
tornar-nos a veure les cares i, així, 
compartir les novetats més desta-
cades d’aquests últims anys. Sergi 
López (Director Executiu i Comercial 
d’Àgora) va començar compartint 
amb tots els assistents alguns dels 
nous serveis que s’han incorporat 
a l’empresa en aquest període per 

Àgora aplega més de 700 persones en 
l'esdeveniment 2022 al Teatre Auditori

TRES ANYS DESPRÉS LA SALA GRAN DEL TAG TORNA A OMPLIR-SE PER ACOLLIR CLIENTS, PROVEÏDORS, PERSONALITATS I AMICS I AMIGUES DE L’EMPRESA

donar resposta a les necessitats 
actuals, com per exemple l’asses-
sorament fi scal de criptomonedes 
(Fiscal Crypto) i el nou servei de co-
municació, disseny gràfi c i disseny 
web (Kathara Studio). També van 
fer especial menció a la creació de 
Connect ETT, una empresa de treball 
temporal amb seu a Granollers i que 
actualment ja disposa de dues su-
cursals més, a Martorell i a Igualada. 

   Per la seva banda, Marc López (Di-
rector Executiu) va continuar l'expo-
sició de l'evolució de la companyia 
en aquest trienni compartint com 
Àgora va viure la pandèmia de la 
Covid-19 i els actuals compromisos 
que té amb la societat, l’esport i la 
cultura. Per cloure aquesta part in-
troductòria, es va fer una breu men-
ció a les accions que en l’actualitat 
Àgora està duent a terme en favor 
del medi ambient com ara l’ús de 
la doble pantalla per reduir la ge-
neració de paper; la classifi cació de 
residus; l'actualització dels equipa-
ments informàtics, i la implantació 

El grup assessor Àgora, fundat 
l'any 1987, va celebrar el passat 
dijous, 27 d’octubre, la seva ha-
bitual trobada anual de clients, 
proveïdors i amics i amigues, 
davant de més de 700 persones. 
L’esdeveniment, que a causa de la 
pandèmia no s'havia celebrat des 
de 2019, va omplir la totalitat de 
la Sala Gran del Teatre Auditori de 
Granollers, on el públic assistent 
va poder gaudir del nou especta-
cle L’Il·lusionista, d’en Lluís Jut-
glar Calvés, més conegut com a 
Peyu, humorista i actor. 

L'empresa va detallar serveis 
nascuts en aquests tres 
anys: Fiscal Crypto, Kathara 
Studio i l'empresa de treball 
temporal Connect ETT

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

truc més antic de tots: la màgia del 
teatre. 

Àgora ha volgut fer especial men-
ció a les empreses col·laboradores 
de l’esdeveniment: Bandit, Connect 
Ett, Kathara, Caixa d’Enginyers, Es-
pai Wellness, Mútua de Granollers, 
Vivers Ernest, Quirón Prevención i 
Catalana Occident. ❉

de plaques solars a l'emblemàtic 
edifi ci del carrer Josep Umbert, ins-
tal·lades recentment, entre d’altres. 
En darrer terme, i segurament la no-
vetat més destacada dels darrers 
dies, ha estat l’obertura d’una ofi -
cina a Barcelona situada dins l’edi-
fi ci de Catalana Occident a Plaça 
Catalunya (entrada pel passeig de 
Gràcia, 2).

 Enguany, l’encarregat de conduir 
aquesta trobada va ser en Pep Ca-
llau, en absència del malaurat Vi-
cenç Sáez de Tejada, relacions 
públiques del Teatre Auditori i que 
havia presentat la vetllada d'Àgora 
anteriorment i que va morir al març 
d'aquest any. Callau hi va tenir un 
emocionat record que va desper-
tar un sentit aplaudiment entre el 
públic. Posteriorment va tenir lloc 
l'actuació d'en Peyu (nom artístic 
de Lluís Jutglar Calvés) va presen-
tar el seu nou espectacle L’Il·lusio-
nista. Tot i que no és pròpiament un 
espectacle de màgia, L’Il·lusionista
interpel·la l’espectador/a amb el 

L'actuació de l'humorista
Peyu amb el muntatge 
'L'Il·lusionista', farcit de 
màgia i somriures, va tancar 
una vetllada per al record

PRESENTACIÓ. Marc López adreçant-se al públic assistent AUDITORI PLE. D'esquerra a dreta, Sergi, Pere i Marc López, dijous passat a l'escenari del TAG - FOTOS: TONI JIMÉNEZ

El xouman Pep Callau - FOTO: T. J.
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OPINIÓ

El teixit associatiu dels municipis són un dels seus patrimonis més preuats. 
En alguns casos, com Granollers, l'organització de la societat civil ha deixat 
exemples històrics, que han derivat en serveis importants com l'Hospital Asil. 
En l'àmbit de les entitats culturals el llegat també és rellevant, amb institucions 
centenàries com el Casino i l'Agrupació Excursionista. És també un exemple 
l'AC, que aquesta setmana celebrarà el seu 75è aniversari. En els seus inicis, 
va tenir un paper importantíssim en la represa de l'activitat cultural a la ciutat 
durant el primer franquisme, quan també va veure néixer el seu Centre d'Estudis, 
que ha estat indispensable per a la reconstrucció de la història local i comarcal. 
L'AC ha estat també la responsable de difondre i promoure el teatre i el cinema 
a la ciutat, i, més recentment, l'audiovisual. A més, ha fet arribar la cultura a 
les aules de centres d'arreu del Vallès Oriental, una activitat per a la gestió de 
la qual va acabar creant una fundació. I és que, com altres entitats, la clau de la 
longevitat ha estat compaginar el voluntariat amb la professionalització. Sense 
persones alliberades per dedicar el seu temps a projectes com la gestió del 
Cinema Edison o Art i Escola l'entitat veuria minvat el seu abast. Però 
sense el voluntariat tindria menys força. La societat organitzada enriqueix.

LA SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA

Editorial

Bústia

La confiança, un valor a la baixa
Ens sembla que disposar de molts diners i 
de tecnologia ens farà més feliços, però no 
valorem la transcendència i valor que té la 
confiança en les nostres vides. La confian-
ça ens aporta seguretat i tranquil·litat. En-
cara me'n recordo quan els tractes queda-
ven tancats amb una encaixada de mans. 
Al mercat del dijous, els ramaders remu-
llaven el tracte fet amb un bon esmorzar 
de cap i pota a la Fonda Europa. Actual-
ment, no podem confiar ni dels contractes 
realitzats documentalment.

Molts anys enrere, les cases deixaven les 
portes obertes, amb la confiança que no 
entraria cap estrany. Actualment, hem de 
protegir-nos amb alarmes i portes blinda-
des, tot i tenir la porta tancada amb clau.

En l'àmbit social, conec el cas d'un em-
presari que va demanar un esforç econòmic 
i productiu als treballadors. Ho van acceptar, 
perquè li tenien confiança. Un cop normalit-
zada la situació de l'empresa, els va compen-
sar amb escreix. Ser empresari no és només 
guanyar diners per comprar-se de seguida 
un cotxe d'alta gamma o un iot. Ser un bon 
empresari és el que reinverteix els guanys 
en la seva empresa i entra a treballar a la ma-
teixa hora que els treballadors. Ser bon em-
presari no és acomiadar quan venen mal da-
des, és un projecte empresarial i humà, que 
genera confiança i fa progressar l'empresa. 
Per tant, lideratge, compromís, honestedat i 
predicar amb l'exemple, garanteix la confi-
ança dels treballadors.

Malauradament, la confiança és un valor 

a la baixa. Ho podem comprovar en els se-
güents exemples: Ens poden espiar a través 
del mòbil; les xarxes socials fan publicacions 
que són falses (fake news); ens poden fer phi-

sing (estafes a través de l'ordinador o el mòbil 
per aconseguir les nostres dades personals i 
bancàries); estafes per telèfon; alguns polí-
tics que no compleixen el programa anun-
ciat; polítics i alts càrrecs que prevariquen; 
plataformes d'Internet falses de vendes de 
productes; falses promocions de viatges; 
bancs que enreden els clients amb produc-
tes d'inversió poc transparents; amics, veïns, 
parelles i companys de feina que no són hon-
rats; que et robin al metro, al carrer, a casa o 
al cotxe; notícies de premsa poc transparents 
i interessades políticament; botigues que en-
reden amb la qualitat i el pes dels productes; 
por d'una tercera guerra mundial i a l'ame-
naça nuclear de Putin; dones assetjades, etc. 
La llista seria inacabable.

És per això que, d'ençà que ens llevem, la 
sensació de confiança ens acompanyarà en 
cada acte. També la manera com actuem farà 
que transmetem més o menys confiança. La 
seguretat, la sinceritat, dir la veritat i ser au-
tèntics són aspectes que generen confiança. 
Davant de tot això, em pregunto, val la pena 
viure així? Viure així no és gaire satisfactori, 
des que t'aixeques al matí, perquè no som 
conscients del desgast que suposa controlar 
la confiança en cada actuació que fem. Donar 
exemple i educació dels nostres fills, basada 
en els valors, es troba la clau de l'èxit per po-
der remuntar aquest valor a la baixa.

CRIS MELO

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

La diputada Montserrat Vinyets recorda 
que cal que l'estat italià compensi les víctimes 
dels atemptats feixistes contra la població 
civil, com els de Granollers de 1938 i 1939 o els 
de la Garriga i Cardedeu. Mentre el feixisme 
resti impune mai no hi haurà pau.

@CUPGranollers @Pau_Llobet

Els matins de tardor de Granollers tenen aire, 
musicalitat i regust de ciutat francesa: un pèl 
de fred, l'olor del pa i el cafè acabat de fer, 
i certa idea optimista que tot és possible. 
(I també tenim la dosi justa de jacobins 
al ple de la ciutat, per cert!) Sigueu felices!

nnie Ernaux, Premi Nobel de 
Literatura, narra a L'esdeveni-

ment l'experiència d'un avor-
tament quan era il·legal a Fran-
ça: com va haver d'ocultar el 

seu estat i buscar solucions tota sola i com 
es va sentir jutjada, i afirma que negar a 
una dona la capacitat de decidir és exercir 
violència sobre ella, com saben prou bé 
les dones que a l'Estat espanyol van haver 
d'avortar clandestinament abans de 2010.

La llei de 1985 permetia avortar només 
en tres supòsits, però com que no establia 
que el sistema sanitari públic hagués d'as-
sumir aquest servei, les dones havien de 
recórrer a clíniques privades. La llei de 
2010 permet la interrupció voluntària de 
l'embaràs (IVE) dins les 14 primeres set-
manes i estableix que l'administració ha 
de garantir la prestació dins del sistema 
públic de salut. Ara bé, a la realitat això no 
és així, i moltes dones es veuen obligades 
a acudir a centres privats o a desplaçar-se 
fora de la seva àrea per interrompre un 
embaràs no desitjat, amb el cost econòmic 
i personal que això comporta.

Al Vallès Oriental, les dones que volen 
avortar poden acudir a les unitats d'aten-
ció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 
del Servei Català de la Salut, sempre que 
es pugui fer la interrupció pel mètode 
farmacològic, però si necessiten o pre-
fereixen el quirúrgic, han d'acudir a clí-
niques privades, tal com explica aquest 
testimoni a Público (m.publico.es/colum-

nas/110700328767/version-libre-abor-

to-libre-gratuito-y-complicado/amp).
Un portaveu de l'Hospital de Granollers 

negava que derivessin cap avortament a 
clíniques privades, i afirmava que quan es 
va fer efectiva la Llei de 2010 van conve-
nir que el centre atendria tots els avorta-

Hipocresia, postureig i 
excuses de mal pagador

ments per motius de salut de la mare o el 
fetus, i els que tinguessin alguna compli-
cació en el procediment farmacològic, és a 
dir, per raons mèdiques. Callava, però, que 
l'Hospital no fa interrupcions de l'emba-
ràs quirúrgiques motivades només per la 
decisió de la dona.

Sal-CUP ho ha pogut confirmar, i per això 
la moció que va presentar al Ple de l'Ajun-
tament proposava "instar el Patronat de 
la Fundació Privada de l'Hospital Asil de 
Granollers a garantir els drets sexuals de 
totes les dones i a atendre les peticions 
d'interrupció voluntària d'embaràs amb la 
pràctica d'avortaments quirúrgics segurs". 

Proposava, a més, fer pressió als centres 
sanitaris públics perquè trobin la manera 
de garantir el dret de les dones i alhora el 
dret d'objecció de consciència dels sanita-
ris, i, en l'àmbit local, excloure de subvenci-
ons les entitats que es manifestin pública-
ment contra l'IVE. La moció es va rebutjar.

