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EN PORTADA

El Gran Recapte d'Aliments recupera en aquesta 
14a edició –i després de dos anys d'aturada arran de la Covid– la recollida �ísica de productes a super-
mercats el cap de setmana del 25 i 26 de novembre. Amb tot, es mantindrà una fórmula mixta, de ma-nera que es podrà seguir fent donacions monetàri-es a les caixes de les grans super�ícies participants �ins al 6 de desembre, així com a través de bizum 
(al número 33596) i donacions al web granrecapte.
com. A més, es torna a apostar pels establiments de 
proximitat, en aquesta ocasió a través de tiquets de 
donacions de 3 euros que es podran adquirir a les 
botigues de barri o dels mercats, com ja es va fer el 
2020 i en comptes de l'app de l'any passat.Enguany, l'organització viu amb preocupació la 
retirada d'algunes cadenes de supermercats de la recollida directa, de manera que això farà dismi-nuir els punts de recollida i les mateixes aportaci-ons. El delegat del Banc d'Aliments al Vallès Orien-
tal, Joan Hidalgo, apuntava un previsible descens 

El Gran Recapte reprèn la
recollida física d'aliments

El Banc d'Aliments i les entitats beneficiàries de la campanya es mostren preocupades perquè algunes 

grans cadenes de supermercats no han volgut participar-hi, tot i que s'hi podran fer donacions a caixa 

del 30% de la recollida �ísica, en la vuitantena de 
punts que hi haurà a la comarca –entre 81 i 85, deia dilluns a la presentació de la campanya al ma-gatzem d'El Xiprer al polígon Ramassar–.Precisament la gerent de la Fundació El Xiprer, Natàlia Sanchís, destacava "la incertesa" d'aquesta 
edició. "Estem sorpresos que tres grans cadenes, 

on es recollien el 60% dels aliments, no hagin 

volgut participar en la recollida �ísica", lamentava 
la responsable de l'entitat, que també destacava que cada cop hi ha més famílies que necessiten ajuda. Al gener, El Xiprer repartia 900 lots d'aliments mensu-
als, mentre que a l'octubre van ser uns 1.200. "Ens 

estem allunyant cada cop més de l'estereotip de 

famílies vulnerables i hi ha moltes famílies tre-
balladores que necessiten un complement a la 
seva economia", alertava la gerent d'El Xiprer, que recordava que al país hi ha un 26% de la població 
que viu en la pobresa. "Creiem que les grans cade-
nes havien d'haver fet l'esforç", concloïa. ❉ M.ERAS

La donació �ísica d'aliments sí que es 
podrà fer a súpers 
de la comarca d'Aldi, Bonpreu-Esclat, 
BonÀrea, Caprabo, 
Carrefour, Condis, Sorli-Discau, Covalco 
i Veritas. Mentre que a Consum, Dia, Lidl i 
Mercadona només es 
podran fer donacions monetàries a la línia 
de caixa.

El Banc d'Aliments de 

Barcelona ha distribuït 

entre gener i octubre 

d'enguany 1.159.950 

quilos d'aliments per 

atendre 10.778 persones, 

de les quals 4.006 a 

Granollers i 410 a les 

Franqueses. De fet, la 

capital de comarca

és el municipi que més 

aliments reparteix 

–354.234 tones–.

Espais

10.778

M.E.

TRET DE SORTIDA  El magatzem d'El Xiprer va acollir dilluns la presentació de la campanya solidària d'aquest 2022

Els mercats i les botigues podran participar també al Gran Recapte amb el tiquet de proximitat, que per-
metrà fer donacions en establiments de proximitat 
per tal de pagar aliments en dipòsit, de manera que les entitats solidàries podran anar disposant de pro-ducte fresc segons les necessitats dels seus bene�ici-
aris. "El gran recapte de proximitat també és una 
manera d'ajudar el comerç local, i de 3 euros en 

3 euros, ens ha permès proveir de producte fresc 

el servei de menjador social d'El Xiprer durant 6 

mesos", relatava Sanchís. A Granollers, unes 50 bo-
tigues ja s'han adherit a la iniciativa. ❉ M.E.

El tiquet de proximitat

Crida al 

voluntariat
Tant Hidalgo com Víctor Pedragosa, el coordina-

dor dels delegats de l'entitat a les comarques de 

Barcelona, feien una crida a la participació. Per tal 

de cobrir els torns de 4 hores que es plantegen 

als voluntaris durant el cap de setmana fort de la 

campanya als punts del Vallès Oriental, el Banc 

d'Aliments calcula que seran necessaris entre 

1.400 i 1.500 voluntaris, a més dels coordinadors 

de cada centre. Tot i el bon ritme d'inscripcions, 

Hidalgo reconeixia que encara manca un 40% de 

la que seria la xifra òptima.

Per a Sanchís, a banda de ser "un moment de 

l'any molt important per a nosaltres perquè, 

abans de la Covid, ens servia per disposar d'ali-

ments durant tres mesos", també és "un dia de 

molta participació i en què el voluntariat torna a 

agafar el protagonisme", destacava.

tigues ja s'han adherit a la iniciativa. ❉ M.E.

Crida al 

voluntariat
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Els 11 punts de recollida 
d'oli usat es posaran
en marxa aquesta setmana
L'Ajuntament va obrir dilluns 

l'Oficina de Gestió de Residus i 

Neteja Viària al número 18 del 

carrer Joan Balmes. Es tracta d'un 

espai per atendre les qüestions 

relacionades amb aquests ser-

veis municipals que pugui tenir 

la ciutadania, tant per a usuaris 

domèstics com comercials. A més, 

el consistori ha donat detalls de la 

implantació del nou servei de re-

collida d'oli domèstic usat, que ha 

d'entrar en funcionament aquesta 

setmana.

L’oficina, que també vol fomen-

tar el civisme i la corresponsabi-

litat ciutadana, estarà oberta de 

dilluns i dimecres de 9 a 15 h, di-

marts i dijous de 9 a 15 h i de 16 a 

19 h, i divendres de 9 a 14 h, per a 

atenció presencial, com telefònica 

al 93 842 67 89 i telemàtica a tra-

vés del web www.granollers.cat/

objectiu-sostenibilitat/oficina.

La nova oficina formarà part de 

la xarxa dels punts autoritzats de 

recollida d’oli domèstic usat que 

s’ha creat per millorar aquest ser-

vei. S'estan instal·lant 11 punts 

distribuïts per barris i que s’ubi-

quen en diferents equipaments 

municipals com les seus de les 

associacions de veïns de Can Mò-

VIA PÚBLICA L'AJUNTAMENT HA OBERT AL CARRER JOAN BALMES L'OFICINA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA PER A REBRE LES CONSULTES DE LA CIUTADANIA

Cuina per a nois jovesConversa amb el crític gastronòmic Jaume Fàbrega
Dimecres i dijous de la setmana vinent, de 18 a 20 h, 

es faran els tallers de cuina adreçats a nois menors 

de 25 anys, ideats per l'estuiant Eloi Prat per trencar 

tòpics a la cuina, i amb l'ajuda del restaurant Cuynes. 

La inscripció es pot fer a ciberedu2020@gmail.com.

L'habitual conferència d'Agevo, els dimarts (18.30 h) al Museu de Granollers, aquesta setmana anirà a càrrec del doctor en Filoso�ia i 
Lletres i crític gatronòmic Jaume Fàbrega. Amb el títol El viatge dels 

aliments, la ponència explicarà els orígens de molts dels productes 

que ara consumim a Catalunya però provenen de molt lluny.

SOCIETAT

nic, Sota el Camí del Ral i Ponent; 

els centres cívics Nord, Can Gili, 

Jaume Oller, Can Bassa i Palau; 

el pavelló municipal Congost, i el 

Mercat Sant Carles.  

L’objectiu d’aquest nou model 

de servei, exclusiu per a oli do-

mèstic fet servir (no comercial), 

és facilitar a la ciutadania la sepa-

ració d’aquest residu amb espais 

de recollida més pròxims a les 

llars que les deixalleries. Per al 

seu reciclatge caldrà dipositar-lo 

en una ampolla prèviament tanca-

da dins dels contenidors habilitats 

en els equipaments municipals 

autoritzats. Per a promocionar 

l’ús d’aquests punts de recollida, 

cada centre lliurarà, de manera 

gratuïta, embuts als ciutadans, 

perquè sigui més fàcil abocar l’oli 

al recipient de plàstic per al seu 

posterior reciclatge.

Les deixalleries seguiran sent 

punt de recollida d’oli usat. Actu-

alment, a Granollers es recullen 

més de 14 tones l’any, i amb la 

implantació d’aquest nou servei 

es preveu que s’afavoreixi la reco-

llida d’un residu que per cada litre 

llençat a l’aigüera pot contaminar 

1.000 litres d’aigua; reciclant-lo 

correctament no només es con-

tribueix a la preservació del medi 

ambient, sinó que també es garan-

teix la seva conversió en energia 

neta i renovable com el biodièsel, 

així com l’obtenció de productes 

cosmètics, sabons o pintures i 

vernissos.

El servei municipal de neteja 

viària i recollida de residus va ini-

ciar el setembre el desplegament 

del nou contracte, amb millores 

en les prestacions, entre els quals 

hi ha el nou sistema de recollida 

d’oli usat i l’oficina; i el nou servei 

de neteja del mobiliari urbà i re-

tirada de grafits, dels quals ja se 

n’han netejat més d’una cinquan-

tena. A banda d’ampliar serveis, 

s’ha millorat la cobertura i el re-

partiment de la neteja viària amb 

un servei diürn ininterromput 

durant tota la setmana i a tota la 

ciutat, reforçant la neteja als bar-

ris. Es preveu seguir desplegant el 

contracte amb la incorporació de 

vehicles més eficients i respectuo-

sos amb el medi ambient o amb un 

nou servei de recollida de volumi-

nosos, entre d’altres. ❉ M.E.

AJUNTAMENT

NOVA OFICINA  La inauguració va servir també per presentar el nou servei

Renovació dels contenidors de vidre

Dimecres va començar el procés de canvi de model de contenidors de 
recollida d'envasos de vidre de tota la ciutat. La substitució, a càrrec del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, ha de contribuir 
a fer més eficient la recollida selectiva d'aquests residus. El canvi es farà 
de dilluns a divendres, de 19 a 2 h, per minimitzar les afectacions. En total 
se substituiran uns 200 contenidors de vidre, al llarg de tres setmanes.
Els nous contenidors de vidre seguiran el mateix sistema que els de
paper i que els d'envasos, que van ser substituïts l'any 2019. El sistema
de càrrega lateral escurça el temps en què el camió recull el contenidor.

X.L.
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El cap de setmana es van registrar 

diverses avaries a la xarxa d'aigua 

potable de Granollers, concreta-

ment als carrers Rosselló, Hospi-

tal i Juan de la Cierva. La primera, 

al barri de l'Hostal, es va resoldre 

el mateix dissabte a la nit, mentre 

que les altres, entre la via del tren 

i el carrer Girona, han requerit la 

instal·lació d'una canonada provi-

sional per garantir el subministra-

ment mentre no es renova la ca-

nonada del carrer Hospital, molt 

malmesa pel pas del temps.

La matinada de divendres a 

dissabte es van produir diverses 

afectacions als carrers Hospital i 

Juan de la Cierva provocades per 

l'envelliment de la xarxa d'aigua i 

pel canvi sobtat de temperatura. 

Aquestes avaries van provocar 

rèpliques posteriors, tant dissab-

te com diumenge, a altres punts 

de la xarxa dels mateixos carrers, 

que ja s'havien vist afectats per al-

tres avaries fa uns mesos. En total, 

es van veure afectats 182 clients 

dels carrers Girona i Concòrdia. 

Posteriorment, d'acord amb l'Ajun-

tament, la companyia ha instal·lat 

una canonada provisional per la 

vorera del carrer Hospital, des del 

carrer Girona fins al carrer Felip II 

i pel carrer Juan de la Cierva fins al 

número 3, de manera que el veïnat 

tingui garantit el servei mentre es 

renova la canonada avariada.  x.l.

d'aquesta zona nord de Granollers.

Segons Agbar, la companyia sub-

ministradora d'aigua a la ciutat, la 

proximitat d'altres serveis, com 

gas i baixa tensió, va dificultar la 

reparació de les avaries, ja que no 

es podia fer ús de maquinària i 

s'havia de procedir manualment.

Inicialment, Agbar va instal·lar 

una font provisional a la cruïlla 

La junta de govern de Granollers 

aprovava definitivament a l'oc-

tubre el projecte executiu per a 

l'ampliació de la xarxa d'aigua re-

generada a la meitat nord del mu-

nicipi, amb un pressupost estimat 

de 281.000 euros, que es finança-

ran amb una subvenció de l'Agèn-

cia Catalana de l'Aigua (ACA). La 

iniciativa municipal pretén fer ar-

ribar l'aigua de reg provinent de 

la depuradora de Granollers i de 

l'aiguamoll de Can Cabanyes als 

parcs de Ponent i del Lledoner. 

A més, l'arribada de la xarxa a 

aquesta zona nord permetrà con-

nectar-hi altres recursos com les 

mines de la riera Carbonell i els 

pous d'en Serra.

Precisament, la junta de govern 

local també ha donat el vistiplau a 

un projecte per a la reparació de 

la canonada d'implusió dels pous 

d'en Serra amb un pressupost 

de gairebé 95.000 euros. Amb 

aquests treballs, a tocar de les 

Franqueses, es podrà recuperar 

la connexió a aquests pous que 

antigament abastaven també d'ai-

gua potable la ciutat, i que es va 

trencar pel creixement del cabal 

del riu arran del pas del temporal 

Glòria, el gener de 2020. De fet, va 

deixar un esvoranc de 18 metres 

de llargària en la canonada que 

travessava el Congost. També es 

van desprendre uns 80 metres de 

mur de formigó de la llera a l'al-

tura de Palou. El Consell Comarcal 

del Vallès Oriental va estimar els 

danys del Glòria a Granollers en 

354.000 euros.  m.e.

Vistiplau a l'ampliació 
cap al nord de la xarxa 
per regar zones verdes

SERVEIS  HA CALGUT LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CANONADA PROVISIONAL AL CARRER HOSPITAL L'APROVACIÓ DEFINITIVA S'HA FET AQUEST OCTUBRE

Reguitzell de fuites d'aigua 
per l'envelliment de la xarxa

També es preveu reparar 
la canonada dels pous 

d'en Serra, que es va trencar
el 2020 pel temporal Glòria,

 per reconnectar-la 

PENDENTS DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
n Actualment, Granollers està pendent de l'adjudicació del nou contracte de 
gestió del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat, al qual es van 
presentar quatre empreses. La licitació, que es va obrir al setembre, preveu una 
durada del contracte de 20 anys amb un pressupost de 135,8 milions d'euros. A 
l'octubre es va tancar el període de rebuda d'ofertes i s'hi van presentar quatre 
empreses: la darrera adjudicatària, Agbar; la unió temporal d'empreses (UTE) 
de Transparenta i Facsa; Aqualita, i la UTE d'Acciona i José Antonio Romero Polo, 
SAU. Precisament, qui guanyi el concurs haurà de substituir el 75 quilòmetres de 
canonades antigues de fibrociment que existeixen a la ciutat, més d'una tercera 
part del conjunt de la xarxa.
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L'Ajuntament de Granollers té 

preassignats 1.638.590 euros 

procedents de fons europeus 

Next Generation per impulsar la 

rehabilitació energètica de fins a 

140 habitatges del Grup Primer 

de Maig, una quarta part del total 

que hi ha al barri. Granollers és un 

dels 38 municipis catalans a qui 

la Generalitat ha destinat aquesta 

subvenció europea per a la reha-

bilitació d'habitatges als barris. 

L'objectiu de les intervencions és 

reduir el consum d'energia i, per 

tant, de la factura de gas i elec-

tricitat, així com millorar també 

altres elements dels edificis, com 

l'accessibilitat, les instal·lacions o 

les façanes.

Per aprofitar la subvenció eu-

ropea, cada comunitat de veïns 

s'ha de posar d'acord per tirar 

endavant la reforma, que ha de 

complir uns determinats parà-

metres energètics. En aquest sen-

tit, es podran sol·licitar ajuts per 

millorar els aïllaments tèrmics, 

renovar els tancaments de portes 

i finestres, crear comunitats ener-

gètiques o renovar els sistemes 

de calefacció i climatització, però 

també per instal·lar plaques so-

lars a la coberta o renovar les ins-

tal·lacions. A més, els ajuts també 

permetran finançar la instal·lació 

d'ascensors o la rehabilitació de 

façanes, entre d'altres.

Del cost de cada intervenció, 

l'ajut europeu pot cobrir fins a un 

40% del total –fins a 8.100 euros 

per habitatge–, mentre que l'Ajun-

tament hi aportarà un altre 30%  

–fins a 4.200 euros per habitatge–. 

la del número 2 del carrer Herme-

negild Carrera, valorava positiva-

ment la iniciativa i anunciava que 

tots els veïns de la comunitat es-

tan disposats a sol·licitar els ajuts: 

"Tots estem d'acord a fer mi-

llores al bloc, i l'ajut de l'Ajun-

tament per fer-ho possible és 

molt important", deia. 

El regidor, per la seva banda, 

insistia en l'objectiu d'aconseguir 

que "el 25% d'edificis del barri 

estiguin rehabilitats en quatre 

anys", i apuntava que les refor-

mes han d'estar completades el 

juny del 2026. "Ara és el moment 

de començar a moure's per 

aprofitar l'oportunitat".

Més enllà dels ajuts europeus i 

específics previstos per a Primer 

de Maig –que també permetran 

remodelar dues places del barri: 

els jardins de Conrad Saló i la pla-

ceta de la Font–, la resta de veïns 

de la ciutat també poden acollir-se 

a subvencions per millorar l'efici-

ència energètica dels seus edificis 

o habitatges particulars. La infor-

mació per cada cas es pot obtenir 

a l'Oficina Municipal de Rehabili-

tació Energètica d'Habitatges, si-

tuada al carrer del Rec, 50.  x.l.

Els veïns de la comunitat, per tant, 

només hauran d'afrontar el 30% 

restant. Per facilitar aquest paga-

ment, s'ha establert un conveni de 

col·laboració entre la Generalitat 

i les entitats bancàries per reduir 

al mínim les quotes que han de 

pagar els veïns, que oscil·laran en-

tre els 40 i el 90 euros mensuals. 

A més, a les famílies en situació 

de vulnerabilitat acreditada se'ls 

podrà finançar fins al 100% de la 

quota que els correspongui.

"Tenir l'habitatge reformat 

energèticament redueix les 

emissions i les despeses en sub-

ministraments, el revaloritza 

per a un possible lloguer o ven-

da i aporta més confortabilitat a 

la llar", deia el regidor d'Habitat-

ge, Sergi Fernández Bernal, en una 

presentació pública dels ajuts als 

veïns de Primer de Maig, dijous a la 

tarda. Fernández destacava també 

que l'Oficina Municipal de Rehabi-

litació, oberta fa pocs mesos al car-

rer del Rec, acompanyarà els veïns 

en tot el procés, en l'assessora-

ment tècnic i en la gestió de docu-

mentació i tràmits administratius 

per tirar-ho endavant.

Carme Leiva, presidenta d'esca-

L'Ajuntament ha licitat dues actu-

acions de substitució de llumene-

res per valor d'uns 150.000 euros 

que han de permetre canviar 200 

punts de llum per bombetes de 

tecnologia led, amb l'objectiu de 

millorar l'eficiència energètica i 

reduir el consum de l'enllume-

nat públic del parc del Congost i 

l'avinguda Sant Julià. 