No podem entendre que els grups mu-
nicipals de les Franqueses (tret d'IEC) no 
donin suport a una moció que proposa 
pressionar per fer complir la llei que ens 
garanteix un dret. Justificar l'abstenció 
per falta d'informació o afirmant que per 
defensar un dret en conculcaríem un al-
tre o rebatent arguments que la moció no 
conté és fer trampa. Entenem menys enca-
ra que la regidora de Feminisme i Igualtat 
justifiqui el vot en contra amb arguments 
fal·laços i desinformació.

Sembla que algunes lleis només servei-
xen per fer veure que es garanteixen els 
drets. La realitat és una altra: postureig, 
hipocresia i excuses de mal pagador.

No entenem que no es doni

suport a una moció que proposa

pressionar per fer complir la llei

que ens garanteix un dret

A

MARIA FORNS
Exregidora de Sal-CUP 

a les Franqueses

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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Innovar en el model de negociBrexit: els reptes i les oportunitats comercials
Els dies 15 i 17 de novembre, de 10 a 12 h,
tindrà lloc a Can Muntanyola la xerrada
Innovar en el model de negoci. Casos i estratègies 

a través de la transformació digital i l'economia 

circular, a càrrec de Jordi Puigdellívol.

Granollers Mercat i Boil International organitzen dimecres, de 9 a 12 h, 
una jornada sobre l'impacte i l'actualitat del Brexit en les relacions
comercials. S'hi abordaran els reptes i les oportunitats que hi ha amb la
nova situació, i les estratègies d'èxit per treballar amb el mercat britànic.
La sessió serà presencial a Can Muntanyola i les inscripcions estan obertes. 

ECONOMIA

Desenes de comerços de l'illa de vi-
anants es van sumar divendres, de 
12 a 12.15 h, a l'apagada de llums 
en protesta per l'augment del preu 
de l'energia. Els comerciants asse-
guren que estan contra les cordes 
i que els és molt difícil subsistir, 
i és que la factura dels subminis-
traments ha pujat, de mitjana, un 
250% en el cas de l'electricitat, un 
130% en el cas del gas i un 70% 
en el cas dels carburants. Entre els 
participants en l'acció hi havia es-
tabliments adherits a Gran Centre, 
Del Rec al Roc i Més que Comerç, i 
també el 100% de les parades del 
Mercat de Sant Carles.

La iniciativa va sorgir inici-
alment del gremi de forners, i 
posteriorment s'hi van anar ad-
herint altres gremis professionals 
i entitats, sobretot de l'àmbit del 
comerç, com PimeComerç. L'ob-
jectiu era "dir prou" a l'increment 
desmesurat i desbocat del preu de 
l'energia i instar les administraci-
ons a prendre "mesures immedi-

posa en perill i tensa com mai 

les activitats econòmiques i tot 

el que se'n deriva, com l'ocupa-

ció o la capacitat d'inversió".

Resistir fins després de Nadal
Esteve Banús, president de l'as-
sociació Del Rec al Roc, creu que 
els efectes d'aquesta escalada de 

ates, reals i efectives per reduir 

els costos energètics i garantir 

així la viabilitat de les empre-

ses comercials". "Ni el comerç, 

ni les llars ni la indústria poden 

suportar de manera sostingu-

da en el temps aquests costos 

en els seus pressupostos", aler-
taven des de Gran Centre. "Això 

g.p.

COMERÇ  DESENES D'ESTABLIMENTS DEL CENTRE VAN PARTICIPAR DIVENDRES EN UNA APAGADA DE LLUMS EN SENYAL DE PROTESTA

L'elevada factura de la llum
posa en risc petits comerços

BOTIGUES A LES FOSQUES  Desenes d'establiments van seguir la protesta

La Cambra del Vallès Oriental im-
pulsa una nova estratègia corpo-
rativa amb l'objectiu d'obrir-se 
a tot el teixit productiu i acostar 
l'ens a autònoms i empreses. Per 
fer-ho ha iniciat una campanya 
multimèdia per destacar les inici-
atives i els serveis que s'han creat 
els darrers tres anys per ajudar les 
empreses a impulsar el seu creixe-
ment, ser més resilients i superar 
les dificultats provocades per la 
conjuntura econòmica. L'objectiu 
de la transformació és reforçar el 
paper de la Cambra perquè con-
tribueixi a socialitzar i forjar ali-
ances entre el teixit empresarial. 
Concretament, la Cambra ha dei-
xat de ser una corporació centra-
da a tramitar i gestionar formació 
per "promoure l'acompanya-

ment i la creació de riquesa per 

a les empreses, amb una visió 

proactiva i que aposta per la 

millora de la competitivitat, les 

noves economies, la innovació i 

la internacionalització". 

AGENTS ECONÒMICS

Nova estratègia
de la Cambra
per obrir-se a tot
el teixit productiu

preus es notaran sobretot des-
prés de la campanya de Nadal, els 
mesos de gener i febrer, quan el 
consum acostuma a caure. "El mo-

ment més greu serà llavors, i no 

pas per Nadal. Aquestes seran 

les primeres festes lliures de 

Covid i la gent té ganes de viu-

re un Nadal com els de sempre". 
A més, afegeix, "a Granollers no 

veurem persianes abaixades al 

centre, ja que últimament hi ha 

molt interès a ocupar la mitja 

dotzena de locals que van que-

dar buits fa uns mesos". 
Sigui abans o després, els co-

merciants alerten que serà difícil 
no repercutir en els preus dels 
articles la pujada de la llum, al-
menys entre un 3% i un 5%. Per 
evitar això reclamen, entre d'al-
tres, una rebaixa del tipus imposi-
tiu de l'IVA que s'aplica a la factura 
de l'electricitat del 21% al 4%, la 
bonificació del 50% de les quotes 
de la Seguretat Social i una boni-
ficació del 100% de les quotes del 
treball autònom fins a finals de la 
primavera, i l'atorgament d'ajudes 
directes a totes les empreses.

D'altra banda, els comerciants 
no descarten més accions de pro-
testa o més apagades, si cal, du-
rant les pròximes setmanes.  x.l.

Trobada de clients i proveïdors d'Àgora
Unes 700 persones van assistir dijous al TAG a l'esdeveniment anual  
del grup assessor especialitzat en la consultoria de pimes Àgora. L'acte, 
presentat per Pep Callau, no es feia des del 2019, i va suposar una trobada 
entre clients, proveïdors i amics per generar sinèrgies. Sergi i Marc López,  
responsables de l'assessoria, van destacar els nous serveis que han  
posat en marxa durant aquest temps (Fiscal Crypto i Kathara Studio,  
serveis de fiscalitat per criptomonedes i de comunicació i màrqueting) i les  
absorcions que han fet de tres gestories d'àmbit local, fet que, juntament 
amb els serveis d'ETT del grup, els permet tenir presència a Madrid, 
Barcelona, València, Andorra i properament Vic. Per cloure l'acte,  
l'humorista Peyu va interpretar l'espectacle L'il·lusionista.

àgora

El hub per la descarbonització i la 
mobilitat elèctrica D-Hub –liderat 
per les firmes QEV, de Montmeló, 
i Btech–, que proposa rescatar la 
històrica Ebro i produir furgonetes 
i autobusos elèctrics sota la marca 
Zeroid, és l'única candidatura que 
ha arribat al final del procés per 
reindustrialitzar les antigues ins-
tal·lacions de Nissan. Dilluns va 
finalitzar el termini de presentació 
de propostes amb aquesta única 
candidatura. Ara, el procés per a 
l'adjudicació del concurs per a la 
reindustrialització entra a la fase 
final d'avaluació, que acabarà a 
finals d'aquest mes. Dos anys des-
prés de l'anunci del tancament de 
Nissan a Barcelona, l'arribada d'un 
nou projecte industrial pot ajudar 
en gran manera els treballadors 
afectats per l'ERO més gran de la 
història de Catalunya, amb 2.525 
treballadors acomiadats. 

D-Hub, liderat per 
QEV, únic canidat a 
transformar Nissan

El tradicional mercat de Nadal de 
petits creadors i artesans locals 
a Roca Umbert estarà organitzat 
enguany per l'Ajuntament de Gra-
nollers, en col·laboració amb Pe-
tits Encants, un dels markets de 
referència de la comarca de la mà 
de l'emprenedora granollerina An-
drea Bosch. Amb un enfocament de 
caràcter més local, el mercat pretén 
retenir el talent de la ciutat i poten-
ciar els productes de dissenyadors, 
artesans i creatius independents, 
per continuar sent així el punt de 
trobada de l'art fet a mà o per pro-
ductors de proximitat de les festes 
de Nadal a Roca Umbert, del 16 al 
18 de desembre. Aquest nou mo-
del de mercat substituirà el ja tra-
dicional DFactory. La Fàbrica dels 
Regals, que havia sumat set edici-

ons –les últimes amb més de 100 
firmes locals i tallers independents 
que hi exposaven els seus produc-
tes– i que havia esdevingut la fira 
de referència per a molts creadors 
independents. L'organitzador del 
DFactory, Àlex Marés, explica que 
"per qüestions de feina i altres 

projectes aquest any no ha es-

tat possible organitzar aquest 

mercat nadalenc". "Però ja hem 

començat a pensar en l'edició de 

l'any que ve", assegura.
Les inscripcions per participar 

com a paradista en aquest nou 
mercat nadalenc –articles de moda, 
calçat, bosses, joies, ceràmica, pa-
pereria, decoració, gastronomia, 
llibres i jocs infantils o cosmètica 
orgànica, entre d'altres– s'obriran 
a principis de novembre. i

Roca Umbert acollirà per

Nadal un nou mercat de

creadors i artesans locals
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LES FRANQUESES. La històrica mar-

ca Yasuni, pionera en la fabrica-

ció de productes i accessoris per 

al tunejat complet de la moto, ha 

confiat en la novella firma Láser 

Reix, de les Franqueses, la fabrica-

ció de peces i components per als 

tubs d'escapament que proveeix 

Yasuni. L'encàrrec coincideix amb 

un moment d'expansió d'aquesta 

coneguda firma, que està refor-

çant la seva implantació a mercats 

com l'asiàtic i el sud-americà.

Láser Reix és una microempresa 

impulsada l'any passat pel fran-

quesí Dídac Reina, de 34 anys, i el 

lliçanenc César Boix, de 31. Experts 

en tall per làser i mecanitzats, l'es-

tiu de 2021 van establir-se pel seu 

compte al polígon Pla de Llerona, 

amb un pla d'empresa assessorat 

pel punt PAE de les Franqueses. En 

poc més d'un any han consolidat la 

seva posició en el sector del tall per 

làser i han aconseguit diversos con-

tractes significatius en l'elaboració 

de peces d'acer per a maquinària. 

El principal és el que han signat 

fins a finals de 2023 amb Yasuni, un 

dels principals fabricants mundials 

de tubs d'escapament per a motos, 

tant urbanes com de competició. 

Láser Reix serà l'encarregada de 

fabricar les peces que formen part 

dels tubs d'escapament, que vari-

en en format i nombre segons els 

nar-los l'oportunitat d'aprendre 

i que puguin progressar després 

al lloc de treball". Per a Reina 

també és clau establir-se al propi 

municipi, aportar-hi valor i oferir 

un tracte de proximitat als clients.   

Yasuni, per la seva banda, va néi-

xer fa 45 anys a l'ombra del depar-

tament de competició de Montesa i 

de Derbi. Al llarg d'aquests anys, la 

forta inversió en R+D li ha permès 

ser pionera en tecnologia i gua-

nyar molts campionats mundials, 

i actualment és líder al mercat 2T 

i 4T amb productes per a més de 

40 models de més de 20 marques, i 

el 80% de la seva facturació prové 

de les vendes internacionals.  x.l.

model i la cilindrada de cada mo-

tocicleta, mentre que el muntatge 

i la soldadura de les peces, fins a 

configurar el tub d'escapament, es 

farà a les instal·lacions de Yasuni al 

polígon Can Castells de Canovelles.

El responsable de l'oficina tècni-

ca de Láser Reix, Dídac Reina, ex-

plica que l'equip del taller es com-

pleta amb estudiants en pràctiques 

de l'EMT, amb la qual han signat un 

acord de col·laboració. "Nosaltres 

vam estudiar a l'EMT i sabem la 

importància que té per als estu-

diants de cicles formatius poder 

fer pràctiques en empreses", diu 

Reina. "A més, ens agrada formar 

els joves a la nostra manera, do-

x.l.