El projecte de substitució de 

llumeneres del parc del Congost 

implica 140 punts –instal·lats en 

columnes d'uns 4 metres d'alçada 

amb dos fluorescents cadascuna– i 

té un pressupost de 79.943 euros. 

Actualment, per tal de reduir el 

consum energètic, l'Ajuntament 

té apagats en aquest parc alguns 

d'aquests punts, on l'aportació lu-

mínica es considera poc rellevant. 

La substitució dels fluorescents 

per llumeneres led que s'adaptin al 

mateix suport permetran posar de 

nou en servei tots els punts de llum.

A més, segons el projecte de l'ac-

tuació, la tecnologia led –que dis-

posarà de control de la intensitat 

per mitjà d'equips programables– 

permet allargar la vida útil de la 

instal·lació fins a 20 anys, reduir 

treballs de manteniment, més ver-

satilitat en cas de dispositius de 

telegestió, i millorar la uniformitat 

de la il·luminació i evitar la conta-

minació lumínica de l'entorn.

Un cop entrin en funcionament, 

les noves llums funcionaran a ple 

rendiment des de l'encesa de l'en-

llumenat públic fins a les 23.30 h i, 

a partir d'aquesta hora, es reduirà 

la intensitat un 30% fins a la seva 

apagada. L'Ajuntament estima que 

la substitució suposarà un estalvi 

energètic anual de 34.746 kW/h 

–un 55% menys de consum res-

pecte als llums actuals– i un estalvi 

econòmic de 5.212 euros anuals.

Pel que fa als canvis de llums 

a l'avinguda Sant Julià, el pro-

jecte inclou la substitució de 75 

llumeneres de les 144 que hi ha 

en total, amb un pressupost de 

50.578 euros. Els nous punts de 

llum també disposaran d'un sis-

tema de telecontrol per poder 

ajustar el flux lumínic a les neces-

sitats i horaris. Així, es reduiran 

els nivells i consums en hores de 

menys afluència de gent al carrer. 

L'objectiu, novament, és reduir el 

consum energètic.  m.e.

Uns 150.000 euros
per canviar els llums 
del Congost i Sant Julià

x.l.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  LA GENERALITAT DESTINA 1,6 MILIONS DEL NEXT GENERATION AL BARRI SUBSTITUCIÓ PER TECNOLOGIA LED DE MENOR CONSUM

Les comunitats de Primer de 
Maig han de posar-se d'acord 
per aprofitar els fons europeus

IN SITU  El regidor d'Habitatge, Sergi Fernández, va explicar el projecte al barri

L'Ajuntament també preveu

remodelar dues places

del barri: els jardins Conrad 

Saló i la placeta de la Font

Dionís Puig, fill adoptiu de Grano-

llers, va ser un pioner home del 

temps a Catalunya a finals del se-

gle XIX. A més era un home molt 

implicat en la vida associativa de 

la ciutat a l'època. Per conèixer-ne 

més, dijous (19 h), el Centre d'Es-

tudis de l'AC oferirà una ponència 

al Museu de Granollers amb el tí-

tol Dionís Puig (1853-1921) i els 

orígens de la meteorologia a Ca-

talunya, a càrrec del doctor en cli-

matologia i biògraf del granollerí, 

Josep Ramon Miró Cubells.

Dionís Puig i Soler (1853-1921), 

nascut a Puigcerdà, però resident 

a Granollers des del 1882, va ser el 

màxim exponent del modernisme 

científic a Catalunya. Escrivà del 

jutjat de primera instància de Gra-

nollers, va dedicar la major part del 

seu temps lliure a l’estudi de la me-

teorologia i va ser el primer home 

del temps de la Catalunya de l'època 

i va publicar els seus pronòstics a 

La Publicidad i La Veu de Catalunya. 

Molt actiu en la vida social grano-

llerina, va ser president del Casino 

i va estar vinculat a la Unió Liberal i 

la Societat Coral Amics de la Unió.  

METEOROLOGIA  CONFERÈNCIA DEL BIÒGRAF JOSEP RAMON MIRÓ

El Centre d'Estudis recupera 

la figura de Dionís Puig
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LES FRANQUESES. Després de 

l'aprovació de l'ordenança muni·

cipal de protecció, tinença i pos·

sessió dels animals domèstics de 

companyia, l'Ajuntament ha posat 

en marxa el procés per elaborar 

un cens de l'ADN dels gossos del 

municipi. Aquest cens genètic caní 

és un registre municipal obligato·

ri que ha de permetre identificar 

l'origen dels excrements localit·

zats a la via pública. A més, el re·

gistre també ha de ser una eina de 

protecció cap als animals en cas 

de pèrdua o robatori.

Fins al 23 d'abril de 2023, el 

cens d'ADN de l'animal serà gra·

tuït si s'obté el codi genètic en 

algun dels centres veterinaris col·

laboradors i amb els quals l'Ajun·

tament té conveni. Són la Clínica 

Veterinària Les Franqueses (car·

retera de Ribes, 175·181, tel. 93 

cita prèvia a l'Ajuntament i lliurar 

els originals del document d'iden·

tificació de l'animal AIAC (codi 

microxip), de la cartilla veterinà·

ria i del DNI del propietari. Si no 

se sap si el gos està censat a l'ANI·

COM, es pot trucar a l’Ajuntament 

per verificar·ho.

Quan l'animal estigui censat 

a l'ANICOM, caldrà acudir a un 

centre veterinari en conveni amb 

l'Ajuntament per a l'extracció de 

la mostra de sang del gos. Un cop 

feta l'extracció, el centre veteri·

nari entregarà al propietari una 

xapa amb un codi QR que identi·

ficarà l'animal i enviarà la mostra 

de sang al laboratori. Aleshores, la 

informació genètica quedarà in·

closa en un registre propietat de 

l'Ajuntament de les Franqueses.  

840 24 10); Anicura Lauro Hospi·

tal Veterinari (camí Antic de Vic, 

9, tel. 93 846 31 66); i Vetropia 

Veterinària (carretera de Ribes, 

7, tel. 93 013 11 01). Els propie·

taris també poden obtenir el codi 

genètic del seu animal en un cen·

tre veterinari diferent, tot i que en 

aquest cas la gestió no serà gratu·

ïta i s'haurà de recollir la xapa a 

l'Ajuntament.

Per obtenir el cens genètic del 

gos primer cal censar l'animal a 

l'ANICOM. Per fer·ho, cal demanar 

Llerona celebrarà el diumenge 

27 de novembre l'11a edició de 

la Festa de la Mongeta del Ganxet. 

En aquesta ocasió la festa anirà 

més enllà del diumenge i també 

celebrarà activitats el dissabte 

anterior a la tarda. Les activitats 

pretenen arribar a joves i famílies 

per acostar la festa i la feina del 

camp i aconseguir que la tradició 

no es perdi entre les diferents ge·

neracions. 

Així, si l'any passat la festa va in·

troduir la celebració de tallers per 

aprendre a batre, garbellar i triar 

les mongetes del ganxet, així com 

per potenciar l'ús d'aquest llegum 

als fogons, aquest any hi haurà 

per primera vegada –dissabte, de 

16 a 20 h– un mercat de segona 

mà amb unes 40 parades de roba, 

joguines o llibres a càrrec de l'as·

sociació Camper Club Ganxet, que 

ja divendres al vespre haurà fet 

una trobada d'autocaravanes i 

campers per escalfar motors per 

a la festa, amb activitats, tallers i 

jocs de taula. També dissabte hi 

haurà un sopar popular de pícnic 

(21 h), una mostra de foc amb el 

Cabró i el Grup de Diables Els En·

cendraires (21 h), i música amb 

Lola Van dj (22 h).

Com és habitual, diumenge serà 

el dia de la cultura popular, amb 

l'actuació dels gegants, els cas·

tellers i amb una ballada de sar·

danes. També es prepararan els 

plats del tradicional concurs de 

cuina de la mà de la cuinera Ada 

Parellada i de Leslie, membre del 

grup de rock Els Sírex i empresari 

restaurador  (d'11 a 13 h). 

La Festa de la Mongeta del 

Ganxet tindrà un espai reservat 

arxiu

CIVISME  L'AJUNTAMENT ESTABLEIX UN CONVENI AMB TRES CENTRES VETERINARIS DEL MUNICIPI

POPULAR  ENTRE D'ALTRES, HI HAURÀ UN SOPAR POPULAR I UNA MOSTRA DE FOC AMB ELS DIABLES

Arrenca el termini 
per obtenir el codi 
genètic dels gossos
gratuïtament 

JOAN PERA

La Festa de la Mongeta del 

Ganxet s'amplia a dissabte

S'activa la creació d'un

cens d'ADN caní per poder 

identificar l'origen dels 

excrements a la via pública

arxiu

L'Ajuntament reprèn aquest no·

vembre les audiències públiques 

amb col·lectius del municipi. L'any 

passat es van agrupar per pobles, i 

enguany s'han previst dues sessi·

ons per a franges d'edat específi·

ques: jovent i gent gran. La primera 

trobada es farà el 29 de novembre, 

i s'adreçarà als joves franquesins 

d'entre 16 i 29 anys. Els partici·

pants, una vintena, seran elegits 

aleatòriament entre els veïns em·

padronats al municipi. En la sessió 

podran debatre amb l'alcalde, Fran·

cesc Colomé, i la regidora de Parti·

cipació, Montse Vila, i traslladar·los 

les seves propostes i preocupaci·

ons en relació amb el municipi. Els 

temes que no tinguin resposta im·

mediata durant la trobada es treba·

llaran amb les àrees corresponents 

i es respondran posteriorment. Més 

endavant s’informarà de la data de 

l'audiència amb la gent gran. 

Les Franqueses prepara la 10a edi·

ció de la Festa de la Infància –que se 

celebrarà el 17 de desembre– amb 

un seguit d'activitats prèvies. La 

setmana vinent, per exemple, hi 

haurà tres propostes centrades en 

les escoles i els casals infantils mu·

nicipals. Així, dimarts, al Centre Cul·

tural de Bellavista (17 h), hi haurà 

La tribu canta, en què, mitjançant la 

música, les famílies amb infants de 

0 a 7 anys podran ballar, cantar, ju·

guar i explicar contes. Divendres 18 

de novembre, al Casal Infantil Mu·

nicipal de Corró d'Avall (17 h), es 

farà un taller de construcció d'ins·

truments populars, com xerric·xer·

racs o trompets, per a famílies amb 

infants de 4 a 10 anys. I el diumenge 

20, a l'escola Joan Sanpera i Torras 

(10 h), hi haurà un taller de cons·

trucció d'un panell musical per al 

pati, una activitat pensada per a fa·

mílies amb infants de 3 a 12 anys. i

Audiència pública 

per als joves,

el 29 de novembre

Tallers i activitats 

prèvies a la 10a 

Festa de la Infància

L'11a edició del certamen

se celebrarà a les Antigues 

Escoles de Llerona

el 26 i 27 de novembre

Activitats a l'Ateneu La Tintorera
L'Ateneu Popular La Tintorera organitza aquesta setmana diverses ac·

tivitats. Una és avui, dijous (19.30 h), amb la presentació del llibre Cau-

sa general, de Jordi Panyella. Divendres (20 h) hi haurà un concert amb 

Carles Duart, i dissabte, d'11.30 a 13.30 h, la inauguració de l'exposició 

Terra de músics, per a la qual cal resevar invitació al web de La Tinto·

rera. Finalment, diumenge (12 h), en una nova edició del Vermutejant, 

l'exfutbolista Oleguer Presas parlarà del projecte Escola de Futbol. 

L’associació Salvem Corró d’A·

munt, nascuda arran del projecte 

d'urbanització del Sector C, ha cele·

brat la proposta de l'Ajuntament de 

traslladar els habitatges plurifami·

liars previstos al carrer de la Serra 

de Corró d'Avall. L'entitat defensa 

que els pisos s'han de situar on hi 

ha els serveis i la concentració de 

demanda; i que l’entorn rural de 

Corró d’Amunt no és el lloc adient 

per construir·hi pisos. No obstant 

això, també apunten que "la falta 

de sostenibilitat del projecte es 

manté vigent, ja que la promoció 

urbanística en un entorn rural 

sense serveis provocarà una mo-

bilitat forçada que contradiu el 

concepte de desenvolupament 

sostenible". L'entitat es mostra 

disposada a ser "veu activa" en el 

procés de participació que, "forço-

sament, s’ha d’obrir per tal que el 

poble de Corró d’Amunt expressi 

quin model de poble vol". 

URBANISME

Salvem Corró vol 

ser "veu activa" en  

el model de poble
Festes Laurona i Laurona Esports 

organitzen diumenge la 31a edició 

de la Caminada Popular de Llero·

na, una de les més concorregudes i 

valorades de la comarca. La marxa 

arrencarà a les 9 h des de les ANti·

gues Escoles i farà un recorregut 

per camins i sensers de l'entorn de 

15,1 km, apte per a totes les edats. 

Les inscripcions es podran fer el 

mateix dia, abans de sortir, a par·

tir de les 8 h. El preu és de 10 eu·

ros per als adults i 5 per als infants 

de fins a 12 anys, tot i que també 

es pot fer la inscripció anticipada·

ment fins a l'11 de novembre fent 

un bizum al número de telèfon 692 

93 48 70, indicant el nom i cognom 

de la persona que s’inscriu i portar 

el justificant el dia de la marxa. En 

aquest cas la inscripció és de 9 eu·

ros per als adults i 5 per als infants 

de fins a 12 anys. La inscripció 

inclou esmorzar i un obsequi per 

part de l'organització. 

POPULAR

La 31a Caminada 

Popular de Llerona, 

diumenge

als representants de la produc·

ció, la restauració i l'empresariat 

del sector, que faran una llotja a 

primera hora per vendre aquest 

llegum. Hi actuarà també el Patge 

Ganxet (13 h), i tothom qui vulgui 

podrà acompanyar el tast de mon·

getes amb botifarra, aigua i vi. 

Finalment, l'actor Joan Pera serà 

l'encarregat de tancar l'11a Festa 

de la Mongeta del Ganxet (17 h), 

una festa consolidada al municipi 

i que defineix les Franqueses, i es·

pecialment Llerona, com la capital 

del conreu d'aquest llegum.  
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L’autoproducció d’electricitat a par-

tir d’energia solar fotovoltaica ha 

estat i és una prioritat de la Gene-

ralitat, en la mesura que és un dels 

eixos bàsics per a la transició de Ca-

talunya cap a un nou model energè-

tic més net, democràtic, sostenible 

i inclusiu.

L’aposta decidida del Govern  

–amb iniciatives com el desplega-

ment de línies d’ajuts econòmics 

i reformes legals que simplifiquen 
la instal·lació d’aquesta energia—, 

ja es tradueix en un creixement 

exponencial de les instal·lacions. 

Segons el balanç de l’evolució de 

l’autoconsum fotovoltaic presentat 

pel Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, l’au-

toconsum fotovoltaic va tancar el 

tercer trimestre amb 46.565 ins-

tal·lacions i 379 MW de potència. 

Tenint en compte que es registren 

més de 3.000 instal·lacions noves 

al mes, a finals d’octubre ja es va 
assolir la fita històrica de les 50.000 
instal·lacions d’autoconsum a Cata-

lunya, amb pràcticament 400 MW de 

potència instal·lada. “Quan encara 

queden dos mesos per acabar l’any, 

podem dir que el 2022 és ja el millor 

any de la història de l’autoconsum a 

Catalunya”, va afirmar la conselle-

ra d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, 

durant la presentació de les dades. 

Entre gener i setembre de 2022, 

s’han posat en servei a Catalunya 
25.711 instal·lacions d’autocon-

sum fotovoltaic, més del doble que 

en tot l’any 2021. Pel que fa a po-

tència, s’han registrat 208,4 MW 
(l’equivalent a 300 hectàrees de su-

perfície), gairebé 2,5 vegades més 

que en el mateix període de l’any 

anterior (90,5 MW). En començar la 

Catalunya accelera 
l’autoconsum fotovoltaic 
i arriba a les 
50.000 instal·lacions 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA > L'AUTOPRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT A PARTIR D'ENERGIA SOLAR ÉS UNA PRIORITAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

+ Per a més informació, consulteu el web icaen.gencat.cat

NOUS REPTES PER A L'AUTOCONSUM
Pel que fa a l’autoconsum col·lectiu, a Catalunya hi ha 566  

instal·lacions en servei que sumen 5,38 MW, després que aquest any 

se n’hagin registrat 379 de noves. D’aquestes, 45 estan formades per 

més 10 usuaris, mentre que 266 estan formades per només dos  

usuaris, i no n’hi ha cap de més de 100 kW de potència. L’anàlisi 

d’aquestes dades permet concloure que les exigències de disposar 

de permís d’accés i connexió a la xarxa elèctrica de l’empresa gestora 

de la xarxa, de constituir-se com a activitat mercantil, de tenir els 

diferents membres a una distància màxima de 1.000 metres o d’arribar 

a un acord entre les comercialitzadores de cada membre del col·lectiu 

suposen barreres que frenen aquesta pràctica.

Col·locació de plaques en el terrat d'un bloc d'habitatges (imatge inferior) i 
instal·lació fotovoltaica a la coberta d'una empresa (imatge superior) - ARXIU

El nombre d’instal·lacions 
s’ha multiplicat 
per 3,8 en poc més d’un 
any i s’ha més que triplicat 
la potència instal·lada

legislatura el juny de 2021, hi havia 
a Catalunya poc més de 13.000 ins-

tal·lacions d’autoconsum, amb 120 

MW de potència total instal·lada. En 

poc més d’un any, doncs, s’ha mul-
tiplicat per 3,8 el nombre total d’ins-

tal·lacions d’autoconsum a Catalu- 

nya, i més que triplicat els 120 MW 

de juny de 2021.

 Les xifres demostren l’impac-

te clarament positiu del decret 

llei 24/2021, que aprofundia en la 

simplificació administrativa per a 
aquesta modalitat i les sotmet al 

règim de declaració responsable 

(sempre que vagin sobre coberta o 

en sòl urbà i no compensin exce-

dents), i de les mesures que s’han 
pres per impulsar i reforçar l’auto-

consum en el darrer any.

En els darrers mesos, el Govern ha 
modificat del Codi Civil per facilitar 
l’autoconsum residencial col·lectiu 

en la propietat horitzontal, ha con-

vocat una línia d’ajuts dotada amb 

230 milions d’euros procedents dels 

fons europeus Next Generation per 

a la instal·lació d’equips d’autocon-

sum i d’emmagatzematge que hi 
estiguin associats, i ha reforçat els 
equips humans de l’administració 
relacionats amb aquest àmbit. A 

més, ha creat una empresa públi-
ca, L’Energètica, que lideri la pràc-

tica de l’autoconsum en l’àmbit de 

l’administració i que possibiliti el 

desplegament de serveis associats, 

i complementarà amb 51 milions 

addicionals les línies d’ajuts a l’au-

toconsum amb càrrec als propers 

Pressupostos de la Generalitat.

Així, el 2022 ha suposat una accele-

ració exponencial de l’autoconsum 

a Catalunya: cada trimestre ha tripli-
cat el nombre de nous equips regis-

trats en el mateix trimestre de l’any 

anterior. De fet, durant els primers 9 

mesos de 2022 s’ha posat en servei 
més potència en autoconsum foto-

voltaic que la instal·lada en diferents 

tecnologies d’autoconsum (cogene-

ració, residus, hidroelèctrica, biogàs 
i fotovoltaica) en els 26 anys ante-

riors (1995-2021).