Láser Reix produirà les peces per 

als tubs d'escapament de Yasuni

LÁSER REIX  César Boix i Dídac Reina, al polígon Pla de Llerona

EMPRESES  LA FIRMA VA NÉIXER L'ANY PASSAT AMB EL SUPORT DEL PAE FRANQUESÍ

El Vallès Oriental va registrar, el 

tercer trimestre de l'any, un in-

crement en assalariats i empreses, 

però una caiguda del nombre d'au-

tònoms. Així ho recull el butlletí 

d'estructura productiva publicat 

per l'Observatori-Centre d'Estu-

dis del Consell Comarcal. Pel que 

fa a afiliacions al règim general 

de la Seguretat Social, la població 

que treballa per compte d'altri va 

créixer per sobre del 3,5% –4.307 

treballadors més–, i també ho va 

fer el nombre d'empreses, que, tot 

i mostrar un creixement baix –15 

empreses més que el tercer tri-

mestre de 2021–, manté una evo-

lució positiva, sobretot en l'àmbit 

industrial. Pel que fa als autònoms 

el descens va ser del 2,6% –801 

autònoms menys–. Per municipis, 

el creixement dels llocs de treball 

d'assalariats va ser generalitzat. 

El Consell Comarcal va iniciar a 

l'octubre el programa de suport a 

la digitalització de petites empre-

ses agràries del Vallès Oriental, 

que forma part de les activitats 

del Projecte Treball, Talent i Tec-

nologia (TTT) a la cadena de valor 

de l'alimentació al Vallès Oriental. 

El programa, de 5 sessions, té un 

valor estimat de 1.100 euros per 

empresa beneficiària –unes 20– i 

l'objectiu és aconseguir millorar 

el control dels processos de pro-

ducció, facturació, quadern d'ex-

plotació i control de traçabilitat 

mitjançant l'aplicació Hortagest, 

un programa dissenyat per a pa-

gesos tècnics i empreses del sec-

tor de l'horticultura que busquen 

una manera ràpida i efectiva de 

gestionar qualsevol procés de la 

seva producció. i

Més assalariats 

i empreses, però 

menys autònoms

n El sindicat agrari Asaja i els productors de mongeta del ganxet del Vallès Oriental 

esperen una bona collita d'aquest llegum característic del territori aquest novem-

bre. Malgrat això, la sequera acumulada i les altes temperatures de l'octubre fan 

preveure un endarreriment d'almenys 15 dies en la collita, ja que la maduració final 

de la planta és més lenta. Els pagesos asseguren que el canvi climàtic distorsiona 

el correcte creixement de la planta, ja que a finals d'octubre tornaven a florir, com si 

fos estiu. A més, apunten, la manca de pluges ha fet proliferar més insectes.

CALOR I SEQUERA ENDARREREIXEN

LA COLLITA DE MONGETES DEL GANXET

Suport a la digitalització

de petites empreses agràries
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ESPECIALGranollers, 5 de novembre

L'ORGANITZACIÓ LA CAPITAL VALLESANA ACOLLIRÀ PER SEGON ANY SEGUIT UN DELS MILLORS ESDEVENIMENTS DEL MÓN DEL FREESTYLE DE LA MÀ DE BREAKING.ES

El Palau, aturada obligatòria 
del millor Freestyle Motocross

Granollers torna a ser una aturada 

obligatòria en un dels millors es-

pectacles del Freestyle Motocross 

del món. L'esdeveniment està or-

ganitzat per Breaking.es, que ja 

l'any passat va portar les acrobà-

cies sobre rodes al Palau d'Esports 

i enguany repeteix amb el cartell 

d'entrades esgotades. L'empresa 

d'esdeveniments d'esport extrem 

celebrar amb èxit l'any passat l'es-

pectacle, amb el suport de la firma 

granollerina Zinkers i enguany 

torna a la càrrega el dissabte 5 de 

novembre al Palau d'Esports de la 

capital del Vallès Oriental.

Xou a l'estil americà
Si alguna cosa caracteritza el Fre-

estyle Show de l'equip Breaking 

és la posada en escena. No es trac-

ta d'una competició, sinó d'un xou 

al més pur estil dels Estats Units.

Es tracta d'un esdeveniment car-

regat d'emocions, ja que la moda-

litat del Freestyle Motocross és de 

risc màxim. La falta de convocatò-

ries i de zones d'entrenament està 

sent fatal per a aquest esport, que 

a l'Estat espanyol només practi-

quen una quinzena de pilots de 

manera professional, però que en 

escena promet emocions fortes 

amb acrobàcies que semblen del 

ZINKERS

Exhaurides les entrades, que ompliran el pavelló amb més de 5.000 persones dissabte

EN ESCENA  Un dels pilots que faran acrobàcies impossibles al Palau d'Esports l'any passat

Horaris
L'OBERTURA DE PORTES SERÀ 

A LES 17.30 H I L'ESPECTACLE 

començarà a les 19.30 h. Les 

entrades han estat exhaurides 

ja fa dies, i es preveu un Palau 

d'Esports ple de gom a gom amb 

120 minuts d'espectacle trepidant 

amb acrobàcies infinites. A les 19 

h, mitja hora abans de l'inici, es 

farà un pre-show, que començarà 

a escalfar l'ambient dins la pista i 

a la graderia. Això sí, les entrades 

no són numerades, així que els 

seients s'ocuparan amb l'ordre 

d'arribada a la instal·lació. Durant 

l'esdeveniment, hi haurà servei de 

bar dins i fora del Palau d'Esports.

tal·lació referent vallesana posarà 

dins la pista una rampa de sortida  i 

d'arribada, que els pilots hauran de 

saltar fent les seves acrobàcies. "Els 
pilots salten més de 20 metres de 
distància i poden arribar als 15 
metres d'alçada, fent diferents 
trucs i combinacions", assenyala 

l'organització, que confia en l'èxit 

de l'esdeveniment vallesà. 

El recinte promet emocions for-

tes durant les prop de 2 hores de 

l'espectacle del motor. 

Un espectacle per a tota
la família amb salts de més
de 20 metres de distància

i 15 metres d'alçada

tot impossibles. "És un especta-
cle apte per a tots els públics, 
carregat d'emoció, efectes, mú-
sica amb un fil conductor que 
fa que el públic quedi entusias-
mat durant les dues hores que 

dura", explica l'organització. 

L'èxit d'aquesta nova edició es 

demostra amb les entrades esgota-

des, ja fa dies, que ompliran el Palau 

d'Esports amb més de 5.000 per-

sones a la graderia. Per segon any 

consecutiu, l'Olímpic es converteix 

en un temple del Freestyle moto-

cross i demostra ser una instal·lació 

camaleònica –tan sols fa unes dies 

acollia un partit continental d'hand-

bol del Fraikin Granollers–. La ins-
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ELS PILOTS EDGAR TORRONTERAS, DE CARDEDEU, ÉS UN DELS FAVORITS AMB DUES MEDALLES INTERNACIONALS AMB ELS X GAMES I ELS RED BULL X FIGHTERS

Un campió Mundial i tres

medallistes als X Games

D'entre els pilots que participaran al Fre-
estyle Motocross hi ha un vallesà, Edgar 
Torronteras, de Cardedeu. Als seus 42 anys 
encara avui dia és pur espectacle amb les 
dues rodes i està conside-
rat com un dels millors 
freestylers de tots els 
temps. 

Torronteras és una 
llegenda del freestyle 
per ser una ànima lliu-
re per la seva passió amb la 
motocicleta. D'entre els seus èxits hi 
ha dues medalles internacionals entre 
els X Games i els Red Bull X Fighters. 
D'entre els seus millors moments, hi ha 
el primer lloc el 2022 a Madrid amb el 
Red Bull X Fighters i el primer lloc 
el 2013 als X Games, en la categoria 
whip. A més, ha estat sempre entre 
els favorits a cada competició que 
ha pres part.  les Red Bull X Figh-

ters destaquen el seu 
segon lloc a Valèn-

cia, el 2001 –era 
la seva primera 
part ic ipació–; 
el cinquè lloc a 

Madrid, el 2004; 
o el 7è a Dubài, als 
Emirats Àrabs el 

2012. També va ser 
quart  Freestyle Barce-

lona i cinquè als Gladia-
dors Games de Praga, ala 

República Txeca, el 2011.    
 El de Cardedeu, que va co-

mençar amb només 3 anys 
d'edat a pujar-se a la 
motocicleta i des d'ales-
hores no s'ha baixat, 

intentarà tornar a fer 
embogir una vegada 
més a la graderia de 

Granollers amb els seus trucs, combinaci-
ons i acrobàcies realment impossibles i es-
pectaculars. 

Més pilots rellevants
El Freestyle Motocross de Granollers comp-
tarà amb pilots del primer ordre, a banda de 
Torronteras. Entre tots, sumen un campió 
del món i tres medallistes als X Games, que 
demostra el cartell de luxe del certamen in-
ternacional. D'entre els pilots destacats, hi 
ha el triple guanyador del Campionat del 

Món, el francès Remi Bizouard. 
Particparan altres pilots internacionals 

destacats i que, de fet, s'estrenaran al Palau 
d'Esports de Granollers. Entre aquests, hi ha 
els italians Massimo Biancocini, que ha gua-
nyat tres medalles als X Games, Leonardo Fini 
i James Trinucci. També hi hauran els recents 
medallistes als X Games, amb el català Gui-
llem Navas i Saúl Mengual. Navas, de 25 anys 
i de Lleida, és un especialista en trucs aeris i 
enguany va guanyar la medalla de bronze en 
la seva primera participació als X Games. 

ZINKERS

S'estrenaran a Granollers els pilots internacionals 

Remi Bizouard, Massimo Biancocini o Leonardo Fini

MEDALLISTA  Edgar Torronteras és un dels reclams del cartell d'enguany

D'entre els pilots que participaran al Fre-
estyle Motocross hi ha un vallesà, Edgar 
Torronteras, de Cardedeu. Als seus 42 anys 
encara avui dia és pur espectacle amb les 
dues rodes i està conside-
rat com un dels millors 

per ser una ànima lliu-
re per la seva passió amb la 
motocicleta. D'entre els seus èxits hi 
ha dues medalles internacionals entre 
els X Games i els Red Bull X Fighters. 
D'entre els seus millors moments, hi ha 

Red Bull X Fighters i el primer lloc 
el 2013 als X Games, en la categoria 

els favorits a cada competició que 
ha pres part.  les Red Bull X Figh-

ters destaquen el seu 

2012. També va ser 
quart  Freestyle Barce-

lona i cinquè als Gladia-
dors Games de Praga, ala 

 El de Cardedeu, que va co-
mençar amb només 3 anys 

d'edat a pujar-se a la 
motocicleta i des d'ales-
hores no s'ha baixat, 

intentarà tornar a fer 
embogir una vegada 
més a la graderia de 
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LOGÍSTICA CELEBRA ESDEVENIMENTS DEL FRESSTYLE MOTOCROSS EN DIFERENTS CIUTATS DE L'ESTAT I COL·LABORA AMB UNA ESCOLA DE LA DISCIPLINA A L'AMETLLA

Breaking.es, un projecte de 
l'empresa granollerina Zinkers
Breaking.es és un projecte d'èxit 

de l'empresa granollerina Zinkers, 

que es dedica a organitzar esde-

veniments de Fresstyle Motocross 

en diferents ciutats de l'Estat 

espanyol. Entre elles, hi ha la ca-

pital vallesana amb el certamen 

d'aquest dissabte al Palau d'Es-

ports –amb les 5.000 entrades ve-

nudes i aforament exhaurit–, però 

n'hi ha d'altres, com ara Logronyo, 

el pròxim 12 de novembre; Vitò-

ria, el 25 de febrer; Badalona, el 25 

de març, i Badajoz, el 13 de maig. 

Aquest és el pròxim calendari de 

Breaking.es, però anteriorment a 

la cita granollerina s'havia estre-

nat a la ciutat de Còrdova, el 19 

d'octubre, en una plaça de toros, 

que va omplir de gom a gom amb 

èxit de pilots i acrobàcies. 

Zinkers és una agència local que 

organitza esdeveniments –com 

les primeres edicions del Festival 

ZINKERS

ESPECTACLE  La rampa impressionant que munta Zinkers al Palau d'Esports en una edició anterior

del Motor a Granollers– i el Fres-

style Motocross és un dels princi-

pals projectes. De fet, participa en 

els certamens estatals més impor-

tants i és l'equip oficial de la gira 

Freestyle World Tour.