  L’anàlisi de les dades procedents 

del Registre d’Autoconsum de Cata-

lunya de la Direcció General d’Ener-

gia permet veure que el 94,9% de les 

instal·lacions són inferiors a 15 kW 

(és a dir, d’usuaris domèstics o pe-

tites empreses), que sumen el 52,6% 

de la potència acumulada. A més, el 

97,85% d’instal·lacions (que totalit-
zen el 74,6% de la potència) dispo-

sen de compensació pels excedents 

que generen o bé comercialitzen 
l’energia sobrant.

500.000 instal·lacions el 2050

En matèria de gestió dels excedents, 

un 2,15% del total d’instal·lacions 

(que sumen 96,9 MW, el 25,3% de la 

potència) incorporen dispositius per 

no evacuar els excedents a la xar-

xa. Això vol dir que, en un context 

d’escassetat de l’energia i de preus 

alts, s’està deixant d’aprofitar ener-

gia d’origen renovable. Alguns dels 

factors que contribueixen a aquesta 

situació són la saturació de la xar-

xa de distribució i els llargs terminis 

de la distribuïdora per respondre les 

sol·licituds de connexió a la xarxa.

  La Prospectiva Energètica de Ca-

talunya per a l’any 2050 calcula que, 

En els primers tres trimestres del 2022 s’han registrat 
25.711 noves instal·lacions, més del doble que en tot el 2021

Les xifres demostren  
l’impacte positiu del nou 
decret llei de renovables,
que simplifica l’autoconsum, 
i de les mesures que s’han 
pres per impulsar-lo

entre altres requisits, cal que hi hagi 
fins a 500.000 instal·lacions d’auto-

consum en servei l’any 2050 per as-

solir el repte de la descarbonització 
de la societat catalana. Amb la fita 
de les 50.000 instal·lacions, Cata-

lunya ha arribat al 10% d’aquest ob-

jectiu de 2050. i
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Ara fa just un any que Benito Men-
ni CASM de Germanes Hospitalàri-
es va inaugurar a la primera unitat 
de recuperació en salut mental del 
Vallès Oriental, un centre llarga-
ment reivindicat al territori pensat 
per reforçar la continuïtat i la pro-
ximitat en l'assistència de la salut 
mental. El nou servei, que de fet va 
entrar en servei al febrer després 
d'uns mesos d'aturada burocràtica, 
ha afavorit la vinculació amb els re-
cursos i programes del territori i ha 
evitat llargs desplaçaments als pa-
cients i les seves famílies, que fins 
ara havien d'anar a Sant Boi de Llo-
bregat per rebre aquesta atenció. 

En aquests nou mesos de funci-
onament, la unitat ha ingressat 70 
pacients i ha donat 56 altes, unes xi-
fres que "compleixen la previsió 

que havíem fet juntament amb el 

Departament de Salut", diu Belén 
Gías, cap d'àrea de Salut Mental de 
Benito Menni al Vallès Oriental. La 
responsable del servei fa una va-
loració positiva del funcionament 
d'aquesta unitat de psiquiatria, que 
disposa de 18 llits de subaguts per 
a persones que necessiten ingres-
sos de mitjana estada que poden 
arribar als 3 mesos. De fet, és un 
recurs "molt necessari" alterna-
tiu a l'hospitalització convencional, 
que ofereix una atenció específica i 
àgil al pacient crònic i descompen-

aquestes activitats faciliten que els 
pacients puguin desenvolupar el 
seu projecte vital. Alhora, també és 
clau que aquestes persones tinguin 
a prop la seva família i el seu en-
torn, un suport beneficiós per als 
pacients en la seva recuperació.    

Pel que fa a l'equip, format per 
professionals de psiquiatria, psico-
logia, teràpia ocupacional, treball 
social i infermeria, Gías destaca 
l'existència d'una terapeuta ocupa-
cional, que "va molt bé per a les 

activitats recuperadores". Tam-
bé remarca la col·laboració i les 
sinergies que es produeixen entre 
la unitat d'aguts i la de subaguts, 
amb professionals que atenen els 

sat que acudeix a urgències o bé és 
detectat des d'atenció primària o 
els centres de salut mental d'adults.

"Treballem molt la part comu-

nitària, de manera que els paci-

ents poden sortir cada dia per 

fer diverses activitats: des d'anar 

a la biblioteca fins a un pavelló 

esportiu", diu Gías, qui apunta que 

SALUT  EL SERVEI, ACTIU DES DEL FEBRER D'AQUEST ANY, TREBALLA SOBRETOT LA RECUPERACIÓ COMUNITÀRIA DELS PACIENTS

La unitat de recuperació en 
salut mental de Benito Menni 
atén 70 pacients en 9 mesos

pacients de les dues unitats al ma-
teix edifici de l'Hospital, fet que 
"facilita molt la continuïtat tera-

pèutica i fer processos conjunts".
Dels gairebé 7.000 pacients ate-

sos al CSMA de Granollers el 2020, 
més de 2.400 complien criteris de 
trastorn crònic complex en salut 
mental. A aquests cal afegir també 
els pacients crònics complexos que 
s'atenen al CSMA de Mollet. Dins 
dels trastorns mentals complexos 
hi ha l'esquizofrènia i els trastorns 
esquizoafectiu, bipolar, depressiu 
major, obsessiu compulsiu greu o 
de la personalitat com el límit i l'es-
quizoide, entre d'altres.  x.l.

El Departament de Salut de la Ge-
neralitat va tancar el servei d'ur-
gències pediàtriques a l'Hospital 
de Sant Celoni durant la pandè-
mia, i ara com ara, encara no s'ha 
restablert el servei. 

Aquest centre sanitari dona-
va servei a una població infantil 
d'aproximadament uns 18.000 
infants, que ara, si tenen una ur-
gència a la nit o al cap de setma-
na, s'han de desplaçar a l'Hospital 
General de Granollers perquè els 
centres d'atenció primària també 
estan tancats a la nit.

Arran d'això, el grup parla-
mentari del PSC assegura que el 

tancament del servei d'urgències 
pediàtriques ha fet augmentar 
el nombre de persones ateses a 
l'Hospital General de Granollers, 
i ha calculat que un 13,5% de les 
urgències pediàtriques són pro-
vinents de l'àrea d'influència de 
l'Hospital de Sant Celoni.

Amb aquest argument, el grup 
parlamentari del PSC ha presen-
tat una proposta de resolució a 
la comissió de Salut que reclama 
l'obertura de les urgències pe-
diàtriques a Sant Celoni. És una 
proposta que s'ha aprovat i que 
insta al Govern de la Generalitat 
a dotar dels recursos pressupos-

Més urgències pediàtriques

a Granollers pel tancament

del servei a Sant Celoni

L'Hospital de Granollers acull l'In-
cuballetres, una iniciativa solidària 
que pretén fer més càlides les uni-
tats de cures intensives neonatals i 
acompanyar els nadons prematurs 
que requereixen un control més 
estricte les primeres setmanes 
de vida. El projecte, impulsat per 
Clara Miarons Medina i la seva tie-
ta, Maria Rosa Medina, consisteix a 
crear lletres artesanals de tela per 
personalitzar les incubadores amb 
el nom de cada nen i nena. "La his-

tòria és molt senzilla, però ho 

fem amb molta il·lusió", diu Mi-
arons, dissenyadora i productora 
de les lletres, que ha comptat amb 
la col·laboració dels alumnes de 
primària de l'escola Soler de Vilar-
dell de Sant Celoni per triar el nom 
del projecte: Incuballetres. Lletres 

per a petits valents. De moment ja 
són 10 les famílies de l'Hospital 
que han vist adornades les incuba-
dores dels seus infants amb l'Incu-
balletres. Finalitzada l'estada del 
nadó, les famílies poden endur-se 
les lletres a casa. 

INICIATIVA A L'HOSPITAL

Lletres artesanes 

per personalitzar 

les incubadores

dels nadons

A petició del PSC, el 

Parlament insta el Govern 

a dotar de recursos la 

reobertura aquest 2022

L'Anònims bullirà d'activitat polí-
tica aquesta setmana. D'una ban-
da amb la presentació avui, dijous 
(18.30 h) del llibre Los caminos del 

comunismo libertario en España 

(1868-1937). Y el anarquismo se 

hizo español (1868-1910), amb la 
gimenòloga Myrtille. També dis-
sabte (12 h) s'hi presentarà el lli-
bre Anarquismos en perspectiva. 

Conjugar el pensamiento libertario 

para luchar el presente, amb l'au-
tor de la publicació, Tomás Ibáñez 
Gracia, qui reflexiona sobre alguns 
temes del pensament i les pràcti-
ques anarquistes. I diumenge (12 
h) serà el torn d'Actuar aquí y aho-

ra. Pensando la ecología social de 

Murray Bookchin, a càrrec de l'au-
tor, Floreal M. Romero, qui retrata 
el fundador de l'ecologia social i el 
comunalisme i alerta del perill de 
col·lapse tant dels éssers humans i 
el seu entorn com del capitalisme, 
que "per la seva pròpia natura-

lesa és depredador". D'altra ban-
da, divendres, de 18 a 20 h, hi hau-
rà una sessió de jocs de taula per 
compartir al mateix establiment. 

L'Anònims dona 

veu al comunisme i 

a l'anarquisme

POLÍTICA

taris necessaris per tal que el Ser-
vei Català de la Salut concerti amb 
l'Hospital de Sant Celoni perquè 
pugui implantar el servei d'ur-
gències pediàtriques, dins la seva 
cartera de serveis durant aquest 
any 2022. 

"Esperem que el Govern 

d'Aragonès compleixi el que 

s'ha aprovat avui, perquè és 

imprescindible que es torni a 

oferir el servei d'urgències pe-

diàtriques a l'Hospital de Sant 

Celoni", deia el diputat vallesà al 
Parlament i regidor granollerí Jor-
di Terrades. 

arxiu

NOU SERVEI  La unitat de subaguts està operativa des del febrer de 2022

"La proximitat de l'entorn 

i la família dels pacients 

també beneficia

la seva recuperació"

Primer aniversari

La unitat de recuperació en salut mental 

del Vallès Oriental consta de tres plantes 

i una àmplia terrassa. A la planta baixa hi 

ha el menjador, la sala comuna d'esbarjo 

–on es fan activitats grupals i terapèu-

tiques i es reben visites–, i la zona de 

recepció. Les plantes primera i segona 

compten amb habitacions, despatxos i 

controls d'infermeria; i la terrassa, amb 

una pèrgola, està habilitada perquè els 

usuaris puguin gaudir-ne amb zones 

de descans i també per a activitats te-

rapèutiques adaptades. L'edifici té 800 

metres quadrats i està situat al costat de 

consultes externes de l'Hospital. Alhora, 

és contigu a la unitat d'hospitalització 

d'aguts –persones amb descompensa-

ció que requereixen ingressos urgents 

no superiors a 20 dies–, que compta 

amb 30 places a l'Hospital. 

UN EQUIPAMENT 
"MOLT NECESSARI"

La FVO ha organitzat una matinal 
sobre la sexeafectivitat de les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual amb el títol Petons i carícies. 
Serà dimarts de 9.30 a 14 h a la 
Sala Tarafa. Després d'una prime-
ra intervenció per explicar el pro-
jecte, el sexòleg Gaspar Pablo farà 
una ponència sobre l'acompanya-
ment en la sexualitat de les per-
sones amb discapacitat, i a partir 
de les 11.50 h persones ateses a 
la fundació compartiran les seves 
experiències acompanyades de 
les psicòlogues del centre ocupa-
cional, del servei d'habitatge i del 
centre especial de treball. A les 
13 h es projectarà un documental 
sobre sexeafectivitat de les perso-
nes amb discapacitat a la FVO. 

LA FVO organitza 
una matinal sobre
la sexeafectivitat
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X.L.

ESPAI ARTÍSTIC  Lluís Grifoll i Roger Egea han donat forma als troncs talats

Els troncs de quatre pollancres 
talats al parc de Milpins el passat 
setembre s’han reconvertit en es-
cultures i passarel·les de fusta per 
a totes les edats. És un espai efí-
mer creat per l’arboricultor Lluís 
Grifoll i l’escultor silvestre Roger 
Egea, que han dut a terme una in-
tervenció amb motoserra i xerrac 
sobre els troncs per convertir-los 
en nou mobiliari del parc i, alhora, 
generar un nou espai de biodiver-
sitat d’insectes, flora i fauna en 

aquesta zona.
La tala dels arbres es va dur a 

terme per eliminar el perill de cai-
guda de branques arran del mal 
estat de salut d’aquests arbres 
de grans dimensions, afectats per 
fongs i la sequera dels últims me-
sos. Ara se n’ha reaprofitat la fus-
ta sobrant per a nous usos i per a 
la creació artística, com demostra 
la reproducció sobre els troncs 
d’una àliga i d’un mussol, entre 
altres figures.

Escultures silvestres a Milpins

MEDI AMBIENT ELS ARBRES SECS ES VAN TALAR AL SETEMBRE

En el marc del projecte de memò-
ria democràtica que porta a terme 
l'Ajuntament de les Franqueses 
des del 2019, el consistori ha or-
ganitzat una nova sortida a un in-
dret on s'han viscut moments im-
portants de la història. La primera 
va ser una visita al Memorial del 
Camp de Ribesaltes l’any 2020, i 
ara s'ha programat una visita a la 
Maternitat d'Elna i al memorial del 
camp d'Argelers, també a la Catalu-
nya Nord. La sortida serà el 26 de 
novembre, de 7.15 a 19 h, amb sor-
tida i arribada a la plaça de l'Ajun-
tament. El preu és de 17,50 euros 
per als menors de 15 anys i de 35 
euros a partir de 15 anys. Les ins-
cripcions per als empadronats a les 
Franqueses seran del 14 al 16 de 
novembre al SAC de Corró d'Avall 
i de Bellavista –cal demanar cita 
prèvia–, i del 17 al 19 de novembre 
s'obriran a tothom, tant presenci-
alment com mitjançant el web mu-
nicipal. Les places són limitades.

A les 9.30 h s'arribarà a la Mater-
nitat d'Elna i es farà una visita guia-
da d'una hora. Seguirà una visita 
guiada al memorial del camp d'Ar-
gelers i posteriorment un dinar. A 
la tarda es visitaran els punts situ-
ats a l'aire lliure: el cementiri dels 
espanyols i la platja on hi havia el 
camp de concentració d'Argelers. 
El preu de la sortida inclou el 
transport, les entrades als museus 
i el dinar. L'historiador Joan Garri-
ga serà qui guiarà la sortida durant 
la visita als punts exteriors.

Recuperar la història
Més enllà d'aquestes sortides per 
conèixer sobre el terreny alguns 
dels moments històrics rellevants 
del país, l'Ajuntament de les Fran-
queses ha dut a terme altres acci-
ons de recerca i recuperació de la 
història del municipi. Actualment 
està treballant en un projecte d'en-
trevistes per recollir fonts orals de 
diferents èpoques.

Visita a la Maternitat 
d'Elna i al memorial 
del camp d'Argelers

MEMÒRIA HISTÒRICA SORTIDA PREVISTA PER AL 26 DE NOVEMBRE

Amb motiu del 25N, Dia internacio-
nal per a l'eliminació de la violència 
envers les dones, enguany es pretén 
visibilitzar les violències obstètri-
ques –una forma de violència invi-
sibilitzada que pateixen diàriament 
moltes dones, sobretot durant el 
part– per poder combatre-les, era-
dicar-les i acompanyar a les dones 
que les han patides. Entre les activi-
tats que s'aniran fent les pròximes 
setmanes, diumenge tindrà lloc el 
taller SIAD de defensa personal per 
a dones. Serà de 10 a 12 h a l'Espai 
Can Prat, amb Raquel García Galin-
do (cal inscripció prèvia al tel. 93 
846 66 18); i dilluns acaba el termi-
ni per presentar microrelats contra 
la violència masclista al concurs or-
ganitzat conjuntament amb l'Asso-
ciació Mirall. Els microrelats han de 
tenir una extensió màxima de 200 
paraules i es poden presentar en 
català o castellà. Hi haurà un premi 
especial pels microrelats dedicats a 
la violència obstètrica. Els premis 
es lliuraran el 22 de novembre. 

FEMINISME

Arrenquen les

activitats del 25-N, 

centrades en la 

violència obstètrica

Aqualogia és el programa escolar de l’aigua d’Agbar que apropa els 
cicles natural i urbà de l'aigua als centres d’educació primària.

És un programa educatiu gratuït que promou la conscienciació 
mediambiental, amb un enfocament basat en la cura de l’entorn, la 
sostenibilitat dels recursos i l’actuació sobre el canvi climàtic. Perquè   
el futur del planeta està en mans de les generacions més joves!

*Agbar ofereix els seus programes d’educació ambiental als municipis on 

gestiona el servei d’abastament d’aigua.

· 9.600 alumnes de primària han participat en aquest 

programa en els darrers quatre cursos

Submergeix-te en 
el cicle de l’aigua 
amb Aqualogia! Descobreix els personatges 

d’Aqualogia i com pots 
inscriure la teva classe aquí!

https://www.agbarclients.cat/

ca/programes-educatius

Amb aplicacions 
i jocs interactius 

en línia
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La granollerina Patricia Segu-
ra Ruiz, de 23 anys, encapçalarà 
la candidatura de Granollers En 
Comú Podem per a les pròximes 
eleccions municipals del maig de 
2023, segons ha comunicat la co-
alició, després que el passat maig 
les dues formacions acordessin la 
candidatura conjunta.

Patricia Segura és graduada en 
Dret per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i actualment 
està estudiant un màster d'advo-
cacia. "Avui posem la primera 

pedra a un projecte conjunt que 

ens anaven reclamant des de fa 

temps la ciutadania d'esquer·

alició en un comunicat, en què 
insisteixen que l'objectiu és "su·

mar i obrir un camí molt ampli, 

per on pugui caminar tothom 

qui ens vulgui acompanyar en 

aquest projecte de la gent i per 

a la gent".
Podem i En Comú es van pre-

sentar per separat a les darreres 
eleccions de 2019, quan cap de 
les dues formacions va obtenir 
representació municipal. Podem 
es va quedar amb un 3,02% dels 
vots i En Comú, amb el 2,57%, de 
manera que no van poder entrar 
al consistori. Amb una llista con-
junta haurien sumat més de 5% 
dels suports i tindrien un regidor 
a l'Ajuntament. 

res de Granollers, un projecte 

amb lideratges corals, treba·

llant amb il·lusió, compromís i 

responsabilitat, conjuntament 

amb companyes i companys 

com l'Esther Conte, el Kevin 

Hernández o l'Antonio Segura, 

entre d'altres", apunta la co-

en comú podem

POLÍTICA

PATRÍCIA SEGURA

Patrícia Segura serà la
candidata d'En Comú Podem 
a les municipals de 2023

Granollers En Comú Podem distribuirà aquest divendres, a partir de les 8 h, a 

l'estació de Granollers Centre, material sobre la sortida progressista de la crisi, 

"per fer arribar a tothom les polítiques transformadores que estem tirant 
endavant des d'En Comú Podem, tant a l'Estat com a Barcelona i a Catalunya", 

diuen. Hi participaran la candidata a Granollers, Patrícia Segura, i el diputat

al Parlament i ex-secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego.

Joan Carles Gallego, a Granollers

LES DUES FORMACIONS ACORDAVEN AL MAIG LA CANDIDATURA CONJUNTA A LES MUNICIPALS

José María Moya, qui va ser regidor 
a Granollers pel Partit Popular en-
tre 2011 i 2019, encapçalarà amb 
tota probabilitat una nova candida-
tura a les municipals de l'any que 
ve. Serà amb la llista que Valents 
–la formació sorgida arran de la ir-
rupció de Manuel Valls a la política 
barcelonina el 2019– té previst pre-
sentar a Granollers, juntament amb 
Alicia Vilasante, qui va ser membre 
de Cs a la ciutat de 2015 a 2019, i 
Alejandro Esparza, integrant del PP 
de Granollers de 2007 a 2019. 

Moya, de 43 anys, va ser apar-
tat per la direcció nacional del PP 
en les últimes municipals en favor 
de l'exregidor de Cardedeu Jaume 
Gelada, qui el 2019 va perdre la re-
presentació del PP a l'Ajuntament 
granollerí i que ja ha anunciat que 
es tornarà a presentar per aquesta 
formació el 2023. La decisió d'apar-
tar Moya del PP granollerí no va 
agradar a l'estructura comarcal del 
partit, que va veure com la direcció 
del partit a Catalunya imposava a 
dit el cap de llista dels municipis de 
més de 50.000 habitants.  

L'exregidor del PP 
José María Moya 
encapçalarà
la llista de Valents

Àlex Sastre, portaveu de Junts per 
Granollers a l'Ajuntament i que 
durant 16 mesos ha exercit també 
com a director general de Joventut 
al Departament de Drets Socials 
de la Generalitat, ha estat cessat 
d'aquest càrrec aquesta setmana 
fruit del canvi de govern que es va 
produir fa unes setmanes i que va 
deixar Junts per Catalunya fora de 
l'estructura de govern per deci-
sió de la seva mateixa militància. 
Aquest, de fet, no ha estat l'únic 
canvi de responsabilitats que ha 
comportat la remodelació del go-
vern català, ja que, entre d'altres, 
el granollerí Manel Balcells s'ha 
incorporat a l'executiu com a con-
seller de Salut a proposta d'ERC. A 
més, Balcells ha nomenat l'exregi-
dor de Cultura Francesc Sala com 
a responsable de l'Oficina d'Anà-
lisi i Estratègia del seu departa-
ment. Una altra granollerina amb 
responsabilitats a l'estructura de 
govern és Gavina Garcia, nome-
nada cap de l'Oficina de Relacions 
Institucionals d'Acció Exterior i 
Unió Europea. 

JxCAT, FORA DEL GOVERN

Àlex Sastre 
és cessat com a 
director general
de Joventut

Segura, de 23 anys,

és graduada en

Dret per la UAB i estudia 

un màster en advocacia

Polítiques de benestar emocional, 
acompanyament laboral i crear es-
pais destinats a joves són algunes 
de les propostes de la JSC del Vallès 
Oriental per incorporar als pro-
grames electorals socialistes de les 
municipals de l'any que ve. "Són 23 

propostes amb visió jove per do·

nar resposta a diverses proble·

màtiques que tenim els joves de 

la comarca", diu Marc Ruiz, primer 
secretari de la JSC del Vallès Orien-
tal. Les propostes es basen en qua-
tre eixos: l'acompanyament jove, la 
lluita contra el canvi climàtic, una 
joventut compromesa i un futur 
digne. I en aquestes línies principals 
destaca "l'acompanyament edu·

catiu fora de l'escola, promoure 

la participació juvenil als temes 

municipals, polítiques d'igualtat 

i diversitat, medi ambient i efici·

ència energètica i mobilitat". Més 
en concret, la JSC destaca crear una 
borsa de lloguer assequible per a jo-
ves i promoure alternatives per re-
duir l'ús del vehicle privat i afavorir 
el canvi d'hàbits de consum. 

La joventut
socialista presenta 
les seves propostes
per al 2023

x.l.

L'Anònims va acollir dimarts la 
presentació del llibre Des de dins 

de mi. Autobiografia de Lluís Ma-

ria Xirinacs. 1932-1975, publicat 
enguany per Voliana edicions amb 
motiu dels 90 anys del seu naixe-
ment i els 15 de la seva mort. Se-
gons integrants de la Fundació 
Randa, encarregada de custodiar 
el seu arxiu personal, el text ara 
publicat sorgeix d'un manuscrit 
de Xirinacs escrit durant el seu 
empresonament a Carabanchel el 
1975. L'autobiografia va ser escrita 
sota l'efecte repressiu de la presó i 
l'efecte d'una vaga de fam de les 
moltes que va fer i superar. L'acte 

tenia per objectiu "recuperar col·

lectivament la figura d'aquest 

pensador" i posar en relleu les 
diverses facetes per les quals va 
destacar Xirinacs: "la religiosa, la 

científica, l'espiritual, la políti·

ca i, sobretot, com a referent de 

la lluita no violenta". L'escriptor 
i divulgador Joan Sala Vila, amic 
personal de Xirinacs, destacava la 
"gran intel·ligència" de l'activis-
ta. "Des de ben petit va decidir 

que volia dedicar·se a ell mateix, 

a ser ermità, i malgrat ser pro·

fundament religiós no va tenir 

cap problema a l'hora d'enfron·

tar·se al poder eclesiàstic".  x.l.

En record de Lluís M. Xirinacs
HOMENATGE  Joan Sala Vila, Antoni Aceves i Manuel García, de la Fundació Randa

La militància d'ERC va avalar 
diumenge amb el 87% dels vots 
l'executiva encapçalada per Ori-
ol Junqueras i Marta Rovira, que 
lideraran el partit els pròxims 
quatre anys en el que serà el seu 
quart mandat. El congrés nacio-
nal de la formació també va es-
collir els vallesans Marta Vilaret 
i Oriol López (Mollet del Vallès), 

Jordi Solé (Caldes de Montbui), 
Kènia Domènech (Parets) i Chakir 
el Homrani (Granollers) com a in-
tegrants de la nova directiva, i for-
maran part del consell nacional 
d'ERC Assia Cherdal (Canovelles), 
Dolors Castellà (la Garriga), Josep 
Maria Jové (les Franqueses) i Pep 
Mur, exregidor a Granollers i cen-
sat a l’Ametlla del Vallès. 

Vallesans als quadres
de representació d'ERC

L'ANC de Granollers celebrarà di-
marts el seu 10è aniversari amb 
un acte a la plaça Maluquer i Sal-
vador. La jornada arrencarà a les 
11 h amb una exposició gràfica 
de l'activitat de la darrera dèca-
da, amb el lema La força que tot 

ho mou 2012-2022. Al vespre, a 
partir de les 19 h, intervindran a 
la mateixa plaça els antics coor-
dinadors de l'ANC de Granollers i 
també el vicepresident actual de 
l'entitat, Jordi Pesarrodona. Tam-
bé hi haurà un acte reivindicatiu i 
un tancament de l'activitat que, si 

plou, es traslladarà a la Porxada. 
D'altra banda, l'ANC de les Fran-

queses, juntament amb el Consell 
Local per la República de les Fran-
queses i Birres per la República, 
també ha organitzat una activitat 
aquesta setmana. Serà dimecres, a 
les 19 h, al local de l'Associació Cí-
vica de Corró d'Avall (nau de Can 
Ganduxer, avinguda de la Sagrera, 
1). Hi intervindrà l'advocat i exvi-
cepresident del Parlament de Ca-
talunya Josep Costa, que conver-
sarà amb l'editor franquesí Josep 
Maria Boixareu. 

L'ANC celebra el 10è aniversari
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Cuidem la teva 
bellesa natural,
tenim cura de 
la teva salut.

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
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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
31/10 Francisco Galán Aranda  72 anys 
01/11 Carmen Campos Sánchez  90 anys 
02/11 Miquel Ferrando Berenguer  76 anys 
02/11 Eulàlia Riera Poy  83 anys 
03/11 M. Àngels Palau Sallent  74 anys 
03/11 Carme Illa Vila  88 anys

03/11 Francisca Ortiz Gámez  90 anys 
03/11 Milagros Mellado Sánchez  86 anys 
04/11 M. Belia Sabugueiro Sedofeito 67 anys
05/11 Francesc Planas Font  95 anys 
06/11 Anníbal Masat Gómez   85 anys
07/11 Maria Yélamos Blanqué  87 anys 

Un motorista va morir dimarts, 

poc abans de les 7 h, en un acci-

dent a la carretera de Santa Agnès 

de Malanyanes, al punt quilomè-

tric 0,7. Segons els Mossos, el xoc 

es va produir per envestida en-

tre una motocicleta i un cotxe i, a 

conseqüència del xoc, va morir el 

conductor de la moto, un noi de 30 

anys i veí de Mataró. Amb aquesta 

víctima, són 135 les persones que 

han mort en accident de trànsit 

enguany a la xarxa viària interur-

bana de Catalunya, 37 de les quals 

motoristes. Dimarts al vespre, ve-

ïns de Santa Agnès i de la Roca es 

van mobilitzar al lloc de l'accident 

per reclamar millores –llargament 

reivindicades– a la carretera, com 

una rotonda per accedir al poble.

La junta de govern local va aprovar 

dimarts l'expedient de licitació per 

construir l'edifici de 17 habitatges 

socials al solar municipal del núme-

ro 187 del passeig de la Muntanya 

per un import màxim de 2.858.965 

euros i un termini d'execució de 18 

mesos. L'Ajuntament apunta que 

aquesta obra és susceptible de re-

bre el finançament dels fons euro-

peus Next Generation.

L'edifici estarà format per 17 

habitatges i comptarà amb 1.734 

metres quadrats de superfície 

construïda per sobre del nivell 

d'accés. Es preveu que tingui 6 i 3 

plantes amb dues façanes en can-

tonada, i que completi així un ex-

trem de la zona de nova edificació 

de la rotonda situada davant de 

l'Hospital de Granollers.

El projecte de l'edifici, fruit del 

resultat d'un concurs públic, ha 

estat desenvolupat per l'equip Ra-

vetllat Arquitectura, SLP. Aquest 

va ser el despatx guanyador d'en-

tre els cinc que van resultar fina-

listes després de superar la pri-

mera fase de mèrits del concurs i 

que van presentar una proposta a 

nivell d'avantprojecte tècnic. Les 

cinc propostes van ser valorades 

pel jurat a la 2a fase del concurs 

organitzat per l'Ajuntament. El ju-

rat, format per representants del 

Col·legi d'Arquitectes i per tècnics 

municipals, va tenir en compte la 

incorporació de criteris de reduc-

ció de la petjada ecològica global 

de l'edifici i del procés constructiu, 

així com els principis de sostenibi-

litat i de màxima eficiència ener-

metres quadrats de superfície útil, 

disposaran de tres habitacions, 

dos lavabos i balcó-galeria. L'edi-

fici comptarà amb un aparcament 

soterrat de més de 300 metres.

Més projectes
Aquest i dos projectes urbanístics 

més, aprovats el juny, permetran 

augmentar en 81 els habitatges de 

lloguer social assequible a Grano-

llers. Un dels projectes està situat 

a l'illa delimitada pels carrers de 

Quevedo, Llevant, Josep Pinyol i 

Orient, entre l'avinguda Sant Este-

ve i les vies del ferrocarril; i l'altre, 

al costat del camp de futbol del 

carrer Girona, entre els carrers 

Agustina d'Aragó, Tetuan i Mine-

tes. Actualment, a la ciutat hi ha 

276 habitatges per a lloguer i si-

tuacions d'emergència social, 235 

gestionats per la Generalitat i 39 

per l'Ajuntament. M.E.

gètica tant pel que fa als consums 

dels habitatges com pel que fa als 

consums i impactes previs dels 

materials i dels sistemes construc-

tius, de manera que busquin el mí-

nim impacte ambiental i la contri-

bució en el balanç energètic de la 

part passiva de l'edifici, a banda de 

la qualitat arquitectònica, la racio-

nalitat i la funcionalitat.

L'edifici tindrà zones comunità-

ries, coberta verda de baix consum 

hídric integrant el cicle de l'aigua 

en les necessitats de l'edifici, una 

terrassa d'ús compartit, i sistemes 

d'eficiència i estalvi energètic en 

la tria dels materials, en la tria de 

certs sistemes en sec, i en les solu-

cions per a la façana i per a la pell 

de l'edifici. També es preveu el fo-

ment de la il·luminació i de la ven-

tilació naturals o l'aprofitament 

de les aigües de pluja. Tots els 

habitatges tindran entre 70 i 75 

ARXIU

HABITATGE LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI TÉ UN COST PREVIST DE 2,7 MILIONS D'EUROS

Llum verda al contracte per  
construir 17 pisos de lloguer 
social al passeig de la Muntanya 

IMATGE VIRTUAL  Del nou edifici de pisos de lloguer assequible

L'Alliance Française de Grano-

llers, associació dedicada a l'en-

senyament i la transmissió de la 

llengua i la cultura franceses, ce-

lebra enguany el seu 40è aniver-

sari a la ciutat. Per commemorar 

l'efemèride, el divendres 18 de 

novembre tindrà lloc una festa de 

celebració a la seu de l'Alliance, al 

carrer Corró, 22.

L'esdeveniment té per objec-

tiu fer un viatge pels 40 anys del 

centre i reunir persones que han 

format de l'associació durant tot 

aquest temps, així com tornar a ac-

tivar la proposta cultural de l'Alli-

ance i, especialment, el seu espai 

fotogràfic, afectat en gran part per 

la pandèmia dels últims dos anys.

La festa d'aniversari començarà 

a les 19 h amb un concert de mú-

sica francesa a càrrec de Miquel 

Pujadó, i tot seguit –al voltant de 

les 20 h– s'inaugurarà l'exposició 

EDUCACIÓ HOMENATGE AL CREADOR I FUNDADOR DE L'ALLIANCE, JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

L'Alliance Française celebrarà 
amb una festa el 40è aniversari

periodística i fotogràfica Femmes 

en résistence (Dones en resistèn-

cia), un conjunt de reportatges re-

alitzats en 21 països des de 1998 

de la mà del fotoperiodista Pier-

re-Yves Ginet. El seu treball inten-

ta reflectir diverses iniciatives de 

dones a favor de la pau, la lliber-

tat, la justícia, la supervivència, 

la igualtat i el desenvolupament 

sostenible.

Finalment, per tancar l'acte, es 

farà un homenatge a qui va ser 

fundador, director i posteriorment 

president de l'entitat, José Antonio 

Sánchez, qui va morir el maig de 

l'any passat a 62 anys.

El primer equip del BMG llueix bigotis

Amb motiu de la campanya 'Movember', impulsada per Mobro.cat per 
recaptar fons i conscienciar els homes de la necessitat de prevenir i 
detectar a temps malalties com el càncer de pròstata, de testicles i les 
malalties mentals masculines, els jugadors del primer equip del Fraikin 
BMG es van afaitar les barbes divendres i es van deixar només el bigoti, 
el símbol de la campanya. Així, diumenge van disputar el partit contra
el BM Cuenca lluint una imatge singular. També les noies del KH-7 s'han 
adherit a la campanya fotografiant-se amb bigotis postissos.

XAVIER SOLANAS

SOLIDARITAT MOBRO.CAT ORGANITZA ACCIONS TOT EL NOVEMBRE

Mor un motorista en 

un xoc a la carretera 

de Santa Agnès

Una noia de 19 anys, 

ferida lleu per arma 

blanca a Granollers
Una noia de 19 anys, veïna de les 

Franqueses, va resultar ferida lleu 

per arma blanca a Granollers pels 

volts de les 7.30 h de diumenge. 

Segons els Mossos d'Esquadra, que 

investiguen el cas i busquen l'autor 

dels fets, l'incident s'hauria produït 

en el context d'una baralla en una 

zona propera a l'estació de Grano-

llers Centre. Segons va explicar la 

mateixa noia en ser atesa pel SEM, 

hauria intercedit en la baralla entre 

dues persones quan va rebre diver-

sos talls a la cama. La víctima va re-

sultar ferida lleu i va ser traslladada 

a l'Hospital. En només un mes i mig 

s'han comptabilitzat sis morts i set 

ferits per atac amb navalla a Cata-

lunya, una tendència a l'alça que 

preocupa els cossos policials.
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OPINIÓ

A la presentació del Gran Recapte d'Aliments dilluns, tant els responsables del 

Banc d'Aliments com d'El Xiprer es mostraven preocupats pel descens de punts 

de recollida, ja que tres grans superfícies han decidit enguany no facilitar un 

espai per a la recollida en els seus establiments –tot i que és cert que permeten 

fer donacions en metàl·lic a les caixes–. Els organitzadors de la iniciativa 

solidària amb les famílies més vulnerables van evitar citar-ne el nom, tot i que la 

gerent d'El Xiprer no s'estava de lamentar que aquestes grans corporacions no 

hagin fet un esforç, mentre que recordava que hi ha una cinquantena de petits 

comerços de Granollers que s'han adherit a la iniciativa a través del tiquet de 

proximitat. Els supermercats que ja no tindran les habituals capses i voluntaris

per gestionar les donacions seran Mercadona, Lidl –precisament, cadenes 

líders de mercat– i Dia –en una situació no tan privilegiada–. Evidentment, cada 

negoci pot decidir com gestiona la seva implicació en la societat que l'acull, però 

també és cert que el consumidor també pot optar per una compra conscient, 

tenint en compte quin model afavoreix una societat més solidària i sostenible.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Fa uns mesos, l'@ObraSocial_PAH vam 
recuperar un pis de les urpes de Cerberus per 
donar llar a la família Lawrence. Ara, el fons 
voltor vol usar la maquinària repressiva de 
l'Estat contra elles. Dijous serem als jutjats per 
denunciar la repressió contra les qui lluiten!

@PAHGranollers @aleixsalvans

Estació Granollers-Canovelles. 80 persones 
esperant que el tren marxés per travessar. 
Tan bon punt el tren no hi va ser, una noia es 
va asseure a les escales d'accés a les vies a 
mirar el mòbil. Anava amb un nano petit. Els 
vam haver d'esquivar per travessar. Tots 80.

ichael de Montaigne era un 

filòsof francès del segle XVI, 

avui una mica oblidat, segu-

rament perquè el seu taran-

nà elitista ja no està de moda, però també 

perquè els seus pensaments no interessen 

gaire a les actuals classes dominants. Als 

38 anys, va deixar la carrera de magistrat 

i es va retirar al seu impressionant cas-

tell de Montaigne, en el departament de 

la Dordogne –on, per cert, diuen que s'hi 

fan alguns dels millors vins del món–, la 

qual cosa no és pas a l'abast de tothom. En 

aquesta imponent fortalesa, a la torre més 

alta del castell, hi tenia la seva biblioteca. 

Allà, sense cap neguit per la subsistència 

diària, que tenia sobradament resolta i as-

segurada, llegia, meditava i hi va redactar 

els Assajos –enguany poc llegits i encara 

menys estudiats– que el van fer cèlebre. 

No m'estendré en el seu contingut, per-

què no és feina meva fer-ho, però sí que, 

per entendre el seu pensament, faré refe-

rència a una petita qüestió que comenta 

en un determinat moment i que a mi em 

sembla prou rellevant.

Montaigne afirma, per dir-ho ras i curt, 

que una bona conversa ens millora l'exis-

tència i que una bona discussió intel·li-

gent, ens fa millors. No obstant això, però, 

segueix dient, si la conversa o la discussió 

és amb beneits, en lloc de fer-nos millors 

ens envileix.