Escola de motocròs
La vinculació de Zinkers i Breaking.

es amb el motocròs va més enllà 

de l'organització d'esdeveniments 

professionals. L'empresa també 

dedica esforços i diners per tenir 

un compomís amb els més petits 

i les dues rodes. El Vallès Oriental 

té una llarga tradició amb el moto-

cròs i Breaking.es col·labora amb 

l'escola Motocross Motoffroad, que 

està ubicada al circuit Zona Motor 

Ametlla Park, de l'Ametlla del Vallès.  

Més d'una vintena d'alumnes 

de l'escola vallesana, d'entre els 

4 i els 16 anys d'edat, tindran el 

privilegi de participar a l'esde-

veniment de Granollers. "Viuran 

en primera persona el caliu del 

públic, perquè faran la sortida, 

juntament amb els pilots ofici-

als, per fer una volta de reconei-

xement a la mitja part de l'es-

deveniment", diu l'organització, 

que afegeix: "serà un moment 

emotiu". 
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Kaba, dissabte a l'Europeu

La granollerina Kaba Gassama va guanyar el 

Torneig Internacional d'Espanya amistós amb 

la selecció estatal, que va tenir lloc la setmana 

passada. El combinat espanyol debutarà a 

l'Europeu dissabte contra Montenegro (18 h). 

El somni del Fraikin es manté més 

viu que mai a la Lliga Europea 

EHF amb el segon triomf en dues 

jornades. L'equip d'Antonio Rama 

va celebrar la victòria contra 

l'Sporting Portugal en acabar el 

partit enmig del Palau d'Esports, 

i posteriorment, va saludar l'afi-

cionat local, que va omplir els dos 

laterals de la primera graderia. 

El Fraikin va guanyar còmoda-

ment contra el rival teòricament 

més potent del grup per 32 a 29. 

Rangel Luan, sota els pals, va ser 

el jugador més destacat del com-

promís amb 14 aturades, que 

va permetre mantenir sempre 

l'avantatge de l'equip, fins i tot 

quan l'atac s'encallava. 

A dos minuts del final de la pri-

mera part, el Fraikin aconseguia 

una màxima avantatge de 7 gols, 

17 a 10. L'Sporting va maquillar 

el resultat abans del descans (17-

12) i als primers compassos de la 

represa va aconseguir escurçar 

l'electrònic fins als dos gols (22-

20). La reacció local no es va fer 

esperar amb un parcial de 4 a 0 

per tranquil·litzar al Palau d'Es-

ports, que va viure el primer en-

contre continental de la tempora-

da com una veritable festa. 

A les acaballes del partit l'Spor-

ting va tornar a maquillar el re-

sultat i el Fraikin va guanyar per 

només tres gols d'avantatge. "Fa 
ràbia perquè no m'he pogut 
emportar una diferència més 
gran. Però si ho valorem amb 
una mirada més ampla, cal va-
lorar el fet de guanyar a casa a 
l'Sporting de Portugal amb una 
sensació de superioritat", va dir 

en acabar el duel el tècnic Anto-

nio Rama, que es va mostrar molt 

content del gran partit de l'equip. 

HANDBOL | Lliga Europea EHF  SEGON TRIOMF EN DUES JORNADES DE L'EQUIP D'ANTONIO RAMA

El Fraikin es manté colíder 

del grup C amb quatre punts, els 

mateixos que el nou primer clas-

sificat, el Nexe, que va golejar el 

Balantonfüredi (37-23). L'altre 

partit del grup va acabar amb tri-

omf visitant del SKjern a l'Alpla 

Hard (27-32), que el situa tercer 

amb dos punts. La Lliga Europea 

EHF s'atura fins al 22 de novem-

bre quan el Fraikin rebi l'Alpla. 

Lliga i Copa del Rei
El Fraikin segueix el seu calenda-

ri comprimit i diumenge rebrà el 

Cuenca, de la Lliga Asobal, i dime-

cres disputarà la segona ronda de 

la Copa del Rei a la pista del BM 

Nava.  j.l.RodRíguez b.

bmg

Aleix Espargaró defensarà el tercer lloc 

Aleix Espargaró (Aprilia) defensarà el tercer lloc de la 

classificació del Mundial de MotoGP en l'última cursa de 

la temporada, que tindrà lloc diumenge a València. El pilot 

granollerí, sense opcions de guanyar el títol, vol assegurar-se  

el tercer lloc a l'esglaó del podi, que serà la seva millor posició. 

El Fraikin manté el somni 
amb el triomf a l'Sporting

TORNAVA AL PALAU D'ESPORTS DESPRÉS DE MARXAR EL 2021

Mamadou Gassama va tornar 

dimarts al Palau d'Esports des-

prés de marxar l'estiu del 2021 

a l'Sporting de Portugal. El gra-

nollerí, format al BMG, va decidir 

anar a l'estranger a la recerca de 

títols i la temporada passada va 

guanyar la Copa de Portugal. En-

guany, l'equip de Lisboa té com 

objectiu lluitar per la lliga portu-

guesa i la Lliga Europea. 

Gassama va jugar dimarts al 

Palau i l'aficionat local el va rebre 

amb aplaudiments. "Ja sabia que 
la gent d'aquí m'estima i estic 

content perquè la gent no s'ha 
oblidat de mi, tampoc els juga-
dors i directius. Tot i la derro-
ta, marxo una mica content per 
això", deia el granollerí, que va 

marcar un gol contra el Fraikin, 

tot i que encara s'està recuperant 

d'una lesió en un canell: "No estic 
al 100x100, però ara mateix ja 
puc jugar i entrenar, tot i que he 
de seguir amb la recuperació". 

L'extrem granollerí va destacar 

el potencial del Fraikin, que veu 

com un dels equips més potents 

de l'agrupació. "És un equip que 
juga molt bé; es coneixen des de 

Mamadou Gassama, 

rebut amb aplaudiments
SPORTINg P.

MAMADOU GASSAMA

fa molt de temps. Nosaltres sa-
bem que tenen una gran habili-
tat dins la pista. Li havia dit al 
tècnic del seu potencial i així ha 
estat, ens han guanyat", explica-

va Gassama, que es va fer un tip 

de saludar jugadors del Fraikin, 

com ara Antonio García, Pol Vale-

ra i Esteban Salinas, però també 

aficionats del Palau i familiars, 

que estaven a la graderia. 

"En el moment del partit es-
tàs molt concentrat, però en 
acabar he anat a saludar tots 
els amics", deia l'extrem, que en 

sortir del Palau va fer-se fotogra-

fies amb aficionats locals, alguns 

d'ells, del grup d'animació Infern 

Granollerí.  j.l.R.b.

FRAIKIN BMG - CUENCA

Diumenge, 6 - 18 h Granollers

BM NAVA - FRAIKIN BMG

Dimecres, 9 - 20 h Nava

CELEBRACIÓ L'equip enmig de la pista en acabar el partit

"Tot i perdre el partit, 

marxo una mica content

perquè la gent d'aquí 

no s'ha oblidat de mi"
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Santiago Catrofe, del Playas Cas-

tellón, i l'etíop Meselu Berhe han 

guanyat El Tast de la Mitja 2022, 

amb el rècord de la prova. Catrofe 

es va imposar amb un temps de 

28 minuts i 17 segons, mentre que 

Berhe va ser la gran dominadora 

de la categoria femenina amb un 

registre de 31 minuts i 54 segons. 

Hi havia prop de 1.500 partici-

pants, però van acabar la prova un 

miler de corredors en un circuit 

amb sortida i arribada a Canove-

lles –davant de l'empresa KH-7–. 

L'uruguaià Catrofe, establert a 

Girona, arribava amb el cartell de 

favorit i va complir els pronòstics 

perquè va superar en la línia de 

meta als seus dos principals perse-

guidors, el català Ilias Fifa i l'etíop 

Haftamu Abadi, que van ser segon 

i tercer respectivament. La cur-

sa masculina va ser molt ràpida 

perquè els quatre primers classi-

ficats van superar el rècord de la 

prova, que va establir l'any passat 

l'olímpic Ayad Lamdassem amb un 

temps de 29 minuts i 22 segons. 

Ara el nou rècord queda en els 28 

minuts i 17 segons de Catrofe, que 

enguany signa una gran tempora-

da amb el subcampionat dels 5.000 

CURSA POPULAR  PROP D'UN MILER DE CORREDORS PARTICIPEN EN LA PROVA ATLÈTICA QUE ORGANITZA L'AE LA MITJA

metres dels Jocs Sud-americans.

En la categoria femenina també 

es va rebaixar el rècord de la cursa 

vallesana, que havia fet també l'any 

passat Likina Amebaw, amb 32 

minuts i 20 segons. L'etíop Meselu 

Berhe va ser la clara guanyadora 

amb un marge d'1 minut i 11 segons 

amb la segona, Soukaina Atanane, 

del Marroc. El podi es va completar 

amb la catalana Douae Oubokir, que 

Catrofe i Berhe guanyen 
amb rècord El Tast de La Mitja

xavier solanas

era una de les favorites. Meselu és la 

subcampiona del món sub-20 dels 

3.000 metres i ara estableix el nou 

rècord de la prova vallesana amb 

31 minuts i 54 segons. 

Satisfacció a l'AE La Mitja
"Estem molt contents pels temps 

que s'han fet a la cursa perquè 

en homes hi ha quatre corredors 

que han baixat dels 29 minuts 

El sènior masculí del CNG de wa-

terpolo ha sumat el primer triomf  

de la temporada en la segona jor-

nada de la Primera Divisió a la pis-

cina del Colegio Brains, de Madrid. 

Enguany un canvi de normativa 

impedeix acabar el duel en empat 

i s'ha de jugar el triomf als penals, 

que a Madrid va ser favorable als 

vallesans. El duel va acabar en em-

pat a 14 gols i el CNG va decantar 

el partit en la tanda de penals, per 

16 a 18. El porter internacional 

Octavio Salas va ser providencial 

amb dues aturades de mèrit. 

El CNG ocupa el segon lloc, del 

grup A, amb tres punts, i està a un 

del líder, el CN Sant Feliu. Els de 

Ramon Rosell disputaran la ter-

cera jornada dissabte a València, 

contra el Túria, que ocupa l'últim 

lloc amb un punt. 

El CNG s'endú 

el primer partit a 

la tanda de penals

WATERPOLO | Primera Divisió

ARRIBADA Santiago Catrofe estableix el nou rècord de la prova

L'absolut femení del Club Atlètic 

Granollers ha quedat al tercer lloc 

del Campionat de Catalunya de 

cros per equips, que va tenir lloc 

diumenge a Mollerusa (el Pla d'Ur-

gell). El conjunt femení va lluitar 

pel triomf, que finalment va ser pel 

JA Berga i el segon lloc pel CA Vic. 

D'entre les participants grano-

llerines, va destacar Nídia Zulma 

amb el quart lloc de la classifica-

ció general i Elisabet Martín, que 

va acabar 12a. El podi del Club 

Atlètic classifica matemàticament 

al sènior femení per disputar el 

Campionat d'Espanya de Cros per 

equips, que tindrà lloc el 13 de no-

vembre al municipi d'Atapuerca, a 

Castella i Lleó.

Tres podis més del club
El Club Atlètic va sumar tres podis 

més amb les categories inferiors. 

L'equip sub-18 i sub-12 masculins 

van aconseguir el subcampionat i 

ATLETISME  ES CLASSIFICA PER A L'ESTATAL D'ATAPUERCA

L'Atlètic Club femení, tercer 

al català de cros per equips
Àlex eliCes / FCa

NÍDIA ZULMA

el sub-20 masculí va ser tercer. 

Els conjunts sub-20 i sub-18 mas-

culins també s'han classificat per 

disputar l'estatal.  

i s'ha aconseguit el rècord amb 

Catrofe, que està en un gran ni-

vell de forma i ha sabut posar 

en escena una millor estratègia. 

També cal remarcar les dones, 

perquè també tenim nou rècord 

per sota dels 32 minuts i és molt 

important", va explicar un dels res-

ponsables de la cursa, Joan Villuen-

das, que va afegir que "s'ha demos-

trat que el circuit és molt ràpid".

Pel que fa a la participació, l'or-

ganització és conscient que era 

un cap de setmana "amb el pont 

de Tots Sants i els campionats 

de Catalunya de cros, que po-

dia fer baixar el nombre de 

participants. Tot i això, estem 

contents perquè d'inscrits són 

prop de 1.500". Segons dades de 

l'AE La Mitja, uns 300 dels corre-

dors de la cursa popular eren de 

Granollers. "Això vol dir que els 

plans per fer La Mitja funcio-

nen perquè El Tast també està 

dins de la seva planificació", va 

remarcar Villuendas, que preveu 

una xifra molt superior de partici-

pants per a La Mitja, el febrer del 

2023: "Crec que podrem arribar 

als 7.000 participants i, fins i 

tot, superar aquesta xifra amb 

uns 8.000. Encara queden molts 

mesos però anem pel bon camí. 

Això sí, cal admetre que ja que-

den lluny aquelles edicions on 

hi havia prop de 15.000 corre-

dors… amb 7.000 estaríem con-

tents el 2023".  j.l.rodríguez b. 

Jasmine Paolini ha guanyat l'11a 

edició de l'ITF del CT Els Gorchs, 

de 100.000 dòlars en premis. La 

jugadora italiana, que és la número 

76 del rànquing internacional, va 

imposar-se en la final de diumenge 

contra la ucraïnesa Kateryna Bain-

dl per un doble 6-4. Paolini havia 

superat en semifinals la russa Erika 

TENNIS  EN DOBLES GUANYA EL TÀNDEM MASÁROVÁ-BOLSOVA

La italiana Jasmine Paolini 

guanya l'ITF Els Gorchs

rFet

EN JOC Paolini en un moment de la final a les Franqueses

Andreeva (6-1 i 6-1), i als quarts de 

final, a la catalana Rebeka Masáro-

vá (6-2, 4-6 i 7-5). 

En dobles, les guanyadores van 

ser les catalanes Rebeka Masáro-

vá i Aliona Bolsova, que van impo-

sar-se a la japonesa Misaki Doi i la 

indonèsia Beatrice Gumulya (7-5, 

1-6 i 10-3).  

El sènior masculí del CBG Pisos.

com ja sap què és guanyar fora de 

casa a la Lliga EBA. L'equip dirigit 

per Toni Olivares va imposar-se a 

la pista del Plus Ultra Seguros Ro-

ser per un contundent 70 a 85. Els 

vallesans van signar un gran úl-

tim quart (16-24), que va decan-

tar encara més el partit al seu fa-

vor. Carles Homs va ser el màxim 

anotador del partit amb 18 punts, 

amb 3 de 3 en tirs de triple.  

Aquesta és la primera victòria 

com a visitant del CBG, que suma 

ja tres triomfs –dos consecutius– i 

ocupa el sisè lloc. El pròxim rival 

dels vallesans serà El Olivar, que 

ve de perdre amb contundència 

contra el Barça, per 49 a 78. Tot 

i això, l'equip aragonès ocupa el 

setè lloc de la classificació amb la 

mateixa dinàmica que el CBG, amb 

tres victòries i dues derrotes.   

El CBG també 

triomfa com a 

visitant i encadena 

dues victòries

BÀSQUET | Lliga EBA

CBG MASCULÍ - EL OLIVAR
Dissabte, 5 - 17.45 h Granollers

CN TÚRIA - CNG MASCULÍ
Dissabte, 5 - 17 h València
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Els asturians Mario Junquera 
i Sara Cueto, de l'Unicaja Ban-
ca-Ayuntamiento Gijón, van gua-
nyar el Gran Premi KH-7 de les 
Franqueses de ciclocròs, que va 
reunir diumenge uns 370 parti-
cipants al circuit permanent de 
l'Escola de Ciclisme de les Fran-
queses, al polígon Pla de Llerona.

Junquera, quart classificat de la 
general estatal, va buscar ampliar 
les diferències ràpidament en cur-
sa i, juntament amb Jofre Culell, 
Gonzalo Inguanzo i Julio Pérez, 
van imposar un fort ritme amb el 
gran grup. Tot i això, Junquera va 
decidir marxar en solitari i quan 
faltaven tres voltes va ser atra-
pat per Inguanzo. L'última volta 
va ser frenètica amb la mala sort 
d'Inguanzo, que se li va sortir la 
cadena de la bicicleta a pocs me-
tres del final, i Junquera va poder 
passar-lo per celebrar el triomf. 

En categoria femenina, Sara 
Cueto era la gran favorita i va fer 
bones les travesses, tot i que va 

CICLISME  EL GRAN PREMI KH-7 ÉS LA TERCERA PROVA PUNTUABLE DE LA COPA D'ESPANYA

tenir batalla amb Irene Trabazo. 
Finalment, Cueto arribava en soli-
tari a la meta. 

El Darkcross amb 360 corredors
Dissabte es va celebrar una nova 
edició del Drakcross, que va tenir 
360 corredors a la zona esportiva  

Mario Junquera i Sara Cueto 
guanyen el ciclocròs de Llerona

TONI TORRILLAS

EN CURSA  El ciclocròs de diumenge va reunir uns 370 participants

de ciclisme. La Unió Ciclista Les 
Franqueses va tenir un cap de set-
mana intens amb les dues curses 
de ciclocròs, que va superar amb 
èxit. Els guanyadors del Darkcross 
van ser Àlex Ruiz, del Globalia-Za-
mora Enamora, i Marta Cano, del 
Primaflor Mondraker Genuins. 

El sènior femení de l'Staci AEH vol 
assaltar les primeres posicions del 
grup A de la Lliga Catalana des-
prés d'una setmana de descans 
competitiva. L'equip franquesí va 
guanyar en la darrera jornada en 
un duel molt complicat a la pista 
del fins aleshores líder en solitari, 
el Sant Vicenç (26-30), que ha do-
nat més confiança a la plantilla. 

L'AEH ocupa el quart lloc amb 
set punts i està a un dels tres pri-
mers classificats, que són Sant 
Vicenç, Sant Joan Despí B i Ribes, 
respectivament. El rival franquesí 
encadena dos triomfs. 

D'altra banda, l'AEH masculí,  
que ocupa el segon lloc del grup A 
de la Primera Catalana, tindrà una 
nova jornada de descans. 

L'Staci AEH femení

vol sorprendre 

contra el 

Sant Joan Despí B

HANDBOL | Lliga Catalana

El CF Les Franqueses tindrà una 
oportunitat de luxe per capgirar 
l'actual situació negativa de re-
sultats en vuit dies. L'equip dirigit 
per José Manuel Alcaraz va tenir 
jornada de descans el passat cap 
de setmana i necessita puntuar en 
els pròxims partits per sortir del 
penúltim lloc, del grup 2A de la Se-
gona Catalana, amb quatre punts.

Les Franqueses rebrà dissabte, 
a casa, la UD Parc, que és segona 
amb 13 punts; el dijous de la prò-
xima setmana, tornarà a jugar a 
casa contra el Lloreda –últim amb 
dos punts– per disputar el duel 
ajornat fa tres setmanes; i tres 
dies després visitarà el Sant Ge-
nís-Penitentes, que ocupa el cin-
què lloc amb 11 punts. 

Les Franqueses 

jugarà tres partits 

en vuit dies per 

capgirar la situació

FUTBOL | Segona Catalana

AEH FEMENÍ - SANT JOAN DESPÍ B
Dissabte, 5 - 19 h h Les Franqueses

CF LES FRANQUESES - UD PARC
Dissabte, 5 - 17 h Les Franqueses
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Pels nostàlgics del vinilTaller d'animació a Roca Umbert Per aquells que volen completar discografies o 
bé deixar-se sorprendre amb noves descobertes,

divendres i dissabte el mercat del disc torna a

instal·lar-se la plaça Perpinyà, a partir de les 10 h 

i durant tot el dia.

Dissabte (17.30 h) l’artista visual Martina Rogers

dinamitzarà a la Biblioteca el taller Paisatge fabril. Durant 

la sessió els participants –a partir de 8 anys– crearan un film d'animació col·lectiu a partir de les imatges d'arxiu de l'antiga fàbrica tèxtil, seguint la tècnica de l’stop-motion.

CULTURA

El festival Panoràmic enceta no-

vembre amb un bon nombre d’ac-

tivitats i propostes, en paral·lel a 

les nombroses exposicions que ja 

estan en marxa. Avui, dijous (de 

17 a 20 h), el Gra serà l’escenari de 

la projecció De festival en festival, 

una secció en la qual diversos cu-

radors internacionals presenten 

creadors dels seus respectius pa-

ïsos que treballen en l’àmbit de la 

imatge. Els projectes es mostren 

en el marc d’un visionat col·lectiu 

a diversos agents catalans del sec-tor, a fi d’incentivar els intercanvis 
entre Catalunya i els països convi-

dats. En aquesta edició els comis-

saris convidats provenen de Fran-ça, Itàlia, Sèrbia, Mèxic i Colòmbia.
Amb relació a les exposicions, dissabte (10 h) el fotògraf Txema 

Salvans impartirà el taller La foto-

grafia com a excusa, seguit d’una 

visita comentada a la seva mostra 

Un domingo cualquiera, que es pot 

veure al Museu. En aquesta troba-da compartirà les decisions estèti-
ques i conceptuals amb les quals 

construeix els seus projectes, com 

Nice to meet you, My Kingdom, The 

Waiting Game i Perfect Day. L’acti-vitat requereix inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través del web del festival –panoramicgra-

nollers.cat–.També dissabte (de 10.30 a 13.30 h) es farà una visita a l’espai 

ARTS VISUALS  EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL I NOUS LLENGÜATGES CREATIUS DESPLEGA UN AMPLI PROGRAMA D'ACTIVITATS, AMB RUTES I DEBATS

El Panoràmic proposa experiències 

de creació i defensa del territori
n La jornada de dissabte (20.30 h) es 
tancarà amb la projecció de Pacificti-

on, la darrera pel·lícula d’Albert Serra 
al Cinema Edison. Aquest títol, rodat a 
la Polinèsia Francesa i seleccionat a la 
secció oficial a concurs de la darrera 
edició del Festival de Canes, també es 
podrà veure dilluns (19 h).

Coordinat per la historiadora de 
l’art, gestora cultural i crítica d’art Pilar 
Cruz, l’Open Panoràmic és la convoca-
tòria artística destinada a autors naci-
onals i a obres en format audiovisual 
basades en fotografies, vídeos, textos, 
infografies, webdocs o la hibridació 
d’algunes d’aquestes tècniques. Peces 
que poden tenir caràcter documental, 
experimental o ser un assaig visual. 
Dilluns (de 17 a 20 h), el Gra serà l’es-
cenari de la projecció en bucle de la 
dotzena de treballs seleccionats en la 
convocatòria de 2022.

Finalment, dimarts (19 h) nova cita 
a l'Edison amb la projecció del docu-
mental Magaluf Ghost Town de Miguel 
Ángel Blanca, nominat als Premios 
Feroz 2021. El passi es complemen-
tarà amb una conversa després de la 
projecció, a càrrec de Fèlix Pérez Hita, 
membre de l’equip assessor del Pano-
ràmic, i el mateix realitzador d’aquesta 
visió sobre l’impacte del turisme de 
baix cost en aquesta població balear.

CONTINUEN LES
PROJECCIONS AL GRA
I AL CINEMA EDISON

c.r.

TXEMA SALVANS  Impartirà el taller 'La fotografia com a excusa', al Museu

rural de Gallecs, una activitat paral- 

lela al laboratori de recerca col·la-

borativa Rastrejant el paisatge que 

coordina l’artista, investigadora, i 

educadora Eva Marín. La sortida 

consistirà en un recorregut per 

explorar l’espai natural, patrimo-

nial i agrícola i també inclourà un 

encontre amb representants de la Plataforma en Defensa de Gallecs per tal de poder profunditzar en la 
tasca que han portat a terme des de la seva fundació i en les ame-

naces urbanístiques que encara 

pateix aquell entorn. El punt de sortida s’ha fixat a l'aparcament 

de Roca Umbert a les 9.45 h, amb 

l’objectiu de compartir vehicles.

Els responsables del Panoràmic han dissenyat cinc rutes diferenci-
ades per descobrir els continguts del festival des de diferents punts 
de vista. Diumenge (11 h) es des-

plegarà la segona, que proposa acostar-se a Roca Umbert i fer un 
itinerari per les propostes expo-

sitives dels suïssos Jojakim Cor-

tis i Adrian Sonderegger (Icons), 

el projecte de l’artista de Lliçà 

d’Amunt Jaume Parera realitzat amb els fons de l’Arxiu de Grano-

llers (HiperCongost), la mostra de 

fotollibres (Somos casi por comple-

to polvo de estrellas) i l’exposició 

de la vídeoartista suïssa Ursula 

Biemann (Forest Mind), entre d’al-

tres. La passejada acabarà amb 

una tertúlia al bar de Roca Umbert, 

amb alguns dels creadors i comis-

saris participants. Les entrades 

per aquesta activitat es poden ad-quirir a través del web del festival.També com a activitat paral·lela 
al laboratori de recerca col·labo-

rativa Rastrejant el paisatge, di-

lluns (18.30 h) l’investigador cul-

tural, escriptor, curador i docent 

Christian Alonso –també director 

del Centre d’Art La Panera de Llei-da i professor d’Història i Teoria 
de l’Art a la Universitat de Lleida–, 

impartirà la xerrada Polítiques del 
sòl: una recerca curatorial sobre 
l’extractivisme socio-natural al territori del Vallès a l’Espai d’Arts 
de Roca Umbert.