Des del meu punt de vista, aquesta és 

una veritat que podem constatar dia rere 

dia. Sovint expressem opinions sobre les 

quals entaulem profundes –o no tan pro-

fundes– digressions. I, a voltes, la qüestió 

acaba en consens o en abrandada discus-

sió. Tot perfecte, si es manté dins els límits 

de la correcció i la cordialitat, perquè això 

ens ajuda, ens fa millors. Però, per con-

tra, moltes vegades les coses se'n van de 

mare, es perd la correcció i la cordialitat, 

i el legítim desacord es transmet a través 

a gent de Granollers En Comú Po-

dem estem engrescats preparant la 

candidatura i el programa electoral 

de la coalició a les eleccions de maig 

de 2023. Hem decidit concórrer plegats a 

aquests comicis per tal que a Granollers hi 

pugui haver, al nostre Ajuntament, la repre-

sentació clara i meridiana del nostre espai 

polític, del qual ens sentim orgullosos i or-

gulloses, el mateix espai polític que al Parla-

ment de Catalunya (En Comú Podem, grup 

parlamentari que presideix Jéssica Albiach) 

i que al Congrés dels Diputats (allà com a 

Unidas Podemos) treballa per garantir una 

visió progressista, d'esquerres, feminista i 

ecologista de les lleis que es tramiten i que 

s'aproven i dels pressupostos anuals que 

endrecen els ingressos i les despeses, tant 

de la Generalitat com de de l'Estat.

I més enllà d'aquest vessant de treball, 

en l'esfera legislativa, també aportem en 

el terreny executiu, una visió concreta de 

com ha d'actuar l'administració en aquests 

temps difícils, per evitar que s'agreugi la cri-

si social i econòmica que va de bracet dels 

efectes, arreu del món, de la pandèmia de 

la Covid-19 declarada el 2020 i dels efectes, 

principalment a Europa, de la maleïda guer-

ra Rússia-Ucraïna, iniciada aquest 2022, que 

ha comportat una inflació desbocada que 

destarota l'economia nacional i les econo-

mies domèstiques de famílies i d'empreses.

D'aquest esforç pel reequilibri social, po-

Apologia de la controvèrsia

El batec de Granollers; escoltem-lo

de crítiques grolleres, que, habitualment, 

deriven cap a l'atac personal. Es perd no 

només l'educació, sinó, fins i tot, la raci-

onalitat. Quan passa això, cal allunyar-se, 

prendre distància dels fets i, recordant 

Mopntaigne, creure, com ell, que discutir 

bajanades amb bajans, envileix.

Parlar amb algú que és més intel·ligent 

que tu, és un dels plaers més grans del 

món. Ans al contrari, discutir amb algú 

que té un coeficient intel·lectual més curt 

que la cua d'una boina, pot acabar passant 

factura. No heu conegut mai a ningú que 

era molt intel·ligent i que, per no haver sa-

but triar les companyies adequades, pas-

sen els anys i cada dia és més capsigrany?

La virtut requereix esforç, en canvi, el 

vici és una cosa que es manté, fins i tot, 

sense adonar-nos-en. No ser un neci re-

quereix tenacitat, però, tanmateix, per ser 

un cretí només cal deixar-se portar.

No tots podem retirar-nos a meditar en 

un castell de somni com el d'en Montaig-

ne, però com a mínim sí que podem re-

plantejar-nos què estem fent i com ho fem.

Fins i tot, si ens plau, i com a bon exercici 

intel·lectual, podem asseure'ns tranquil-

lament a escriure les nostres històries, 

bo i sabent que segurament no seran mai 

assajos tan genials com els de l'ínclit Mon-

taigne, ni serem capaços de dir tan bé com 

ell que "... atès que la nostra ment es for-

tifica per la comunicació amb els esperits 

cultivats i ben organitzats, és incalculable 

la gran pèrdua que li reporta el continuat 

contacte amb esperits banals i grollers... 

Estimo contestar i discórrer, però només 

en un context reduït, doncs penso que 

servir d'espectacle a la multitud i exhibir 

orgullosament l'agudesa mental i la capa-

citat de cloquejar, és una ocupació indeco-

rosa per a un home d'honor".

Si ho fem, ens adonarem que avui en dia, 

lamentablement, n'hi ha prou de mirar 

una estoneta la televisió per comprovar, 

com deia al principi, el desconegut que és 

aquell personatge i tot el que va escriure. 

I el poc que interessa a alguns que se'l 

conegui amb més profunditat, no només a 

ell, sinó sobretot les seves idees.

lític i econòmic estan plenes les carteres 

ministerials dels nostres companys Alberto 

Garzón, Irene Montero, Ione Belarra, Joan 

Subirats i Yolanda Díaz. Sense les seves 

aportacions el govern de la Moncloa no 

seria el que és pel que fa al perfil de defensa 

i garantia de drets de ciutadania, de millores 

substancials en el camp laboral i salarial de 

les treballadores, de defensa de la igualtat, 

d'eixamplament de l'educació i la cultura 

per a tothom i de la capacitat de dibuixar 

nous horitzons en matèria de consum.

I en aquest marc general, nosaltres, els 

d'aquí, no ens podíem permetre ni un mi-

nut més que els nostres esforços a Grano-

llers no confluïssin per bastir una candi-

datura àmplia on es barregin la joventut i 

l'experiència, com a bona fórmula per fer 

un Granollers millor, que surti de l'endor-

miscament que comporten tants anys de 

majoria absoluta monocolor, cosa que ha 

fet que l'empenta necessària, la innovació, 

la reflexió crítica i el pluralisme polític sur-

tin malmesos cada darrer dimarts de mes i 

en el dia a dia de l'administració municipal.

Som aquí per copsar el batec de la ciutat, 

des de la Porxada fins a tots i cadascun dels 

nostres barris, i per fer-lo nostre. Tenim 

el compromís de fer-ho amb els valors de 

justícia social, de participació ciutadana, i 

d'igualtat que impregnaran la nostra acció 

municipal, propostes i les votacions al ple.

Plantegem un gir a l'esquerra a Grano-

llers. Un cop de volant per menar aquest 

vehicle que és l'Ajuntament pel camí que 

pertoca i que el benestar de les persones 

estigui al cap i al cor del govern local, un go-

vern local que ha de tenir una mirada atenta 

al batec dels barris, al batec de la ciutat.

M

L

RAMON FONT
www.ramonfont.cat

PATRÍCIA SEGURA
I ESTHER CONTE

Granollers en Comú Podem
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Trammell Crow Company (TCC), 

promotora i inversora nord-ameri-

cana en el sector immobiliari co-

mercial, va posar dimarts la pri-

mera pedra d'un nou parc logístic 

al polígon Palou Nord. Abans de 

l'estiu, la firma va adquirir uns ter-

renys de 13.787 metres quadrats 

entre el camí de Can Muntanyola i 

el Camí Ral per a la promoció d'una 

plataforma logística. Després de 

l'enderroc de les antigues instal·la-

cions de Lomar, ara ha començat 

la construcció d'una nau de 8.594 

metres quadrats, que preveu tenir 

disponibles l'abril de 2023.

Segons el director general a Es-

panya de la companyia, Thierry 

Bougeard, el nou edifici estarà 

pensat per a un sol inquilí, que "és 

el que millor s'adapta al mer-

cat". Les instal·lacions tindran uns 

8.000 metres per a magatzems i la 

resta es destinaran a oficines i al-

tres serveis. "De moment tenim 

dos candidats interessats a ocu-

par l'espai, però cap de tancat", 

deia el responsable immobiliari.

Més inversions a la ciutat
Aquest és el primer terreny d'a-

quest inversor nord-americà a 

l'Estat, que també ha fet inversi-

ons a la província de Guadalajara 

per desenvolupar instal·lacions i 

EMPRESES  TCC TAMBÉ HA ADQUIRIT ELS 21.000 METRES DE L'ANTIGA TELEFÓNICA, AL PARC FIRAL

magatzems logístics. "El comerç 

electrònic, disparat arran de la 

pandèmia, ha obert la porta al 

sector logístic, en creixement 

i en renovació constant", deia 

Bougeard.

En aquest sentit, la setmana 

passada també va tancar l'acord 

per adquirir els terrenys de l'anti-

ga Telefónica, al carrer Londres, 

situats al sud del Parc Firal de Gra-

nollers. En aquest cas són uns ter-

renys de 21.000 metres quadrats, 

en els quals està previst construir 

unes instal·lacions logístiques de 

14.000 metres, pensades per a 

un o dos inquilins dedicats al sec-

tor de la distribució, magatzem o 

transport.

"Amb aquesta nova inversió 

demostrem la nostra aposta 

per Granollers, una zona molt 

dinàmica i molt ben situada a 

l'àrea metropolitana de Barce-

lona", deia Bougeard, qui xifrava 

en 30 milions d'euros la inversió 

efectuada fins ara a la ciutat. A 

més, avançava, "estem pendents 

del vistiplau dels nostres acci-

onistes per adquirir un tercer 

solar industrial a la ciutat per 

als mateixos usos".  x.lloreda

Trammell Crow Company 
inicia la construcció d'un 
nou parc logístic a Palou Nord

La xifra de negoci

per càpita de Granollers

i les Franqueses, per sobre 

de la mitjana comarcal

M. Eugènia Gay, a la UEIPropostes per al turisme de compres estranger
La delegada del govern d'Espanya a Catalunya,  

M. Eugènia Gay, va dinar dimecres a la UEI amb 

una trentena d'empresaris, amb qui va tractar

aspectes com el creixement del Vallès, l'impuls de 

l'FP i l'execució d'inversions en infraestructures.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal ha presentat una publicació,

en anglès i francès, per atraure més visitants estrangers a la comarca. Són 

50 propostes de turisme de compres, fruit del treball conjunt del Consell 

Comarcal, ajuntaments, associacions de comerç i PIMEComerç. Cada cop 

més, les compres són un component important en l'experiència del viatge. 

ECONOMIA

LA FACTURACIÓ GLOBAL DEL 2020 NOMÉS VA CAURE UN 0,3%

El teixit productiu vallesà, 

un dels que millor va resistir 

l'impacte de la pandèmia
Els sectors alimentari i el de rama-

deria, agricultura i pesca van aug-

mentar la facturació durant la pan-

dèmia, mentre que l'hostaleria i el 

sector cultural van registrar una da-

vallada de prop del 50%. Aquesta és 

una de les conclusions de l'informe 

Estructura empresarial de la provín-

cia de Barcelona, elaborat per la Di-putació i que radiografia l'estructu-

ra productiva de les comarques de 

la demarcació durant el 2020. 

Pel que fa al Vallès Oriental, el tei-

xit empresarial de la comarca va ge-

nerar un volum de negoci de 18.706 

milions d'euros, un 0,3% menys 

que l'exercici anterior, i ocupava 

83.114 treballadors (+4,3%). De la 

facturació registrada, el 48,2% cor-

respon al sector serveis, el 47,1% a 

la indústria, el 4,1% a la construc-

ció i el 0,6% al sector primari. No 

obstant això, pr al 2021 s'estima un 

increment de la facturació comarcal 

l'11,6%, al voltant dels 20.879 mi-

lions d'euros. En xifres absolutes, 

Granollers encapçala el rànquing 

en xifra de negoci al Vallès Oriental 

(4.131 milions d'euros), seguit de 

Parets (3.134 milions), les Fran- 

queses (1.692) i Mollet (1.009). 

La xifra de negoci per càpita va 

ser de 44.989 euros, per sobre 

de la mitjana de les comarques 

de Barcelona, i municipis com les 

Franqueses (83.148 euros) i Gra-

nollers (66.115 euros) superen 

amb escreix la mitjana comarcal de 

facturació per càpita. Amb tot, tres 

municipis generen una facturació 

per càpita superior als 100.000 eu-

ros: Parets (165.745), Lliçà de Vall 

(149.984) i Martorelles (120.586).

El Vallès Oriental és la quarta co-

marca amb societats que facturen 

més de 10 milions d'euros cada any, 

tot i que la gran majoria, sis de cada 

deu, facturen menys de 500.000 eu-

ros anuals, fet que demostra la im-

portància de les petites i mitjanes 

empreses en el teixit productiu va-

llesà. Les principals empreses esta-

blertes a la comarca, per volum de 

facturació, són Grifols International 

(Parets); Instituto Grifols (Parets); 

RB Square Holdings Spain (Gra-

nollers); Marelli España (Llinars); 

Grifols Movaco (Parets) i Jacobs 

Douwe Egberts (Mollet). També destaquen firmes granollerines com Superficies de Alimentación, 
Reckitt Benckiser, Coaliment, Sar-

val Bio-Industries o Audens Food; 

i franquesines com Sandoz, ITW,  

Distrivet o Alpla Ibérica.  x.l.

x.l.

PRIMERA PEDRA  Dimarts va tenir lloc el tret de sortida oficial al nou parc 
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Els mesos de setembre i octubre 

s'ha dut a terme a Sota el Camí Ral 

la campanya Botigueja a Comerç 

Ral, una iniciativa impulsada per 

l'asociació de comerciants, l'Ajun-

tament i el Servei Local de Català 

per fomentar el consum al comerç 

del barri i promoure alhora l'ús 

social del català. La campanya ha 

inclòs la publicació de 38 vídeos 

protagonitzats per botiguers del 

barri de diferents procedències i 

llengües maternes, que presenta-

ven una selecció dels productes i 

serveis dels seus establiments. La 

segona part ha estat un concurs 

de vocabulari a les botigues rela-

cionat amb els productes i serveis 

que s'oferien als vídeos. Per par-

ticipar-hi, calia entrar a la botiga 

per resoldre l'enigma de vocabu-

lari plantejat en un cartell i emple-

nar una butlleta. 

Divendres, a la plaça de les Hor-

tes, es va celebrar la cloenda de la 

campanya amb jocs i activitats, un 

berenar i el lliurament de premis 

als 10 guanyadors del concurs de 

també valorava la col·laboració 

amb el Servei Local de Català per, 

a més de fomentar el consum lo-

cal, promoure l'ús social del català 

en l'àmbit del comerç.

Des de 2018, el Servei Local de 

Català desenvolupa a la ciutat un 

pla de foment de l'ús del català als 

comerços. La campanya Botigueja 

es va dur a terme el 2019 als es-

tabliments del barri Congost.  x.l.

vocabulari, que es va tancar la set-

mana passada amb gairebé 700 

butlletes de 356 participants.

Gisela Comas, presidenta de 

Comerç Ral, explicava que la cam-

panya ha estat "una manera de 

dinamitzar el comerç del bar-

ri" i "fer que molts veïns cone-

guin establiments que potser 

no coneixien". Gemma Giménez, 

regidora de Promoció Econòmica, 

x.l.

COMERÇ  INICIATIVA DE L'ASSOCIACIÓ COMERÇ RAL, L'AJUNTAMENT I EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ

'Botigueja' a Sota el Camí Ral

CLOENDA  Divendres es van lliurar els premis del concurs de vocabulari

L'atur es manté al nivell 

més baix dels últims anys
El Vallès Oriental va registrar un 

nou descens de l'atur a l'octubre, 

lleugerament més important que 

el del mes anterior. Concretament, 

a finals d'octubre hi havia 19.747 

vallesans a l'atur, 274 menys que 

al setembre (-1,4%) i 1.087 menys 

que a l'octubre de l'any passat 

(-5,2%), quan el nombre d'aturats 

a la comarca rondava les 21.000 

persones. Aquest descens també 

referma la dinàmica registrada el 

mes anterior, quan l'atur també va 

caure un 0,6% respecte a l'agost. 

Aquesta és la quarta vegada dels 

darrers 25 anys que l'atur es redu-

eix un mes d'octubre, i la vegada 

que ho ha fet amb més intensitat.

Per municipis, Granollers va 

tancar l'octubre amb 3.198 deso-

cupats, 42 menys que el mes ante-

rior (-1,3%) i 219 menys que l'oc-

tubre de l'any passat (-6,4%). La 

taxa d'atur registrat a la ciutat és 

ara del 10,7%. I a les Franqueses, 

el nombre d'aturats ha baixat per 

sota de les 1.000 persones, la xifra 

més baixa dels darrers anys. Con-

cretament, al municipi hi ha 965 

persones desocupades, 43 menys 

que el mes anterior (-4,3%) i 106 

menys que l'octubre de l'any pas-

sat (-9,9%). En aquest cas, la taxa 

d'atur al municipi és del 10,6%, 

lleugerament per sobre de la mit-

jana comarcal, del 10,3%. 

LABORAL  L'ÍNDEX DE DESOCUPACIÓ ÉS DEL 10,7% A GRANOLLERS

Amb la participació de 38 establiments del barri i 356 veïns i clients

Aturada indefinida del transport
La Plataforma en Defensa del Transport iniciarà dilluns una aturada in-

definida a tot l'Estat per reclamar millores laborals per als camioners. La 

plataforma afirma tenir el suport d'altres sectors d'activitat, com la rama-

deria i l'agricultura, també ofegats per l'escalada de costos. L'entitat, amb 

poca implantació a Catalunya, assegura que cada mes abaixen la persiana 

més de 200 autònoms i petites empreses del transport a l'Estat. 
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Salut
Bellesa

&

Farmàcia les Escoles t'assessora 
per reforçar el sistema immune 
davant la Covid i virus respiratoris 

Amb l'arribada del fred, i amb les previsi-

bles onades enguany de Covid i de virus 

respiratori sincitial, cal estar ben prepa-

rat. I quina millor manera de fer-los front 

que tenir una defenses de l'organisme 

fortes. A més, l'estrès i els problemes 

quotidians no juguen al nostre favor i 

és necessari, a més de mantenir una 

alimentació equilibrada i un estil de vida 

saludable, reforçar el sistema immuno-

lògic. Ell és el responsable de defensar 

el nostre organisme davant d'agents pa-

tògens. El nostre sistema immunològic 

compta amb mecanismes d'immunitat 

innats (que barren el pas a l'entrada 

d'agents nocius per al cos) i adquirits 

(es desenvolupen les defenses dins el 

cos per neutralitzar els patògens). 

  Els aliments que augmenten les de-

fenses són les verdures, la fruita fresca, 

les proteïnes (magres i de qualitat), els 

probiòtics, fruits secs, i els aliments ris 

en betacarotens (moniato, carabassa, 

mango, pastanaga...) i en fibra. També 

cal mantenir un pes saludable, realitzar 

activitat física, tenir un son de qualitat, 

limitar les hores d'ingesta d'aliments 

amb dejunis de 12 a 16 hores i prendre 

el sol de 5 a 15 minuts diaris. Si tens 

una sensació de cansament freqüent, la 

caiguda del cabell sobtada o abundant, 

tenir infeccions recorrents o la cicatrit-

zació lenta dels teixits. Les anàlitiques 

de sang donen informació dels valors 

de les cèl·lules responsables de defen-

sar l'organisme. 

   Per reforçar de forma ràpida el sistema 

immune tenen una importància cabdal 

micronutrients com les vitamines A, C i 

D, algunes vitamines del grup B, el zenc 

i el seleni. També podem suplemen-

tar-nos amb productes com la gelea 

reial Juanola Plus o Apiserum Defensas. 

A FARMÀCIA LES ESCOLES t'assessoran. 

El centre ofereix, a més, servei de diète-

tica, dermofarmàcia, farmacovigilància, 

homeopatia, analítiques i fórmules ma-

gistrals, entre d'altres, a més d'un servei 

d'anàlisi capil·lar. ❉

ECOUTER és un centre integral d'audio-

logia nascut a l'abril de 2021 a Grano-

llers. Al capdavant del centre hi trobem 

Marc Giménez, que ja acumula més de 

dues dècades d'experiència dins del 

sector de la salut auditiva. Com a fet di-

ferencial, ECOUTER, a banda d'un acurat 

servei, treballa amb uns preus imba-

tibles en les marques Oticon, Phonak, 

Signia i Starkey. A més, ofereixen servei 

a domicili i estan considerats com un 

dels quatre centres auditius de referèn-

cia de Barcelona i província.

  Destaquem tres aspectes que fan 

d'ECOUTER una aposta segura:

· realitzen audiometries tonals per saber 

la quantitat de so que entra pel pavelló 

auditiu. També audiometries òssies, per 

saber en quin estat es troba el nervi au-

ditiu i, per tant, saber quin tipus de pèr-

dua auditiva presenta el pacient. A més 

a més, realitzen una logometria per veu-

re el nivell d'enteniment que podem arri-

bar a assolir els pacients en el millor dels 

entorns. ECOUTER fa també unatTim-

panometria per determinar en quin estat 

es troba el timpà, els ossets, la trompa 

d'Eustaqui i la cavitat oval.Gràcies a to-

tes aquestes proves, els especialistes 

poden definir molt més ajustadament 

les necessitats de la persona tractada.

· ECOUTER treballa amb les mateixes 

marques que la resta de centres auditius 

amb una diferència de preu notable que 

oscil·la entre els 500€ i els 2.500€ d'es-

talvi per adaptació binaural (a les dues 

orelles). El centre granollerí és conscient 

que una solució auditiva no ha de ser un 

maldecap econòmic ni un luxe i dins de 

PREVENCIÓ

FARMÀCIA LES ESCOLES

Carrer Roger de Flor, 45 - Granollers
Tel. 93 879 55 59

ECOUTER CENTRE AUDITIU

Plaça de la Caserna, 7
Granollers
Tel. 93 607 08 08 / 684 46 95 85
www.ecouteraudio.com

les seves possibilitats ajusten al màxim 

la relació qualitat-preu.

· a ECOUTER rebràs el tracte que et me-

reixes. Cada persona és única i diferent 

a la resta, així com les seves necessitats, 

"perquè no som tots iguals, no som un 

número. Et farem sentir com si esti-

guessis a casa, únic i especial", remar-

ca Marc Giménez.

   A més, ara pots aprofitar-te de la línia 

d'ajuts (PUA) que la Generalitat activa-

rà de fins a 2.000 euros de rebaixa en 

el teu audiòfon. ECOUTER ofereix se-

guiments de per vida gratuïts, teràpies 

per acúfnes, fan reeducació auditiva i 

ofereixen la garantia de no limitar en el 

temps la prova de pròtesi. ❉

Tres bons motius per triar 
Ecouter Centre Auditiu

SALUT AUDITIVA

Farré Accessibilitat és una empresa fa-

miliar amb gairebé dues dècades en el 

sector dedicada al disseny, la instal·la-

ció, el manteniment i la reparació de 

pujaescales, plataformes pujaescales, 

plataformes elevadores i ascensors, que 

soluciona l'accés a tot tipus d'edificis i 

habitatges. Al comprar directament a 

fàbrica, Farré Accessibilitat pot oferir als 

seus clients el millor preu garantit, a més 

d'un tracte personal, seriós i de confian-

ça, amb condicions òptimes i personalit-

zades per a cadascun, així com un tracte 

directe sense intermediaris ni comissi-

ons que encareixin el producte. Farré Ac-

cessibilitat estudia sempre les opcions 

per millorar l'accessibilitat i eliminar bar-

reres arquitectòniques en una comunitat 

de veïns, des de baixar l'ascensor a cota 

zero fins a instal·lar una plataforma ele-

vadora vertical o instal·lar una platafor-

ma  pujaescales. ❉

FARRÉ ACCESSIBILITAT 

Tel. 93 817 26 81 - 609 31 45 00
farre@farre.es
www.farre.es

ACCESSIBILITAT

Farré t'ajuda
a pujar escales 
sense barreres

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

PÀGINA 
ESPECIAL
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C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

ESTUDI BIOMECÀNIC 
DE LA MARXA

 Plantilles esportives

 Plantilles infantils

 Plantilles peu diabètic

ESTUDI 
+ 

PLANTILLES 
DE FIBRA 

DE CARBONI
130€

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

FEM SERVEI 
A DOMICILI

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

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

Aprofita 
ara els ajuts 

de la Generalitat 
de fins a 2.000 €

(PUA). 
Consulteu condicions



DJ, 10 NOVEMBRE 202222

ESPORTS
Nicole Wiggins, a l'Europeu

Nicole Wiggins, portera del KH-7, ha estat 

convocada d'última hora amb Espanya per 

jugar l'Europeu per la lesió de Silvia Navarro. El

combinat estatal jugava la nit de dimecres el duel 

decisiu de la fase preliminar contra Alemanya.  

El sènior masculí del CBG Pisos.

com va guanyar dissabte contra El 

Olivar (81-68) i s'ha situat al quart 

lloc del grup C2 de la Lliga EBA. 

L'equip dirigit per Toni Olivares 

està al quart lloc de la classificació 

després de sis jornades amb un 

balanç de quatre victòries i dues 

derrotes. Una dinàmica del tot sor-

prenent per un equip novell en la 

categoria i que es poria convertir 

en la revelació de la temporada. 

L'objectiu de l'equip és la salva-

ció i evitar el play out, ara per ara 

va pel bon camí. "Volem sumar el 
més ràpid possible les 10 o 11 
victòries, que creiem que ens 
donarà la salvació, sense patir", 

explica el tècnic Toni Olivares, que 

vol evitar, sobretot, el play out per-

què "som un equip jove i podria 
ser una situació complicada". 

El pròxim duel dels vallesans 

serà a la pista de l'Esparregue-

ra, que encadena sis derrotes. 

L'equip del Baix Llobregat ve 

de perdre contra el Barça B, per 

80 a 57. "Sempre juguem con-
tra qui deixa el Barça i això és 
un problema perquè el Barça 
guanya per 30 punts de marge, 
més o menys. Això vol dir que 

contra nosaltres volen refer-se 
d'aquesta derrota i, a més, som 
l'equip novell, així que confien 

BÀSQUET | Lliga EBA  OCUPA EL QUART LLOC AMB QUATRE VICTÒRIES I NOMÉS DUES DERROTES

en sumar una victòria", assenya-

la Olivares, que adverteix la baixa 

de Carles Homs. J.L.RODRÍGUEZ B.

L'AEG presenta 'Dits de vent' de Piti Capella

L'Agrupació Excursionista de Granollers  (AEG) presentarà 

avui, dijous, el llibre Dits de vent, de Piti Capella. L'acte 

tindrà lloc a la seu de l'AEG, al número 10 del carrer Corró, 

a partir de les 20 h. El llibre és un relat de Capella i la seva 

experiència en el món del muntanyisme. 

El CBG, camí de la salvació 
a EBA per la via ràpida 

HANDBOL | Asobal  S'IMPOSA CONTRA EL CUENCA, 27 A 24

El Fraikin s'ha quedat sol al segon 

lloc de la lliga Asobal amb el triomf 

contra el BM Cuenca, per 27 a 24. 

L'equip dirigit per Antonio Rama 

ha sumat la setena victòria de la 

temporada de la lliga i ara suma 

14 punts, amb un marge de 2 amb 

el tercer i el quart, Irun i Cuenca 

El Fraikin recupera 

el segon lloc de l'Asobal

BMG

EN JOC Els jugadors del BMG celebren el triomf contra el Cuenca

respectivament. Líder amb un ple 

de victòries segueix el Barça, amb 

18 punts.

El Fraikin ara tindrà tres com-

promisos consecutius de la Lliga 

Asobal, abans de disputar el 22 de 

novembre la tercera jornada de la 

Lliga Europea. Diumenge, visitarà 

el Bada Huesca, que és 10è amb 

set punts; el pròxim dimecres re-

brpa el Puente Genil, vuitè amb 

vuit punts; i el 19 de novembre, 

visitarà el Bidasoa Irun.

Ahir, dimecres a la nit, el Fraikin 

jugava l'eliminatòria de la Copa 

del Rei a la pista del Nava, a lphora 

del tancament dels diaris Som. 

BADA HUESCA - FRAIKIN BMG

Diimenge, 13 - 17.30 h Osca

FRAIKIN BMG - PUENTE GENIL

Dimecres, 16 - 20 h Granollers

El Club Bàsquet Granollers recuperarà enguany el Torneig de Nadal de 

minibàsquet Pisos.com, que tindrà lloc del 27 al 29 de desembre. El campionat no 

se celebra des del 2019 i des de principis d'octubre el club ja ha obert el període 

d'inscripcions. "Amb molta il·lusió, després d'estar aturat per la pandèmia, 
anunciem que enguany tornarà el Torneig de Nadal de minibàsquet Pisos.
com", informava en un comunicat el club, que segueix apostant per crear 

un torneig referent per les festes nadalenques. D'entre els clubs que ja han 

confirmat la seva presència, hi ha els equips mini del Real Madrid, el Barça i el 

Joventut de Badalona. En la 19a edició del torneig de minibàsquet, el CBG preveu 

un total de 36 equips amb prop de mig miler d'esportistes. 

Torna el Torneig de Nadal

ARXIU

EN PISTA La banqueta granollerina en un partit de la Lliga EBA

ESPARREGUERA - CBG MASCULÍ

Dissabte, 12 - 18.15 h Esparreguera

El sènior masculí del CNG va sumar 

la segona victòria de la temporada 

contra el Túria, per 9 a 13. L'equip 

dirigit per Ramon Rosell va impo-

Segona victòria seguida del 

CNG i se situa al segon lloc
sar-se a València en un gran partit, 

que li permet situar-se segon clas-

sifica del grup A de la Primera Divi-

sió espanyola, amb cinc punts, a un 

del líder, el CN Sant Feliu.

El Túria va començar més en-

dollat el duel amb un 3 a 0 als 

primers compassos, però abans 

del descans el CNG aconseguia 

l'empat a 5. A la represa, la inici-

WATERPOLO | Primera Divisió  S'IMPOSA A LA PISCINA DEL TÚRIA, A VALÈNCIA, PER 9 A 13

UE HORTA - CNG

Dissabte, 12 - 18.30 h Barcelona

ativa era del CNG que aconseguia 

un avantatge final de quatre gols 

(9-13). Gerard Troyano i Tizziano 

Bruno van ser els màxims goleja-

dors del CNG amb tres gols cadas-

cun. La pròxima jornada del CNG 

serà dissabte a la piscina de la UE 

Horta, que ocupa el cinquè lloc 

amb tres punts i ve de perdre amb 

el líder, 15 a 14.

Pel que fa al sènior femení del 

CNG, que milita a la Primera Ca-

talana, va sumar el primer triomf 

després de guanyar còmodament 

contra el CN Caldes, per 2 a 20. 

Ona Vegué, en contra de 

l'abandonament esportiu

Sensibilització  ÉS UNA CAMPANYA DE LA DIPUTACIÓ DE BCN

Ona Vegué, jugadora del KH-7, par-

ticipa en una campanya de la Dipu-

tació de Barcelona perquè les noies 

i joves que actualment practiquen 

esport no n'abandonin la pràctica.

L’Ona Vegué posa en valor els 

referents d’esportistes femenines 

que ara mateix tenen les noies i 

dones joves per no deixar la pràc-

tica esportiva. "Quan era petita 
no tenia referents femenins, 
tenia jugadors masculins. Ara 
tinc a dones amb qui fixar-me i 
dir jo vull ser com ella", explica 

al vídeo de la campanya Vegué, 

que també destaca la seguretat 

que li aporta fer esport: "La pri-
mera vegada que van venir els 
meus companys de la universi-
tat a veure'm jugar em van dir 
que em veien molt segura de mi 
mateixa dins la pista. És això, 
la confiança que jo tinc dins la 
pista perquè sé que se'm dona 
bé, que entreno cada dia, que 
m'esforço i sacrifico altres co-
ses per fer-ho. Tot això em dona 
una seguretat en mi, que dins la 
pista es reflecteix i, potser, a la 
universitat no la tinc". J.L.R.B.
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El complex esportiu municipal 
de les Franqueses acull el Màster 
Internacional de Tennis en cadira 
de rodes Open Onat Foundation, 
des d'aquest dijous fins diumen-
ge. Aquest torneig reunirà els 
vuit millors jugadors estatals de 
la modalitat i, a més, té com a fi-
nalitat visibilitzar i sensibilitzar el 
tennis inclusiu amb un clínic. 

D'entre els participants, desta-
ca la participació de Martín de la 
Puente, que és el número 1 del 
rànquing estatal i número 9 del 
món. De fet, el tennista gallec ve 
de guanyar el torneig de dobles 
del NEC Wheelchais Masters, 
dels Països Baixos, fent parella 
amb l'argentí Gustavo Fernández. 
Aquesta fita situa al gallec al nú-
mero 1 del rànquing internacional 
en la modalitat de dobles del ten-
nis en cadira de rodes. 

De la Puente tindrà com a prin-
cipals rivals al màster de les Fran-
queses a Quico Tur, que ha par-
ticipat en cinc Jocs Paralímpics; i 

TENNIS  EL MÀSTER OPEN ONAT FOUNDATION DECIDIRÀ EL MILLOR JUGADOR ESTATAL

Kike Siscar, subcampió del món 
amb l'equip espanyol. 

La celebració del torneig també 
compta amb un clínic de tennis en 
cadira de rodes a càrrec del ten-
nista internacional, José Corredor. 
El clínic tindrà lloc el dissabte a 
partir de les 12 h a les pistes del 

El CEM reunirà els vuit millors 
tennistes en cadira de rodes

rfet

RIVAL  De la Puente serà el rival a batre del torneig franquesí

complex esportiu municipal.
La celebració d'aquest torneig 

s'engloba des d'aquesta edició en 
el projecte del CT Els Gorchs amb 
els Gorchs Tennis Project, una ini-
ciativa que pretén posicionar el 
club i el municipi com a referents 
en la pràctica del tennis. 

POLIEPSORTIU  DIMARTS VINENT HI HAURÀ DUES XERRADES

La Biblioteca Municipal de Bella-
vista, especialitzada en esport i 
educació, organitza un any més 
la jornada temàtica del projecte 
Biblioteca de l'esport. Recurs per 
a l'educació. Enguany, la jornada 
porta per títol Educant en la na-

tura. La pràctica de l'esport en el 

medi natural i es desenvoluparà 
en dues jornades al Centre Cultu-
ral de Bellavista.

Dimarts, Domingo Blázquez 
Sánchez, doctor en Filosofia i en 
Ciències de l'Educació i catedràtic 
del departament d'Educació Físi-
ca de l'INEFC, va protagonitzar la 
primera jornada i va parlar d'edu-
cació i esport, de treballar l'esport 

Tornen les jornades de
la Biblioteca de l'Esport

com a una oportunitat educativa. 
Pel que fa a la segona jornada, que 
tindrà lloc el pròxim dimarts, 15 
de novembre, hi haurà dues con-
ferències: Eduard Inglés Yuba, 
doctor en Ciències de l'Activitat 
Física i de l'Esport i director de 
l'INEFC, abordarà el tema de l'es-
port en el medi natural, del tipus 
de pràctiques i del coneixement 
dels espais naturals a través de 
l'esport; i Elisabet Ros Garriga, 
tècnica d'Ús Públic i Educació 
Ambiental de l'oficina tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona, parlarà de la gestió i 
de la cura dels espais naturals i la 
pràctiva esportiva. 

arxiu

ESPAI  Un racó sobre les jornades a la biblioteca de Bellavista

Feia unes quantes jornades que 
el sènior femení del CE Llerona 
s'havia quedat a tocar amb els dits 
el primer triomf de la temporada, 
però no va ser fins a la vuitena jor-
nada que ho va celebrar. L'equip 

El Llerona suma el primer 

triomf a la vuitena jornada 
franquesí va imposar-se la passa-
da jornada al camp del Palautor-
dera, per 2 a 3, i trenca una ratxa 
negativa de només un punt en set 
jornades. 

El Palautordera va començar 
el duel avançant-se, però abans 
del descans paula Aguilera feia 
l'empat i només començar la re-
presa el Llerona marcava dos gols 

FUTBOL | Preferent EL SÈNIOR FEMENÍ ÉS L'ÚLTIM CLASSIFICAT DEL GRUP 1B AMB 4 PUNTS

El CF Les Franqueses trenca 

la ratxa negativa de resultats

Segona Catalana  SUMAVA QUATRE PARTITS SENSE GUANYAR

El CF Les Franqueses ha trencat la ratxa negativa de resultats amb una 
victòria per la mínima, a casa, contra la UD Parc (1-0). Un únic gol de 
penal dels franquesins va ser suficient per capgirar la dinàmica negati-
va després de quatre partits seguits sense guanyar. Dijous, l'equip fran-
quesí jugarà a casa (20.30 h) contra el Lloreda i diumenge visitarà el 
Sant Genís. 

seguits, mitjançant Núria Serra i 
Alyssa Abbondandolo. Al minut 
73, el Palautordera feia el 2 a 3 
definitiu. 

El Llerona es manté cuer, del 
grup 1B de la Preferent, amb qua-
tre punts i està a tres d'altres tres 
equips empatats a punts, amb 
Palautordera, Cerdanyola i Pon-
tenc. Dissabte, el Llerona tancarà 
la primera volta de la fase regular 
a casa contra l'Escola Guineueta, 
que ocupa el cinquè lloc amb 13 
punts i ve de guanyar contra la 
Santa Susanna, per 2 a 1. 

CE LLERONA - GUINEUETA

Dissabte, 12 - 18.30 h Les Franqueses
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Aleix Espargaró (Aprilia) s'ha que-

dat sense el podi final de MotoGP. 

L'última cursa de la temporada al 

Gran Premi del País Valencià ha 

estat un malson per al pilot grano-

llerí, que ha hagut d'abandonar-la 

i s'ha quedat, finalment, al quart 

lloc de la classificació general de 

la categoria reina. 

"Lluitar pel tercer lloc ha es-
tat un somni, una fita històrica, 
sobretot amb el nivell actual 
del campionat. Crec que hau-
ria estat possible, però malau-
radament un problema tècnic 
m'ha obligat a retirar-me. És 
una llàstima després de la tem-
porada que hem fet", deia Aleix 

Espargaró en acabar la cursa de 

Xest. El pilot estava molt afectat 

per no poder defensar el tercer 

lloc i va afegir: "Ho vaig donar tot 
des de la primera i fins a l'últi-
ma cursa i no em penedeixo de 
res. Això és una cursa: les coses 
no sempre surten com esperes. 
Ara hem de seguir treballant 
perquè la temporada vinent re-
presentarà una nova oportuni-
tat per fer-ho bé".

Aleix Espargaró ha viscut un au-

MOTOR | Motociclisme  PEL QUE FA A POL ESPARGARÓ TANCA UNA ETAPA DE DOS ANYS A HONDA I ARA ES VINCULA AMB GASGAS

tèntic drama de final de tempora-

da. El problema tècnic amb l'Apri-

lia durant la cursa ha deixat al 

granollerí sense el tercer lloc, que 

finalment ha estat per l'italià Enea 

Bastianini (Ducati). L'Aleix, sen-

se puntuar a Xest, ha sumat 212 

punts finals –màxima puntuació 

històrica del vallesà a MotoGP– i 

s'ha quedat a només 7 punts de 

Aleix Espargaró es queda 
sense el podi final de MotoGP

HONDA

Bastianini, que ha acabat vuitè en 

l'última cursa. El campió del Món, 

de MotoGP, ha estat finalment 

l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) 

i el francès Fabio Quartararo (Ya-

maha) ha quedat segon.