A les exposicions del Panorà-

mic dilluns (19 h) s’hi sumarà la 

mostra Granollers en canvi a la 

Biblioteca Roca Umbert, una ex-posició de l'Associació Fotogràfica 
Jaume Oller que presenta la ca-

pital vallesana com una ciutat en 

contínua evolució. Les imatges ob-

tingudes pels membres d’aquesta entitat formada per persones afeccionades a la fotografia fixen la mirada en el pas del temps, allò 
que perdura, o que desapareix, en 

El Teatre Auditori, espai de trobada de 

dones vinculades a les arts escèniques

DEBAT  EL TAG ACULL UNA JORNADA SOBRE EL MÓN DE L'ESCENA, AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Dissabte el Teatre Auditori acolli-
rà la segona edició de les jornades Dones i Arts Escèniques. La pri-
mera edició d’aquest projecte co-munitari es va fer de forma virtual a causa de la pandèmia i aquesta 
serà la primera reunió presencial. Aquesta experiència és un espai 
de trobada i de coneixences per 

a dones de Granollers i comar-

ca vinculades, d’una manera o 

d’una altra, a les arts escèniques. 
L’objectiu és el d’intercanviar els 

coneixements i posar en comú experiències personals. Dialogar, reflexionar i construir un relat 
col·lectiu sobre l’estat de les do-nes dins d’aquest sector, i fer-ho des d’una òptica feminista.

Algunes de les qüestions que s’abordaran seran la presència i 
visibilitat que tenen les dones en 

aquest sector i els seus càrrecs 

dins la gestió cultural; la seva 

inclusió a les programacions ar-

tístiques; les discriminacions i/o assetjaments de què són objecte o els enfocaments patriarcals so-

bre els imaginaris i les temàtiques presents a les arts escèniques.
El programa constarà de sessi-

ons de posada en comú i dinàmi-

ques de creació, i comptarà amb la 

allò que s’imagina, però que enca-ra no hi és. L'exposició es podrà visitar fins al 27 de novembre.  

presèn- cia de l'experi- è n c i a de l'Observatori de Gènere del Ta-

ller de Músics, de la mà de la can-

tant i compositora Paula Grande.

La jornada incorporarà una 

intervenció musical de la mà de l'actriu i cantant Queralt Albi-
nyana i els dibuixos del col·lectiu 

Granollers Dibuixa, així com una relatoria enregistrada en format 

pòdcast per Ràdio In-termitent. També en 
sortirà una exposi-

ció itinerant 

Les jornades 

estan organitza-des pel TAG, la 
sala de concerts 

Nau B1, el servei d'Igualtat de l'Ajuntament 
de Granollers 

i comptem amb la dinamització del col·lectiu L'Eixida. Les inscrip-

cions són gratuïtes i ja es poden formalitzar a través del web d’Es-

cena grAn. 
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Les bones sensacions de l'actu-
ació dels Xics al Concurs de Cas-
tells de Tarragona ara fa un mes 
s'han vist refredades per una pe-
tita ensopegada quan, fa un parell 
de setmanes, a la festa major de 
Sant Martirià, a Banyoles, els va 
caure la torre. Malgrat això, la co-
lla granollerina "ha respost bé"
en paraules de la seva cap, Anna 
Fradera, i afronta la setmana de 
la diada de la colla amb un ànim 
positiu. "Aquesta cita sempre és 
especial i la colla en té ganes".

Com afegeix la cap de colla, "la 
diada va més enllà dels castells 
en si i té quelcom d'especial. 
És una setmana que va acom-
panyada de molts més actes 
–excursions, dinars, tallers…–, 
alguns interns i d'altres oberts. 
Entre les activitats de lliure parti-
cipació hi ha l'espectacle infantil 
Records d'un pallasso, que la com-
panyia Clowns entre Cotons farà 
divendres (18 h) a l'Aplegador. 

Dissabte a la Porxada se cele-

Els Xics viuen una setmana castellera
especial "per fer-se visibles a la ciutat"

TRADICIÓ  LA COLLA CELEBRA LA 31a EDICIÓ DE LA SEVA DIADA, AMB SIS DIES D'ACTIVITATS I PROPOSTES INTERNES I D'ALTRES D'OBERTES A LA CIUTADANIA

ARXIU

FENT PINYA  Bona part de la colla durant un recent taller al Lledoner

brarà l'actuació de vigília (18 h), 
comptant amb la participació dels 
Castellers de la Cerdanya. És una 
actuació amb ànim preparatori que, 

que ens trobàvem. No ha estat fà-
cil tornar a recuperar la dinàmi-
ca, la constància, el volum de gent 
i les noves incorporacions. Ha es-
tat una temporada amb factors 
que no són habituals. Però des 
de la festa major la reacció de la 
colla ha estat molt positiva i ara 
estem en ple funcionament, amb 
les coses clares i sabent cap a on 
volem anar", explica Fradera.

Els castells de la diada

Arran de la caiguda al Pla de l'Estany 

s'ha produit alguna baixa que ara con-

diciona les previsions. Però de cara a 

l'actuació de diumenge, la cap de colla 

ho té clar. "La idea és la de poder-nos 

plantejar tornar a portar el 4 de 8, 

tenint en compte que amb l'ensope-

gada de Banyoles hi han hagut can-

vis i tenim una setmana per acabar 

d'assajar i de definir el que podrem 

portar a plaça o no", avança Fradera. 

Així doncs, el principal objectiu és el de 

repetir el castell de 8 i poder sumar-hi 

un parell de castells de la gamma alta 

de 7, com per exemple el 5 de 7 i el 7 de 7. 

L'OBJECTIU ÉS 
AFERMAR EL 4 DE 8

una hora abans, inclourà una cerca-
vila des de la plaça de la Corona.

Allà on la colla posarà tota la 
carn a la graella és a l'actuació 

central de diumenge (11.30 h) 
a la Porxada. La jornada haurà 
començat ben d'hora, amb les 
Matinades a càrrec dels grallers, 
que a partir de les 8 h desperta-
ran a la ciutat anunciant l'actua-
ció castellera. Enguany les colles 
convidades seran els Castellers 
de Berga, els Castellers de Sant 
Cugat i, per mantenir la tradició 
de fa una colla d'anys, els Minyons 
de Terrassa. L'acostumat dinar de 
germanor posterior al pavelló de 
l'EMT inclourà l'actuació musical 
de Joan Garriga i Carles Belda.

Amb l'actuació a casa els grana 
gairebé acomiaden la temporada, 
només els quedarà una petita apa-
rició, a finals de novembre a les 
Franqueses, en el marc de l'11a 
Festa de la Mongeta del Ganxet.

El nou curs es preveu ja norma-
litzat, després de les incerteses que 
han envoltat els dos darrers anys. 
"Vam començar aquesta tempo-
rada sense saber on ens trobà-
vem i ens hem anat adaptant al 

EL CONSULTOR DE RRHH

Tenir el millor talent no n’hi ha prou

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

La definició de dificultat per seleccionar i 
atraure el millor talent per a les empreses 
esta sent una tasca impossible, especialment 
en el sector dels professionals qualificats. 
Una de les principals tendències per a les 
àrees de recursos humans aquest any ha 
estat l’atracció i la fidelització de treballadors 
qualificats amb una experiència destacable en 
el seu àmbit de treball.

Tot i això, des de la visió de consultories 
especialitzades en la selecció de perfils 
d’oficis estem destacant que els resultats 
s’aconsegueixen mitjançant l’exercici 
d’equips de treball i no només de talents 
individuals. És a dir, tenir el millor capital humà 
no és garantia de tenir els millors resultats o 
d’assolir els objectius establerts.

La coordinació i la col·laboració en equip, en el 
qual tots aporten a les seves tasques i, on el 
protagonisme recau en l’equip en si mateix i no 
tan sols en un perfil icona com a talent.

Elements a tenir en compte per aconseguir els 
resultats desitjats:

• Com a empresa, cal establir un mètode de 
treball i processos definits per fomentar el 
treball en equip
• Aquest equip ha d’estar equilibrat on tots 
aporten els seus coneixements, l’experiència i 
la facilitat per participar activament amb idees, 
propostes i millores.
• Ressaltar i definir les fortaleses individuals 
per aportar-les a un equip de treball.

• Diversitat. La fusió de diferents àrees 
professionals i formatives crea un talent 
divers i inclusiu que complementa les 
habilitats de cadascú.
• Cultura de treball que permet ressaltar les 
qualitats de cada membre perquè destaqui 
l’equip en conjunt i no només el talent 
individual.
• Diferències generacionals, per obtenir el 
millor recurs de cada generació.
• Promoció interna, perfils que poden estar 
preparats per assumir més responsabilitat 
dins l’organització que la contractació de 
talent externa.

Les organitzacions molts cops es frustren en 
contractar el millor talent per aconseguir els 
resultats plantejats i quan no se n’obtenen, 
és el moment d’analitzar si el que es busca 
és realment el que es necessita per assolir 
els objectius empresarials.

El nostre consell és acudir a professionals de la 
selecció de personal especialitzat amb ampli 
bagatge al suport de la trajectòria laboral 
de l’empresa per definir les necessitats de 
personal de les organitzacions.
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MÚSICA  LA FORMACIÓ OBTÉ EL TERCER PREMI AL MILLOR COR INFANTIL AL CONCURS DE TOLOSA

El cor Veus canta i convenç
Veus, el Cor Infantil dels Amics de 

la Unió, ha tornat a impressionar 

el jurat del Tolosako Abesbatza 

Lehiaketa, el reputat concurs de 

cant coral celebrat aquest cap de 

setmana al Teatre Leidor de To-

losa, al País Basc. En aquesta 53a 

edició del certamen internacional, 

Veus s'ha endut el tercer premi en 

la categoria de millor cor infantil.

A més, es dona la circumstància 

que el cor granollerí dirigit per 

Josep Vila és l'únic de l'Estat que 

ha estat premiat en tres ocasions 

en aquesta categoria al certamen 

guipuscoà. Veus ha actuat quatre 

vegades al concurs basc. La pri-

mera, el 2008; el 2010 va obte-

nir-hi el segon premi, i el 2015, el 

primer. En aquesta estada al País 

Basc i Navarra, Veus també ha ac-

tuat a Baiona i Lizarra. 

Des de Veus han relatat a través 

de missatges difosos a través de 

les xarxes socials que "ha sigut 

una experiència increïble i es-

tem molt agraïdes per haver-ho 

pogut viure. Estem eufòrics per 

aquest reconeixement tan im-

portant", afegeixen. A més, han 

felicitat el Riga Cathedral Girls' 

Choir Tiara pel primer premi i 

l'Adolf Frederick's Girls Choir pel 

segon.

El Certamen Coral de Tolosa és 

considerat una de les cites més 

rellevants en el món coral, ja que 

només s'hi pot participar després 

d'un estricte procés de selecció. 

La prova inclou les categories de 

Cors de Cambra i Cors Infantils, 

amb diferents modalitats en cada 

amics de la unió

TERCER PREMI  El cor Veus ha revalitat la seva qualitat vocal a Tolosa

una. En les seves 53 edicions, hi ha 

passat més 1.250 formacions de 

tot el món. A més a més, és un dels 

sis certàmens integrants del Gran 

Premi Europeu de Cant Coral. 

Aquest any hi han participat 

15 cors procedents d'Estònia, 

Letònia, Txèquia, Polònia, Suècia, 

Astúries, Eslovènia, Estats Units, 

Estònia, Irlanda, Mèxic, Ucraïna i 

Catalunya. 

GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA SACSEJARAN BELLAVISTA

La nova edició del projecte Cantà-

nia ja ha començat a caminar. El 

Teatre Auditori ha acollit la pri-

mera sessió de formació pel pro-

fessorat que haurà de treballar 

amb els petits cantaires.

La trobada va aplegar 214 pro-

fessionals de l'educació musical 

de tot el Vallès Oriental, el Mares-

me i Osona, així com de poblacions 

com Sant Cugat, Manresa, Torroe-

lla de Montgrí i Figueres.