Pel que fa a Pol Espargaró (Hon-

da), tampoc ha acabat la cursa de 

Xest i s'ha acomiadat d'Honda des-

prés de dues temporades irregu-

La Federació Catalana de Natació 

(FCN) ha inclòs al programa de 

seguiment d'alt rendiment, ano-

menat Futurnat, tres nedadors 

infantils del Club Natació Gra-

nollers  (CNG),  Joel del Río, Laia 

Cruz i Ariadna Pujadas. En aquest 

programa de la federació catala-

na s'hi convoquen els millors ne-

dadors infantils del país amb la 

finalitat de complementar la seva 

formació i preparació en els seus 

respectius clubs.

El programa consta d'una sè-

rie de sessions d’entrenament, 

que tenen lloc al Centre d'Alt 

Rendiment (CAR) de Sant Cugat. 

D'aquesta manera, la FCN té un 

sistema de control per fer segui-

ment dels nedadors convocats. 

La primera sessió d'entrenament 

en què s'estrenaran els tres neda-

dors infantils del club granollerí 

serà el pròxim divendres. 

La Federació inclou 

tres infantils del 

CNG al programa 

d'alt rendiment

NATACIÓ | Promoció

ALEIX ESPARGARÓ

lars, sense opcions de podi. Pol ha 

acabat al 16è lloc de la classificació 

general, amb 56 punts.

Pol Espargaró, amb KTM
Pol Espargaró es va acomiadar de 

l'equip Repsol Honda a Xest després 

de dues temporades decebedores, 

amb només dos podis i una pole po-

sition. Enguany, el vallesà va acon-

seguir el tercer lloc al Gran Premi 

de Qatar i l'any passat va ser segon 

al Circuit de Missano, d'Itàlia, i va 

obtenir la pole position de la cursa 

de la Gran Bretanya. "Vull tornar a 
donar les gràcies a tots els meus 
mecànics i al personal que m'ha 
acompanyat i m'ha donat suport 
en tot moment. Han estat darre-
re meu en els moments bons i en 
els dolents. És el final del nostre 
viatge junts, però l'oportunitat 
de córrer amb aquests colors és 
una cosa que no oblidaré", deia 

en acabar la cursa de Xest. Malgrat 

les bones paraules, el granollerí ja 

tenia ganes de marxar d'Honda des-

prés dels dos anys complicats.

Espargaró va signar fa uns me-

sos amb el l'equip GasGas, de KTM, 

per a la temporada 2023 a MotoGP. 

Pol ja ha pujat aquesta setmana a 

la nova motocicleta en els tests ofi-

cials de Xest i ha recuperat el som-

riure. Abans de fitxar per Honda,  

del 2017 al 2020 el granollerí ja va 

formar part de KTM i en el seu últim 

any va acabar cinquè.  j.l.r.b.

El sènior masculí del CEFS Ciutat 

de Granollers jugarà la primera 

ronda de la Copa Catalunya contra 

l'Sporting Montmeló, de la Primera 

Catalana. L'equip dirigit per Juan 

Fernández es jugarà el passi a la 

segona ronda contra un equip de 

dues categories superior. 

L'eliminatòria es disputarà en 

un únic partit i serà la pista de 

FUTBOL SALA | Tercera Catalana  ÉS TERCER A LA LLIGA

L'Sporting Montmeló, rival 

del CEFS a la Copa Catalunya

cefs

CELEBRACIÓ La plantilla del Ciutat de Granollers celebra l'últim triomf

l'equip d'inferior categoria, és a 

dir, a la pista granollerina. LKa 

data encara s'ha de concretar. 

Pel que fa a la Tercera Catalana, 

el Ciutat de Granollers va golejar 

la jornada passada contra la Penya 

Blaugrana Montmeló (6-0) i ocupa 

el tercer lloc, amb nou punts. El 

pròxim partit serà dissabte, a casa 

(17h), contra l'Sport B. 

La visita del WorldSBK al Circuit 

de Barcelona-Catalunya ja té data 

confirmada pel 2023 i serà del 5 

al 7 de maig. La confirmació de la 

data ha arribat amb la publicació 

del calendari definitiu del Mundi-

al de Superbikes. 

La cursa al traçat vallesà serà 

la quarta del campionat, després 

d'Austràlia, Indonèsia i Països 

Baixos. Per tant, també serà la 

segona cita europea de l'any. El 

WorldSBK tindrà una segona cita 

a Espanya, la d'Aragó el 24 de se-

tembre i també té una última cur-

sa pendent de confirmar. L'edició 

de 2023 serà la quarta al Circuit 

de Barcelona-Catalunya, després 

que la cursa catalana s'estrenés al 

calendari l'any 2020. 

El Racing Weekend
El Circuit celebra aquest cap de 

setmana una altra edició del Ra-

cing Weekend, l’esdeveniment 

promogut per la Real Federación 

Española de Automovilismo que 

reuneix a alguns dels certàmens 

més potents del panorama com-

petitiu estatal. 

El Circuit acollirà 

el Mundial de 

Superbikes del 5 al 

7 de maig de 2023

WorldSBK

El Palau d'Esports es va omplir 

dissabte amb unes 5.000 persones 

per viure una nova edició del Fre-

estyle Motocross, del projecte de 

Breaking.es. Fins a set pilots inter-

nacionals van deixar bocabadats 

els assistents amb les seves pirue- 

tes i trucs amb salts impossibles, 

en una rampa enmig de la pista ha-

bitual d'handbol.  

Motocross  UNS 5.000 ASSISTENTS A LA CITA DEL MOTOR

El Palau s'omple amb 

el Fresstyle Motocross

ziNkers

EN PISTA Un dels pilots fa un dels salts enmig de la pista granollerina

D'entre els pilots internacio-

nals participants, hi havia el tres 

vegades campió del món, Remi 

Bizouard, que va compartir aplau-

diments amb el vallesà Edgar Tor-

ronteras, de Cardedeu, amb quatre 

medalles als X Games. També van 

participar Leo Fini, Massimo Bi-

anconcini, James Trinucci, Guillem 

Navas i Saúl Mengual. 

POL ESPARGARÓ

APriLiA
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CICLE

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

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

Ponent: 

Tomàs Molina 
Llicenciat en Física és actualment el cap 
del servei de meteorologia de Televisió de 
Catalunya. Ha estat president i vicepresident 
de l’Associació Internacional de Professionals 
de la Meteorologia i president del Climate 
Broadcasters Network5–Europe, de la Comissió 
Europea sobre la Comunicació del Canvi 
Climàtic. És autor de diversos llibres entre 
els quals cal destacar El gran llibre del planeta 
i L’any que el meu avi va veure ploure.

21 de novembre de 2022

a les 19.30 h

Amb el suport de:Mitjans oficials: Patrocinadors:

Entitats col·laboradores:
Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers
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Mostra Gastronòmica InternacionalInauguració de l'exposició 'Dones en l’oblit'

La interculturalitat també s'expressa a través
de la panxa. Això es posarà en relleu dissabte (de 
12 a 15 h), en el marc d'una trobada gastronòmica 
amb degustació, música i tallers, organitzada
per l'AV Sota el Camí Ral a la plaça de les Hortes.

Arran de complir-se, l'any passat, el 30è aniversari de la mort 
de Montserrat Roig, dues alumnes de l'Escola Pia, Queralt 
Cunill i Ariadna Pou, han ideat una exposició en la qual es 
reivindica el paper d'altres escriptores i també compositores. 
La mostra s'inaugura avui, dijous (18 h), a Can Jonch. 

CULTURA

PATRIMONI  DISSABTE S'HI INAUGURARÀ L'EXPOSICIÓ 'IN ILLO TEMPORE', AMB UNA SELECCIÓ DE 300 PECES ARQUEOLÒGIQUES

El Museu rellegeix la ciutat 
romana a partir del seu fons
El subsol de Granollers ha estat ex-plorat –fins allà on ho ha permès 
l'urbanisme i la propietat  privada– 
des de fa dècades i a través d'una 
cinquantena d'intervencions arque-
ològiques. Els darrers 30 anys han 
aportat un important volum de tro-
balles d'època romana que, en bona 
part, encara no havien estat degu-dament identificades i estudiades. 
Per aquest motiu, el Museu de Gra-nollers ha decidit posar fil a l'agulla 
i esbrinar en quina mesura l'anàlisi d'aquestes restes validen, modifi-
quen o enriqueixen el que pensem 
que era la ciutat fa 2.000 anys.

Un equip liderat per l'arqueòleg 
de la casa, Marc Guàrdia, s'ha arre-
mangat i ha revisat unes 600 caixes 
dels magatzems, amb materials di-
versos i documentats de manera 
desigual. Una tasca ingent que s'ha 
allargat durant dos anys i mig.

Una selecció de 300 peces troba-
des a Granollers i rodalia –algunes 
ja conegudes, la major part inèdi-
tes– conformen el cor d'In Illo Tem-

pore. Granollers en època romana, 
una ambiciosa exposició de pro-
ducció pròpia i de llarga durada que 
s'inaugura dissabte (19 h).

Guàrdia explica que "el compro-
mís era no tornar a parlar del 
que sabem, però sí fer una relec-

tura a partir de les peces del fons 
del Museu. És tot aquest materi-
al el que ens parla, i li hem volgut 
donar tot el protagonisme. No es 
tractava d'anar a buscar les pe-
ces més singulars del Vallès o de 
Barcelona, sinó que fossin les 
que hem trobat aquí les que ens 
defineixin". Sobresurten l'única 
làpida conservada de la Granollers 
romana i el mosaic d'uns banys 
trobat als jaciments de Can Jaume i 
el carrer Pompeu Fabra, que ha es-
tat reconstruït tessel·la a tessel·la.

La visualització de tot aquest 
patrimoni mereix un capítol a 

C.R.

ÀMFORES  L'exposició documenta el vessant productiu de la vil·la romana

part. Una de les "joietes" de l'ex-
posició és un vídeo que sobreposa 
en el mapa de Granollers les ubi-
cacions de les excavacions arque-
ològiques i recrea amb tot detall 
l'aparença que podien tenir les edificacions en la seva època.

La intervenció del dissenyador 
Miquel Llach relliga amb harmonia 
tot el conjunt, amb un treball de po-
sada en escena que aporta claredat i 
també intenció. Conté picades d'ull 
a l'espectador, cas de les cites al tre-
ball pioner de Josep Estrada i la seva 
esposa, Feli Miyares. Com adverteix 
Guàrdia, "nosaltres no venim aquí 

Ara fa tres anys el Museu inaugu-
rava l'exposició Retorn a Grano-

llers del retaule gòtic de sant Es-

teve, una de les més significatives 
dels darrers temps. Presentava, 
per primera vegada a la ciutat, 11 
de les 13 taules que es conserven 
del retaule que presidia l'altar ma-
jor de l'església de Sant Esteve, 
atribuït al taller dels pintors Ver-
gós, i que actualment formen part 
de la col·lecció del MNAC. 

Afectada per l'aturada de la pan-
dèmia, aquesta va ser una mostra 
de llarg recorregut, ja que al gener 

d'aquest any el Museu anunciava 
que havia arribat a un acord amb 
el MNAC per prorrogar la cessió 
del retaule. Al juny l'exposició es 
va acomiadar definitivament, però 
aquesta joia del gòtic català conti-
nuarà al Museu, passant de la sala 
2 a la sala 1. En aquest nova ubi-
cació dialoga i estableix un joc de 
relacions visuals i conceptuals amb 
una quarantena de peces variades 
i força desconegudes –pintures so-
bre taula i tela, escultures, armes i 
altres objectes– pertanyents a les 
col·leccions de la institució. La se-

El retaule de Sant Esteve dialoga amb 

la contemporaneïtat a 'Tabula rasa'
lecció ha anat a càrrec de dos comis-
saris, els historiadors Laura Cornejo 
i Pere Parramon. "Han sortit peces 
insòlites que no ens esperàvem 
i que d'altra manera potser no 
s'haguessin vist", explica Glòria 
Fusté, cap de servei del Museu.

Això és el que ofereix Tabula rasa. 
Noves projeccions visuals i concep-
tuals sobre el retaule de Sant Esteve 
de Granollers, que també s'inaugu-
ra dissabte (19 h) i s'allargarà fins al 
31 de desembre de 2023.

Algunes de les peces exposades 
s'han restaurant expressament 

El 2015, en una de les seves per-

formances, Abel Azcona va escriure 
la paraula "pederàstia" utilitzant 
hòsties consagrades, una acció 
que li va comportar una querella 
per part de l'Associació d'Advocats 
Cristians per un "delicte de profa-
nació i contra els sentiments re-
ligiosos". L'artista va declarar-se 
desobedient i no va acudir al jutjat, 
fet pel qual es va instruir una ordre 
de cerca i captura. El procés i l'as-
setjament del qual va ser objecte 
per part d'entitats i organitzacions 
polítiques el va portar a exiliar-se 
a Lisboa, en una persecució que no 
va finalitzar fins al 2021, quan el 
jutjat d'instrucció va arxivar el cas.

És només un dels episodis d'una 
trajectòria artística accidentada 
que justifica que Azcona hagi estat 
escollit per cloure el cicle Altres 

veus: la cultura perseguida. Dimarts 
(19 h) tornarà a Roca Umbert –on 
el 2017 va crear la instal·lació Na-

turaleza muerta– per protagonitzar 
la xerrada La persecució judicial a 

l'art. Azcona parlarà sobre la seva 
obra i les denúncies i causes que 
ha rebut. També reflexionarà sobre 
què suposa per a un artista haver 
de combinar l'obra amb la defensa 
del dret de creació, i les conseqüèn-
cies que pot tenir per a altres crea-
dors, així com del desgast psicolò-
gic i emocional, i de la manipulació, 
control i conseqüències que pot 
tenir sobre l'art i els artistes.

Les creacions d'Azcona, amb 
un fort component autobiogràfic, 
s'exposen arreu del món, però 
l'únic lloc on s'ha vist encausat  
–en nou processos judicials per 
sis obres diferents– ha sigut a Es-
panya.  c.r.

ART

Abel Azcona relata 

la seva experiència 

amb la censura i la 

persecució judicial

a inventar-nos res, sinó que som 
hereus de gent que s'ha pelat els 
colzes per intentar entendre d'on 
venim. I això és el que vol ser 
aquesta exposició: un mirall".

Els continguts s'enriqueixen en-
cara més amb un catàleg il·lustrat que conté textos científics d'ex-
perts del món romà, entre aquests 
l'historiador i arqueòleg grano-
llerí Jordi Pardo. Una publicació 
"de referència i que estableixi 
càtedra", en paraules de Guàrdia.

També, com és habitual, es pro-
gramaran activitats i propostes 
paral·leles entorn d'un projecte 
que atorga tot el sentit a la tas-
ca d'un museu local i al seu fons. 
Els visitants podran endinsar-se i 
descobrir el Granollers en època romana fins al 31 de desembre de 
l'any que ve.  c.riobó

De vil·la a vila
'IN ILLO TEMPORE' PARTEIX D'UN 

CONCEPTE CENTRAL RELLEVANT. 
La Granollers d'època romana no era 
una vila amb major o menor extensió 
i població, sinó una vil·la –aquí la ela 
geminada és transcendental–. És a 
dir una residència als afores, pel que 
sembla pertanyent a un ric propietari. 
Comptava amb un important centre de 
producció i una zona residencial, tam-
bé molt apreciable. Així ho evidencien 
algunes de les sumptuoses restes ar-
queològiques que s'exhibeixen, com 
els mosaics dels banys termals, amb 
tessel·les vidrades i petxines.

per aquest projecte i d'altres "són 
molt emblemàtiques i ens par-
len de la pròpia història del Mu-
seu, com les que provenen de la 
Junta de Salvaguarda durant la 
Guerra Civil", detalla Fusté. El cri-
teri per agrupar-les ha estat doble. 
D'una banda, la història de sant 
Esteve i, en paral·lel, la reflexió so-
bre alguns conceptes clau del pen-
sament contemporani —com la 
feminitat, la llibertat, l'obra d'art o 
el propi cos— amb els quals es po-
den establir associacions i narra-
tives. El discurs s'articula a través 
de vuit àmbits diferents i incorpo-
ra cites de pensadors del segle XX, 
com Hannah Arendt, Italo Calvino, 
Walter Benjamin, Rafael Argullol, 
Maria Zambrano o el crític d'art 
granollerí Manel Clot. 

aRxiu

ABEL AZCONA
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Germán Chocero, veí de les Fran-

queses, va néixer a Granollers fa 19 

anys. Des de ben petit es va sentir 

molt atret per les classes de plàs-

tica i per les funcions de teatre es-

colar, però sense habilitats per pin-

tar, cantar o ballar –com ell mateix 

confessa– es va refugiar en l'es-

criptura com a mitjà d'expressió. 

Que aquells primers textos de 

prosa poètica podien ser el seu 

camí ho va descobrir ben aviat, 

quan amb només 15 anys va par-

ticipar en el primer taller d'slam, 

competicions de poesia oral con-

vertides en un veritable fenomen que mou a un públic fidel. I des 
d'aleshores ja no ha parat. El 2018 

edita el fanzine Golondrinas, co-

mença a prendre part en sessions 

de micro obert i un any més tard 

s'inscriu per primera vegada en 

el Slam Poetry Santako, una com-

petició mensual de poesia oral i 

escènica en què els participants 

interpreten els seus textos a l'es-

Germán Chocero, la revelació del 'slam'
i una nova veu poètica per al segle XXI

LITERATURA  EL JOVE FRANQUESÍ PRESENTA A L'ESPAI CAN PRAT DE CORRÓ D'AVALL EL POEMARI 'DEL MAR AL INFIERNO'

arxiu

GERMÁN CHOCERO

cenari. Aquella temporada va apa-

rèixer gairebé cada mes, i també a 

cites similars a altres poblacions, 

com Sant Boi.Fins que el confinament per 
la pandèmia atura tota activitat. 

Com a alternativa, Chochero deci-

deix organitzar i presentar la Cua-

rentena Poetry Slam, una compe-

tició en línia que arribarà a tenir 

quatre edicions i que aplegarà 

slammers de diferents comunitats.

El 2021, tot just un any després 

de començar la seva carrera uni-

versitària, debuta a la Poetry Slam 

Barcelona al CCCB i, en paral·lel, 

s'alça amb el premi al concurs li-

terari Lletres Joves, convocat per 

l'Ajuntament barceloní, i publica 

el llibre d'artista Susurros. Arran 

d'aquestes aparicions –algunes 

disponibles a YouTube–, les con-

tractacions comencen a arribar i 

Chocero idea l'espectacle Del mar 

al infierno, adaptació escènica 

d'un poemari amb el mateix nom 

que divendres (19 h) presenta a 

l'Espai Can Prat de Corró d'Avall, 

en el marc del cicle Escenifica't.

L'activitat del jove poeta no s'atura. Ja és un dels finalistes de 
la Poetry Slam Barcelona 2023 i 

ha participat en la coproducció 

d'Amalgama, una exposició que 

inclou activitats relacionades amb 

la poesia com a llenguatge a hibri-

dar amb les altres arts.