També va servir per donar a 

conèixer l'obra que es represen-

tarà aquest curs, l'estrena de 

Les portes del món, una creació 

de la compositora Raquel Gar-

cía-Tomás sobre un text de Bernat 

Castany, actualment professor de 

Literatura Hispanoamericana i Es-

tudis Literaris a la Universitat de 

Barcelona. El 2020 García-Tomás 

va guanyar el Premio Nacional de 

música en la modalitat de compo-

sició, que concedeix el ministeri 

d'Educació, Cultura i Esports.

Durant la jornada a Granollers, 

un cop presentada l'obra, dos dels 

directors musicals del projecte, 

LA CANTATA 'LES PORTES DEL MÓN' S'ESTRENA A LA PRIMAVERA

El projecte Cantània posa 
en marxa l'edició 2023

El 50è Cicle de Jazz al Casino arriba 

a l'equador amb un nou diàleg mu-

sical que emparenta dalt de l'esce-

nari dos intèrprets. A John Stowell 

i Jordi Farrés els separa l'edat, els 

seus orígens –l'un novaiorquès, 

l'altre barceloní– i els gustos mu-

sicals. Però malgrat distàncies i 

fronteres, hi ha un element comú: 

la passió per la guitarra.

Divendres (20 h) ho tornaran a 

fer palès en una actuació en un for-

mat íntim, que ben segur deixarà 

molt espai a la improvisació i per-

metrà delectar-se des de la distàn-

cia curta en l'univers de timbres i 

colors d'aquest instrument.

Farrés ha tocat en la majoria de 

clubs i festivals del país i ha acom-

panyat a nombroses artistes. En la 

seva discografia sobresurt l'avant-

guardista Trop's in Jazz, enregis-

trat amb el quartet del saxofonista 

granollerí Raül Reverter.

Als seus 72 anys Stowell és re-

conegut per una original visió de 

l'harmonia, els acords i la impro-

visació. Va començar la carrera 

musical a la dècada dels 70 i, com 

a curiositat, el 1983 va protagonit-

zar una gira per la Unió Soviètica. 

Era la primera vegada que un grup 

nord-americà de jazz era convidat 

a tocar en aquell país. Elogiat per 

músics de la talla de Lalo Schifrin 

o Larry Coryel, ha tocat amb molts 

dels grans, com Lionel Hampton, 

Art Farmer o Milt Jackson.

Conegut per la seva intensa tas-

ca docent durant més de 40 anys, 

a Catalunya ha impartit classes ma-

gistrals al Taller de Músics. Preci-

sament un dels professors del cen-

tre és Jordi Farrés, de qui Stowell 

ha dit que “estic molt impressio-

nat per les seves habilitats, tant 

com a guitarrista com a peda-

gog, Té un so preciós, és un im-

provisador melòdic i també un 

excel·lent professor. Totes les 

seves habilitats el converteixen 

en una parella ideal i m'encanta 

tocar amb ell”. El Cicle els brinda-

rà una oportunitat de fer-ho.  

UN EXEMPLE DE MESTRATGE A LA GUITARRA AL CICLE DE JAZZ

La màgia de les sis cordes 
de la mà de John Stowell i 
Jordi Farrés al Casino 

LES FRANQUESES. "Riem tinguem 

l'edat que tinguem. Riem per 

sentir-nos immortals. Riem per 

demostrar que val la pena viure. 

Fem jaleiu per sentir-nos feli-

ços. Fem jaleiu per carregar-nos 

d'energia. Fem jaleiu per cele-

brar que, ara, som aquí". Amb 

aquesta optimista declaració d'in-

tencions Guillem Albà convida 

tothom a embarcar-se en el viatge 

frenètic que és Jaleiu, una propos-

ta a mig camí entre el llenguatge 

del pallasso contemporani, el tea-

tre visual i la música en directe. El 

muntatge es podrà veure dissabte 

(20 h) al Teatre Auditori de Bella-

vista, dins la programació del cicle 

Humor & Co.

Després de col·laborar durant 

anys amb l'orquestra d'animació 

de carrer Always Drinking Mar- 

ching Band i després de set anys 

de gira amb el col·lectiu de músics 

la Marabunta, Albà torna amb una 

mena de continuació de l'espec-

tacle familiar festiu Marabunta 

(2013). Conserva el mateix equip, 

format, estil i intenció –aconseguir 

el riure del públic–, però ara fa un 

pas endavant i es mostra més vita-

lista, boig i provocador.

Transformat en showman, Albà 

exerceix com a mestre de cerimò-

nies d'un espectacle que inclou nú-

meros de pallasso, improvisació, 

jocs amb l'espectador i una combi-

nació de diferents estils musicals 

a càrrec dels sis versàtils músics 

que formen l'orquestra –capaços 

de domesticar qualsevol estil mu-

sical que se'ls posi al davant–, que 

en aquesta ocasió actuen i juguen 

amb el públic molt més que abans. 

Tot amb un únic objectiu, el de 

connectar amb l'espectador, entre-

tenir-lo i fer-li oblidar els problemes 

del dia a dia. Com diu Albà, "viure 

d'això em fa feliç, i l'únic que in-

tento quan dirigeixo o actuo és 

que la gent surti feliç, convençu-

da que no ha perdut el temps".  

Ritme musical, poc text i 
molt bon humor a 'Jaleiu'  

Oriol Castanyer i Eva Martínez, 

van començar a treballar la par-

titura amb el professorat assis-

tent. La música, lletra i la resta de 

materials didàctics de la Cantània 

2023 es poden trobar i escoltar a 

través de l'enllaç auditoridigital.

cat/album/cantania-2023-les-

portes-del-mon.

Àmplia participació
La present edició de Cantània 

compta amb 106 centres escolars 

inscrits i més de 4.200 alumnes de 

tot Catalunya. En conjunt, hi es-

taran representats 34 municipis 

d'arreu del país. Les properes ses-

sions de formació se celebraran 

el 18 i 19 de gener i el 22 i 23 de 

febrer. La cantata serà interpreta-

da per nens i nenes de 4t, 5è i 6è 

d'educació primària durant els 

mesos d'abril, maig i juny de 2023.

Cantània és una iniciativa de 

L'Auditori de Barcelona, impul-

sada per l'Associació Cultural de 

Granollers i el TAG, amb la col·la-

boració de les companyies Sagalés 

i Agbar.  C.R.

'Jalieu' és una proposta
a mig camí entre el

llenguatge del pallasso,
el teatre visual i la música

El concert que la cantant i compo-

sitora gironina Paula Grande te-

nia previst per aquest dissabte a 

la nau B1 s'ha cancel·lat, per mo-

tius que no han transcendit.

El que sí que s'ha confirmat és 

que els programadors de la sala 

estan treballant per reubicar l'ac-

tuació en una nova data. 

PRESENTAVA EL DISC 'DO's'

Ajornada l'actuació
de la cantant Paula 
Grande a la B1

El trio italià 23 and Beyond the 

Infinite, que combina postpunk 

i surf, serà el protagonista d'un 

nou concert del Fusiònica, diven-

dres (19.30 h) al Dràstik. L'en-

demà dissabte serà el torn d'un 

programa doble amb una banda 

de culte, els mallorquins F/E/A-

Forces Elèctriques d'Andorra i els 

barcelonins Blood Quartet, amb el 

trompetista nord-americà Mark 

Cunningham a les seves files. 

Triple oferta de 
rock alternatiu del 
Fusiònica, al Dràstik
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Official presentation of the gad-
gets for our salvation és el llarg i 
enigmàtic títol del primer projecte 
de la performer granollerina Júlia 
Barbany, que es podrà veure a la 
ciutat en el marc de la seva estada 
com a artista convidada del Teatre Auditori. L'obra, de difícil catalo-
gació, es representarà dissabte 
(20 h) a Llevant Teatre. 

Posats a posar etiquetes, la seva creadora la defineix com una "con-
ferència escènica" o una confe-
rència performativa, un gènere en 
auge que planteja un híbrid entre una xerrada convencional i una experiència teatral. En el seu cas, 
Barbany admet que el muntatge 
"no és prou acadèmic, perquè 
no parla des de les veritats, com 
es faria en una conferència, i no 
és prou entreteniment per a ser 
teatral. És un lloc on s'entrecre-
uen aquestes dues disciplines, 
comença semblant una confe-
rència i acaba resultant quelcom 
més estrany". Aquí és on fan la 
seva irrupció els ingredients con-
substancials al seu treball: el sentit 
de l'humor, la sàtira i la ironia.

Però de què tracta aquesta dis-
sertació? Partint del concepte 
d'identitat nacional, Barbany es 

On anirem a parar quan 
la Terra sigui destruïda?

TEATRE  JÚLIA BARBANY PRESENTA LA PRIMERA PROPOSTA COM ARTISTA CONVIDADA AL TAG EL DEBUT A LA DIRECCIÓ D'ORIOL PLA ARRIBA A GRANOLLERS

arxiu

XERRADA-PERFORMANCE  Barbany va idear l'espectacle a Finlàndia

planteja un seguit de preguntes 
entorn de la seva construcció i de-
construcció. I tot plegat condicio-
nat per l'ansietat que genera el fet 
d'estar consumint la nostra terra i 
la idea d'una apocalipsi imminent. 
"És ser la generació de la fi del 
món una garantia de transcen-
dència històrica a la qual no es-
tem disposats a renunciar?", es 
pregunta la creadora. 

Barbany va concebre aquesta 
peça fa uns cinc any i mig, mentre 

estudiava un màster a Hèlsinki. 
"Em fa molta il·lusió presen-
tar-la aquí perquè des de la dis-
tància d'estar vivint a Finlàndia 
vaig agafar una mena de nostàl-
gia estranya cap a la meva ciutat 
i vaig traçar un paral·lelisme 
entre allò petit –com pot simbo-
litzar Granollers– i la perspecti-
va d'un sistema planetari. Tota 
l'estona estic jugant amb aquest 
sentit i al text es parla, literal-
ment, de Granollers".  c.riobó

El primer manament dels tallers 
d’escriptura és: "escriu sobre el 
que coneguis". L’actor barceloní 
Oriol Pla, conegut per les seves 
intervencions en teatre cinema i 
televisió –se l’ha pogut veure a les 
sèries El cor de la ciutat, El día de 
mañana i a pel·lícules com Tru-
man i Incerta glòria, per la qual 
va guanyar un premi Gaudí– ha 
operat d’una manera similar. Pel 
seu debut com a director teatral 
ha volgut fer un homenatge a allò 
que té més proper: la seva famí-
lia, coneguts popularment amb el 
nom artístic dels Travy. Una famí-
lia que sempre ha tingut l’escenari 
com a forma de ser i de viure. 

Travy és una trobada atípica, hi-
larant i alhora commovedora que reuneix Pla amb els seus pares  
–Quimet Pla, un dels fundadors de 
la companyia Comediants i Núria 
Solina, cocreadora del Circ Cric– i 
la seva germana Diana, tots ells in-terpretant-se a si mateixos en un 

'Travy', retrat de família (i 

declaració d'amor al teatre)

“Cauràs, et miraran i riuran. 
Venim a ensenyar les nostres 
caigudes, perquè tothom pot 
caure”. Aquesta frase promocio-nal resumeix bé l’esperit amb el 
qual es presenta Cr#sh (tothom 
pot caure), que avui dijous (20 h) 
es representa a l’escenari de Lle-vant Teatre. Es tracta d’un mun-
tatge fresc, humorístic i vitalista, 
a mig camí entre l'autotestimoni-atge i la ficció, que vol visibilitzar 
la problemàtica de la salut mental 
entre els adolescents.Els seus protagonistes són tres 

joves, l’Alba Flor, en Gerard Franch i la Carla Vilaró. En el marc d'una 
prova esportiva tots tres reviuen 
els moments més durs de la seva 
adolescència. Fragments d'una jo-
ventut on no es parlava de l'ansi-
etat, de l'autoestima ni de la salut mental. El propòsit de l’obra és 
parlar, justament, de tot allò que mai els van explicar.

Després d’uns anys dedicats a 
la docència teatral amb joves, M. 
Àngels Largo i Xisco Segura van 
fundar la companyia Mea Culpa el 
2011, fruit de la necessitat d'apro-

Un cant a l'autoestima a Llevant

LLEVANT TEATRE ACULL EL MUNTATGE 'CR#SH (TOTHOM POT CAURE)' SOBRE LA SALUT MENTAL

arxiu

MARCEL GROS

par el teatre i la literatura als estu-
diants i moguts pel desig d’estimu-
lar la creació escènica als alumnes d'ESO i batxillerat. Des d’aleshores, 
el seu treball s’ha pogut veure a 
multitud de mostres i festivals te-atrals d’arreu del país. En aquesta filosofia s’emmarca Cr#sh (tothom 
pot caure), amb un text que ha 
comptat amb l’assessorament de psiquiatres i psicòlegs. En aquest 
cas, a més, la funció s'emmarca dins 
el Festival de Teatre Jove RBLS, que 
vol encomanar el cuquet del teatre 
als joves d’entre 13 i 20 anys.  

joc de miralls. Una família de jo-
glars que s’entenen més posant-se 
màscares que mirant-se als ulls. 

És, doncs, un tribut a la família, 
però també la història d’una des-
avinença. D’una banda, el teatre 
d’arrel popular, representat per la figura dels pares clowns, en oposi-
ció al teatre contemporani que fan els fills, de caràcter més dramàtic. 
Dues generacions que també es 
troben en moments vitals dife-rents: els que ja veuen el final del 
camí sense por i els que en veuen 
el principi amb pànic. 

Divendres al Teatre Auditori 
(20 h) el públic podrà constatar 
com aquest joc entre la veritat i la 
mentida beu de tota la tradició an-
terior, amb ecos del món del circ, la 
commedia dell’Arte o la tragèdia de 
Shakespeare. L’espectacle ha estat 
recompensat amb el Premi de la 
Crítica 2018 al millor espectacle de 
petit format i un Premi Butaca al 
millor actor de repartiment. 

El veterà Marcel Gros és un dels referents en el món del clown. O, 
més ben dit, del que ell anomena 
“poesia quotidiana”, un territori 
fet d’humor i d’imaginació Diu-menge (12 h) i dins la Roda d’Es-
pectacle Infantils serà al Cinema Edison amb PeTiT uNiVeRS, un es-
pectacle a través del qual convida 
a celebrar els 40 anys de la seva 
carrera com a pallasso.

Recomanat per infants a partir 
de 3 anys, en aquest muntatge 
Gros es queda en blanc dalt de 
l’escenari. Aleshores, donant cor-da als records, apareix el fil d’una 
història del passat, el petit univers 
que tots portem a dins. Fent un vi-
atge a la infantesa, recorda quan ell era el petit de Cal Cordes. El 
protagonista fa un repàs a la seva 
vida dins el món de l’espectacle i 
també dins l’espectacle del món.

Tots som iguals de diferents a 

'PeTIT uNiVeRS' de Marcel Gros

Cercant la màgia del riure, a Pe-
TiT uNiVeRS els records, somnis, 
imaginacions, obsessions, alegries, 
pors i tristors es barregen i es con-fonen en un collage que reflexiona 
sobre els universos diversos. Gros 
és el creador, director, productor i 
únic intèrpret d’un dels seus pro-
jectes més personals.  c.r.
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BÀSQUET. DIVENDRES 5, 17.45 h
CB GRANOLLERS - ANAGÁN-EL OLIVAR
Pavelló c. Girona. Amb Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 6, 12 h
EC GRANOLLERS - CF PARETS
Mpal. c. Girona. Amb Emma Montané

HANDBOL. DIUMENGE 6, 18 h
FRAIKIN BMG - REBI B CUENCA
Palau d'Esports. Amb Carles Garcia i Sergio 
Iglesias

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 27 al diumenge 30 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 10º  21º 8º  20º 8º  21º 10º

CINEMA  L'11a EDICIÓ DEL FESTIVAL PROGRAMA 5 LLARGMETRATGES I 17 CURTS AL NOVEMBRE

Tres títols de Sitges al Fantàstik
Els responsables del festival Fan-

tàstik Granollers, dedicat al cine-

ma fantàstic i de terror, ja han 

donat a conéixer els títols que for-

maran part de l'11a edició, que se 

celebrarà al Cinema Edison entre 

el 17 i el 20 de novembre.

Pel que fa als llargmetratges, es projectarà el film coreà d'acció 
Project Wolf Hunting i les espa-

nyoles Irati, ambientada als País 

Basc a l'Edat Mitjana, i Mantícora, 

el nou drama psicològic de Carlos 

Vermut. Les tres pel·lícules es van 

poder veure al recent festival de 

Sitges i, per tant, són inèdites a 

Granollers.

A més, enguany el festival pres-

ta especial atenció a l'animació 

amb l'espanyola Unicorn Wars –

una paràbola política que ocuparà 

fantàstik

IMATGE DEL FESTIVAL

la sessió inaugural– i una sessió 

infantil amb la versió restaurada 

de la pel·lícula xinesa de 1983 La 

llegenda del Llibre Segellat. 

Els curtmetratges a competició, 

17 en total, es repartiran en dos 

blocs, divendres i disabte, i aquest 

dia també es farà el lliurament 

dels Premis Fantàstik-MAC 2022.

Enguany, la imatge del Fantàstik 

gira al voltant del fenòmen OVNI, 

que es reprodueix a la cartelleria 

i també centra els satírics argu-

ments dels tres espots promocio-

nals del festival, rodats a la Tèrmi-

ca de Roca Umbert. 

La informació i la venda d'entra-

des i abonaments es poden trobar 

al web fantastikgranollers.cat. 

Una exposició

descobreix una 

artista del l'Hostal

La nova exposició al Centre Cívic 

Nord és Del davantal a la tela, que 

s’inaugura avui dijous (19 h). Es 

tracta d’una mostra de la trajectò-

ria artística d’una veïna del barri 

de l'Hostal, Roser Roca. Va comen-

çar pintant davantals i altres ob-

jectes a l’espai de treballs manu-

als del centre i des d’aleshores 

ha anat progressant. El seu dar-

rer treball consisteix en pintures 

acríliques sobre tela que mostren 

aquesta evolució. 

Les seves creacions es podran veure fins al 25 de novembre. 

Taller dels somnis

i la memòria

a Roca Umbert
L’artista d’origen colombià Na-

taly Prada, especialitzada en arts 

visuals i educació i llargament 

vinculada a Roca Umbert impar-

tirà aquest diumenge (11 h) el ta-

ller Icones d’un somni a la nau de 

Dents de Serra.

Els participants treballaran 

amb diversos materials plàstics, 

imatges reciclades i objectes tro-bats amb la finalitat de materialit-

zar i representar històries i idees.

L'objectiu de l’activitat és explo-

rar la relació entre tridimensional, memòria, somnis i iconografia. 
S’activaran dinàmiques narratives sobre el significat d'experiències 
oníriques a partir de l'inconscient 

individual i col·lectiu. 

ART

Mostra de les peces 

finalistes al 17è

Premi Paco Merino

Andreu Zaragoza 

serà al festival 42, 

a Fabra i Coats

Dimarts l'Espai Gralla de la lli-

breria La Gralla inaugura l'expo-sició col·lectiva amb les obres fi-
nalistes a la 17a edició del Premi 

Paco Merino de pintura, organit-

zat pel Grup ProArt Paco Merino 

en memòria de l'artista desapare-

gut el 2004.La mostra es podrà visitar fins 
al 10 de desembre. Abans, però, el 15 de novembre (19 h), el jurat 
del premi haurà proclamat l'obra 

guanyadora d'aquesta edició en 

un acte que tindrà lloc en aquest 

mateix espai. 

Dissabte (21 h) Andreu Zaragoza 

serà un dels participants al Com-

bat d’Il·lustradors de la segona 

edició del 42. Festival de Gèneres 

Fantàstics de Barcelona, que se celebra des d’ahir dimecres i fins 
diumenge al centre d’art i fàbrica 

de creació Fabra i Coats, al distric-

te de Sant Andreu. L’activitat serà 

retransmesa en directe. El grano-

llerí Zaragoza competirà al costat 

de cinc il·lustradors més, alguns 

molt coneguts: Toni Benages, Di-

ana Franco, Marta Maldonado, 

Albert Monteys i Maria Picassó. 

Cap de setmana 'Castaween' a Can Gili

A Can Gili ho van tenir clar. L'associació de veïns va emparentar la
tradicional Castanyada i la moda importada de Halloween i es van repartir 
el cap de setmana per fer les dues celebracions, incorporant a més un
particular túnel del terror que va funcionar fins a la matinada. A Bellavista i 
Marata van seguir l'exemple i la festa de Halloween va ser molt concorreguda.

toni torrillas

TRADICIÓ  AMB CASTANYES, DISFRESSES I TÚNEL DEL TERROR
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Carmanyola Musical, sopar-concert al Gra

Divendres arrenca la nova temporada d’aquest cicle que 

convida a gaudir d’una actuació tot sopant. Els primers 

convidats són uns coneguts de la casa, el grup Idilia, el 

combo de l'Aula de Música l'Orquestra. A més, el grup 

EnCant amenitzarà l’àpat amb les seves versions.

Sant Pere torna al passat 
medieval amb el Vilamagore

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 3

17 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

18.30 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre Les aigües de 

l'oblid

19 h Centre Cívic Nord

Xerrada sobre habitatge cooperatiu, a 

càrrec de Sostre Cívic i La Dinamo

20 h Llevant Teatre

Cr#sh (tothom pot caure). Teatre

DIVENDRES, 4

17.30 h Centre Cívic Nord

Tarda oberta de jocs de taula

18 h Gra

Carmanyola Musical. Concerts gratuïts 

17 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz: John Stowell i Jordi 

Farrés. Concert

20 h  Teatre Auditori de Granollers

Travy. Teatre

DISSABTE, 5

12 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre 100 anys de 

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
Roca Umbert, Museus de

Granollers, L'Adoberia, refugi

antiaeri de la plaça Maluquer i

Salvador, Teatre Auditori, Cinema 

Edison i c. Mare de Déu de

Montserrat

Exposicions del festival Panoràmic. 

Fins al 27 de novembre
Museu de Granollers

marxisme i qüestió nacional als Països 

Catalans

17 i 19.30 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy 

18 h Centre Cívic Nord

Castanyada popular

18.30 h Plaça de la Porxada

Actuació de vigília de Diada dels Xics, 

amb els Castellers de la Cerdanya

20 h Llevant Teatre

Official presentation of the gadgets for 
our salvation. Teatre

DIUMENGE, 6

9 h Centre de la ciutat

Matinades amb els músics dels Xics

11 h Nau de Dents de Serra

Icones d'un somni. Taller a càrrec de 

Nataly Prada

11.30 h Plaça de la Porxada

31a Diada dels Xics de Granollers

12 i 17 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

12 h Cinema Edison

PeTiT uNiVeRS. Teatre

DILLUNS, 7

19 h Biblioteca Roca Umbert

Inauguració de l'exposició Granollers 

en canvi

Vilamagore s’anuncia amb l’eslògan La força de tot un poble, i és veritat.

Dissabte i diumenge Sant Pere de Vilamajor farà un viatge enrere en el temps i 

se submergirà en el segle XII, quan en aquest poble hi havia un palau comtal i un 

mercat que eren l’enveja de les viles veïnes, una parada obligada entre Barcelona 

i Girona, en el camí cap a França.

Avui, tot aquell ambient és recreat a través d’una festa emocionant i èpica,

animada per cavallers, soldats, músics i artesans, i la implicació veïnal. Amb 

un generós programa d’activitats que inclou recreacions històriques, danses 

medievals, tallers i atraccions per a la mainada i cercaviles de música i teatre de 

carrer. També una àmplia zona de parades d’artesans i oficis on es pot tastar el vi 

piment. L’esforç de més de 500 voluntaris del poble i la rodalia ho fan possible.

Tota la informació sobre Vilamagore 2022 es troba disponible al web  

www.vilamagoremedieval.cat.

Sorribes. Fins al 6 de novembre

Espai Tranquil-Barbany

Mirant el mar. Fotografies de
Bàrbara Fortuna Cerrillo. Fins al 25 
de novembre

Restaurant llibreria Anònims

Totes som ella. Obres d'Agnès Piñol. 

fins al 6 de novembre
Restaurant el Mirallet

Cop d'ull a Lanzarote. 

Una illa negra amb molt color.  

Fotografies d'Humbert Batlles Pi. 
Fins al 20 de novembre

L'Infern de Dante. Obres de Jordi Diaz 

Alamà i Grzegorz Gwiazda. Fins al 5 

de febrer

Museus i Liceu: una història

compartida. Fins al 17 de juliol
Museu de Ciències Naturals

La vida en moviment. Fins a l'11 de 

desembre

Centre Cívic Nord

Del davantal a la tela. Obres de Roser 

Roca. Fins al 25 de novembre

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Més enllà: el mite. Collages d'Anna 

LES FRANQUESES
DE DIVENDRES, 4 a DIUMENGE, 6 

19 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

La maldición de Bael. Túnel del terror 

interactiu

DISSABTE, 5 

20 h Teatre Auditori de Bellavista

Cicle Humor & Co.: Jaleiu. A càrrec  

de Guilllem Albà i la Marabunta
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