L'autor explica que la seva poèti-

ca es pot veure "afectada" per mol-tes influències, "des de les accions 

de Marina Abramović, les can-

çons de The Smiths, passant pel 
so del metro i, fins i tot, les pel·
lícules pop del Disney Channel", 

per bé que es declara un gran ad-

mirador de l'obra de Leopoldo Ma-

ria Panero. "La meva poesia està 
banyada d'una foscor dolça que 
es mostra a través d'una àmplia 
paleta de colors i poemes molt 
diversos que, així i tot, semblen 
anar sempre junts", descriu.  

'La tenda', un 

espectacle per 

espantar i riure 

alhora a Bellavista
Dues nenes tenen permís per pas-

sar una nit al jardí, dins una tenda. 

Però dormir enmig d'una nit fosca 

i plena d'ombres i sorolls estranys no és tan fàcil. I si a fora hi ha un 
monstre? Els intents de les dues 

joves per combatre la por noctur-

na basteixen l'espectacle La tenda, 

que dissabte (18 h) es representa-

rà al Teatre Auditori de Bellavista dins el Cicle d'Espectacles Infan-

tils i Familiars.

La Compagnie du Sarment, cre-

ada el 2001 per actors de la pobla-

ció francesa de Montreuil, porta 

a escena aquesta obra de teatre 

familiar –recomanada per espec-

tadors a partir de 6 anys– escrita 

per Claude Ponti, un dels autors 

infantils més importants de Fran-

ça, amb més de 80 llibres escrits.A banda del text, l'escenografia, 
la música embolcallant al públic i 

el vídeo gegant en temps real són 

els elements que generen un atra-

ient joc audiovisual.  

TEATRE

Una setmana més, el festival Pano-

ràmic continua proposant activi-

tats per descobrir tots els signi-

ficats dels seus continguts. Avui, 

dijous (de 17 a 20 h), hi haurà una 

nova oportunitat al Gra per conèi-

xer els projectes que els comissa-

ris internacionals han seleccionat 

per a la secció De festival en festi-
val. A les 19 h Hilomental i l'artis-

ta Roc Parés presentaran a la Tela 

el llibre Volverás a la Antártida, de 

Paco Gómez i Hilo Moreno. A ma-

nera de diari, aquest volum relata 

les converses entre Hilo Moreno, 

que treballa com a guia de mun-

tanya en la Base Antàrtica Espa-nyola Joan Carles I, i el seu amic i 
fotògraf Paco Gómez. 

L'endemà divendres (19 h) la 

fotògrafa mexicana Mayra Martell, 

una de les presències internacio-

nals destacades d'aquesta edició, 

protagonitzarà una visita comen-

tada a la seva exposició Violencia 

natural, instal·lada a l'Espai d'Arts 

de Roca Umbert. L'autora explica-

rà en primera persona els conflic-

tes socials que es viuen a dos dels 

països que ha fotografiat, Mèxic i 

el Perú.

Dissabte (d'11 a 14 h) la mateixa 

El Panoràmic viatja de Mèxic a zones polars

ARTS VISUALS  EL FESTIVAL VIU LA QUARTA SETMANA D'ACTIVITATS AMB PRESENTACIONS DE LLIBRES, TALLERS FAMILIARS, PROJECCIONS I VISITES COMENTADES

arxiu
Martell impartirà a Roca Um-

bert el taller sobre la identi-

tat El procés creatiu d'autor 
en zones de risc, a través del 

qual exposarà el seu procedi-

ment de treball i proposarà 

a creadors i públic que mos-

trin els seus treballs. També 

dissabte (11 h) es podrà par-

ticipar en una de les rutes 

que suggereix el festival, en 

aquest cas per conèixer els 

projectes que parlen de con-

flictes de caràcter més social. 

La visita començarà al Museu 

de Granollers amb el projecte 

de Txema Salvans (Un domin-

go cualquiera) i continuarà 

al refugi antiaeri de la plaça 

Maluquer i Salvador amb les 

imatges de la invasió d'Ucraï-

na i amb l'esmentada mostra 

de Martell a l'Espai d'Arts. Com és 

habitual, el recorregut finalitzarà 

al bar de Roca Umbert, al voltant 

d'una conversa amb alguns dels 

creadors i comissaris participants.

A la tarda (18 h) i dins la secció 

Panoràmic Kids, l'artista Nataly 

Prada, especialitzada en arts vi-

suals i educació, dinamitzarà el 

taller familiar Festa per als ulls al 

Open Panoràmic

El fotògraf mexicà resident a Madrid 

Cristóbal Ascencio ha estat el guanya-

dor de l'Open Panoràmic 2022 amb el 

projecte Las flores mueren dos veces, 

ja seleccionat en altres certàmens na-

cionals i internacionals. Aquest treball, 

amb una forta càrrega autobiogràfica, 

va començar com una sèrie fotogràfica, 

i ha esdevingut una experiència de rea-

litat virtual. Des de l'organització asse-

nyalen que el jurat, integrat per diversos 

curadors internacionals, ho va tenir molt 

difícil, a causa de la qualitat general 

dels projectes presentats, però es va 

decantar per l'obra del mexicà perquè 

"era la que més encaixava amb la fi-

losofia del festival". El treball i la in-

vestigació d'Ascencio –que s'expandeix 

a noves formes de la imatge, com ara la 

realitat virtual, la manipulació de dades 

i la fotogrametria– se centra en la rela-

ció entre les imatges i la memòria i com 

construïm identitats i realitats a partir 

d'aquesta correspondència.

UN PROJECTE SOBRE
IMATGE I MEMÒRIA

MAYRA MARTELL

Cinema Edison, en el qual es pro-

jectaran els curtmetratges Cosmic 

Zoom d'Eva Szasz i Robert Verrall i 

Fuga de Georges Schwizgebel. Les 

inscripcions es poden fer a través 

del correu electrònic contacte@
panoramicgranollers.cat. 

Una mica més tard (18.30 h) la 

investigadora, oceanògrafa i biò-

loga marina granollerina Marta 

Estrada i l'artista visual i 

a membre de Greenpeace 

Raúl Alaejos mantindran la 

conversa Sota el pol Nord a 

la Tela. Alaejos també pre-

sentarà el seu treball més 

personal, Debajo del Polo 

Norte, un documental enca-

ra en procés sobre els inuits 

i la seva vida en l'actualitat.

Dilluns (17 h) el Gra tor-

narà a ser l'escenari de 

la projecció en bucle dels 

12 projectes seleccionats 

en l'edició d'enguany per 

l'Open Panoràmic, la con-

vocatòria artística nacional 

destinada a obres en format 

audiovisual.

Dimarts (19 h) a la pan-

talla del Cinema Edison es 

projectarà Alcarràs, el segon 

i multipremiat llargmetratge de 

Carla Simón. El film narra la que 

pot ser l'última collita de préssecs 

de  la família Solé, propietària du-

rant generacions d'una gran ex-

tensió a aquesta localitat rural del 

Segrià. Després de la sessió s'obri-

rà un cinefòrum dinamitzat per 

Mercè Alsina, membre de l'equip 

assessor del Panoràmic. i C.R.
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MÚSICA  DIVENDRES TORNEN AL TEATRE AUDITORI PER PRESENTAR EL SEU 13è TREBALL, '1963'

Els Pets no fan llufa
El cantant i guitarrista Lluís Ga-
valdà, el bateria Joan Reig i el bai-
xista Falin Cáceres són, des de fa 
37 anys, el nucli d’Els Pets. El tres 
amics de Constantí han escrit un 
dels capítols fonamentals del que 
es va etiquetar com a rock català, 
però lluny de ser un invent mu-
sical conjuntural, han sabut rein-
vertar-se, trobar l'encaix en els 
nous temps i convertir-se en tot 
un referent.

La seva proposta ha recorregut 
un llarg camí des del rock irreve-
rent i festiu dels començaments i 
fins el pop d'autor costumista, de 
pòsit agredolç i amb lletres de ma-
jor ambició literària. 

Divendres (20 h) tornen al Te-
atre Auditori, davant d’un públic 
assegut i segurament més madur 
que el dels seus inicis, per pre-
sentar les cançons de 1963 (en 
referència a la coincidència del 
seu any de naixement), el que 
s’ha considerat com “el disc més 

adult, honest i rabiosament pop 

de la seva carrera”.
El trio tarragoní ha volgut tornar 

a deixar la producció d’aquest tre-
ball, el 13è de la seva llarga disco-

grafia, en mans de Joan Pons, el Pe-
tit de Cal Eril, a qui consideren “un 

alquimista sonor, un productor 

amable i agosarat que sempre 

tria l'opció menys òbvia”.
Pons ha repetit la fórmula que 

ja va funcionar fa quatre anys amb 
Som i ha optat pel menys és més. És 
a dir, eliminant el que és superflu 
i preservant l’essencial, fins a arri-

TAG

rocA umberT

MADURESA  El trio ha titulat el nou disc '1963', l'any en què van néixer

AMBULANT  La companyia de Palautordera assaja dins aquest petit circ

bar al moll de l’os de les cançons. El 
resultat és un disc sobri, d’esperit 
clàssic, vitalista, descarat, ple de 
melodies enganxoses, "emmira-

llades en els clàssics de la new 

wave britànica però al mateix 

temps amb una voluntat trenca-

dora i contemporània”. Els Pets 
s’acosten a la seixantena, però im-
mersos en una segona joventut. 

INTERPRETARÀ EL DISC 'SES ENTRANYES' A LA NAU B1

La companyia vallesana de circ 
Los Galindos ha plantat la seva 
carpa –en realitat una iurta, tra-
dicional dels pobles nòmades de 
l'Àsia Central– a la plaça del Tint 
de l'antiga fàbrica Roca Umbert. 
Fins al 20 de desembre prepara-
ran el seu proper projecte, encara 
sense nom. El procés culminarà 
amb la representació de l’especta-

ARTS ESCÈNIQUES  PREPAREN ESPECTACLE PER NADAL

Los Galindos planta de 

nou la iurta a Roca Umbert

El setè concert del 50è Cicle Jazz 
Granollers, aquest divendres (20 
h) al Casino, torna a proposar una 
exploració sònica d’efectes insos-
pitats. Qui en farà de conductor és 
el saxofonista i compositor igua-
ladí Albert Cirera, un dels músics 
més inquiets i creatius de la seva 
generació i un dels majors propul-
sors de la improvisació durant la 
darrera dècada a Catalunya.

Cirera ha volgut repescar un se-
guit d’antics temes originals i do-
nar-los una nova vida, comptant 
amb la col·laboració d’un septet 
de músics còmplices –amb una 
instrumentació singular–, bate-

LA FORMACIÓ HA ENREGISTRAT EL DISC 'AQUELLA COSA'

Protagonisme del jazz

improvisat amb el saxo 

d'Albert Cirera al Casino

Xarim Aresté és un d’aquells cre-
adors inquiets que permeten una 
aproximació des de diferents ves-
sants. A principis d’aquest 2022 
trencava tres anys de silenci dis-
cogràfic publicant el seu cinquè 
treball d’estudi en solitari, Ses 

entranyes, i al setembre debutava 
com a novel·lista amb Tanit i les 

guerres púniques, un relat literari 
farcit de música, poesia i filosofia 
que ampliava el seu radi d’acció 
genèric després de la publicació, 
l’any passat, del seu segon poe-
mari, Les fugues de les fonts del 

temple. I, a més, des de fa un parell 
d’anys també ha trobat temps per 
explorar el món de la pintura. 

Dissabte (22 h) el polifacètic 
creador de Flix serà a la Nau B1 
de Roca Umbert per interpretar el 
nou treball i, abans o després de 
baixar de l’escenari, potser signar 
algun exemplar del llibre. 

L’autor creu que Ses entranyes és 
un disc inclassificable, “massa jazz 

per ser pop, massa rock per ser 

jazz i massa pop per ser blues". 
Aresté va prescindir dels seus mú-
sics habituals i el va enregistrar a 

Xarim Aresté, escriptor,

pintor i músic a la Nau B1

Aquest estiu la cantant i poetessa 
Ivette Nadal ha publicat un nou 
poemari, Camí del text. Transitant 
entre el món literari i el musical, 
demà divendres (19 h) presenta 
aquest volum a l’Espai Gralla de 
la llibreria la Gralla en el marc 
d’una trobada amb els lectors i els 
oients que s’ha batejat amb el títol 
De la cançó a la poesia.

Nadal recitarà alguns dels po-
emes breus i aforismes del llibre 
en un acte que també comptarà 
amb la presència de l’editora Alba 
Vinyes Lasso d’Edicions Ponci-
anes, el segell que l’ha publicat i 
que en les notes de promoció ex-
plica que en aquest treball l’auto-
ra “no renega del món líric, ni 

el de la cançó, ja que formen 

part de la seva identitat, i se’l 

qüestiona, però ara sembla 

haver trobat una nova veu, un 

nou camí sense mai final, com-

binant preguntes filosòfiques 

amb possibles respostes poèti-

ques, sobre l’amor, la seducció, 

el pensament, el mot, l’amistat i 

la malaltia”. 

PRESENTACIÓ

Ivette Nadal llegeix 

el poemari 'Camí 

del text' a La Gralla

Mallorca, gairebé en directe, sense 
assajar i a la primera pressa. L’únic 
element que es va afegir a poste-
riori va ser la secció de vents. Les 
notes promocionals expliquen que 
“alguna mena d'intuïció li va fer 

escriure el vers que dona títol 

al disc en mallorquí; que final-

ment s'ha convertit en un agra-

ïment als músics –tots illencs– 

que l’han acompanyat a l'estudi 

per parir aquesta obra visceral 

en la qual Aresté posa l'instint 

i els budells per davant de tot”. 
I és que, com diu el cantautor, “la 

música i l'amor són l'únic capaç 

de sobreviure a la barbàrie i a la 

devastadora força del temps”.  

jats com la Kamarilla. Ells són el 
saxofonista i clarinetista Marcel·lí 
Bayer, els trompetistes Iván Gon-
zález i Pol Padrós, el baixista elèc-
tric Martin Leiton, el trombonista 
Vicent Pérez i el bateria Ramon 
Prats.

D’aquest suma de talents ha sor-
git el disc Aquella cosa, enregistrat 
l’any passat i publicat al març pel 
segell especialitzat català Under-
Pool. L’objectiu és el de construir 
plegats un llenguatge que com-
bina melodies, grooves, improvi-
sacions, molt sentit de l’humor i 
altes dosis d’experimentació en el 
so, les textures i les formes.  

La nova cita per aquest divendres (21 h) del cicle Carmanyola Musical 
al Gra porta l’actuació gratuïta del grup vocal Interludi, sorgit de l’esco-
la de música i coral ART-9. Una formació de joves, amb nivell de lectura 
musical i tècnica vocal, que prepara cada curs repertoris de jazz, rock 
o musicals.  

El grup Interludi, a l'escenari del Gra

Arxiu

XARIM ARESTÉ

cle, en el marc de la programació 
de Nadal i Reis.

La companyia de Sant Esteve 
de Palautordera, fundada el 1991 
per diversos artistes procedents 
del circ i del teatre de carrer, es 
beneficia d’una residència al Cen-
tre d’Arts en Moviment. A Roca 
Umbert ja hi han preparat espec-
tacles en anteriors ocasions. 



dj, 10 novembre 2022 29

Demà, divendres, el Cor Jove Amics 
de la Unió publica el seu primer 
disc en solitari, Lux, editat pel se-
gell Ficta. És la versió enregistrada 
d’un programa que la formació va 
estrenar el 2018 i que ha girat per 
Catalunya, el País Valencià i festi-
vals d’Alemanya i Itàlia.

La presentació es farà diumen-
ge (17.30 h) a l’església de Sant 
Esteve de Granollers, coincidint 
amb el concert del cicle La música 
del cel [veure quadre adjunt].

Lux és un recull d’11 obres de 
música sacra de compositors 
contemporanis d’arreu del món, 
pensat per a tots els públics, espe-
cialment el més jove. La formació 
assenyala que vol “trencar amb 

estereotips i presentar una ver-

sió desenfadada i sense com-

plexos d’aquest gènere, inter-

pretant-lo i compartint-lo de la 

seva pluralitat”.
La directora del cor, Marta Do-

'Lux', el primer enregistrament del Cor 
Jove dels Amics de la Unió, veu la llum

MÚSICA  EL DISC, ENREGISTRAT L'ANY PASSAT A LA SALA TARAFA PRESENTA UN REPERTORI CONTEMPORANI DE MÚSICA SACRA

AMICS DE LA UNIÓ

'LUX'  La portada del disc

saiguas, ha seleccionat un reper-
tori amb una gran varietat de 
caràcters i estils, per mostrar “for-

mes de compondre diferents 

en cada compositor, que ense-

nyin com l’espiritualitat pot ser 

expressada amb llenguatges 

molt diversos”. Aquestes peces 
a cappella van ser enregistrades a 
l’octubre de l’any passat a la Sala 
Francesc Tarafa. 

MISSA SOLEMNIS EN HONOR A SANTA 
CECÍLIA A L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE
n El 22 de novembre és Santa Cecília, la patrona dels músics. La Fundació Pro 
Música Sacra Granollers s’avança uns dies i diumenge i en el marc del cicle La 

música del cel organitza el concert per a cor, solistes i orgue In Honorem Sancta 

Caecilia a l'església de Sant Esteve de Granollers. 
Els protagonistes seran el Cor Jove dels Amics de la Unió –en aquesta ocasió 

sota la direcció del celoní Guifré Canadell–; el tenor Joan Francesc Folqué, el 
baix Néstor Pindado i la soprano Brenda Sara com a solistes vocals i l’orgue de 
Vicenç Prunés, organista titular de la parròquia granollerina i de la basílica de 
Montserrat. 

El programa s’obrirà amb tres peces d’autors contemporanis —Lux Nova d’Eric 
Whitacre, Nunc Dimittis de David Hamilton i Laudate Dominum del sabadellenc 
Josep Vila i Casañas— i continuarà amb les peces centrals del concert, dues 
obres del compositor, director i organista francès del segle XIX Charles Gounod. 
La primera, l’Hymne à Sainte Cécile, una meditació reliosa per a orgue sol. I a 
continuació els set moviments de la Messe solennelle en l'honneur de Sainte 

Cécile. Aquesta peça, estrenada a París 1855, és una obra solemne, amb un 
punt operístic i des de l’organitzacció assenyalen que “Santa Cecília ha estat 
homenatjada en moltes ocasions, però mai de forma tan singular com la 
d’aquesta composició de Gounod, un dels músics més respectats, amb una 
gran varietat d’obra, tan religiosa com profana”.

Ha arribat el moment pels amants 
del bel canto. El Teatre Auditori 
acull el primer dels espectacles 
del cicle itinerant Òpera Cata-
lunya que organitza l’Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès i 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Diumenge (18 h) es representa 
Don Giovanni, l’aproximació que Mozart va fer a la figura mítica del 
cèlebre llibertí Don Joan, en la que 
és la seva òpera més cèlebre, am-
bientada a Sevilla.

La formació vallesana i el Cor 
Amics de l’Òpera de Sabadell pro-

Òpera Catalunya enceta 
temporada amb el 
trencacors 'Don Giovanni'

LA REPRESENTACIÓ TÉ COM A PROTAGONISTA AL BARÍTON CARLES PACHÓN, UN INTÈRPRET REVELACIÓ EN EL MÓN DE LA LÍRICA

Monterde, amb un treball elogiat 
com a director d’escena. 

Els melòmans hauran de tenir 
paciència perquè les properes 
òperes no arribaran fins a les por-
tes de la primavera. El 5 de març 

TAG

DON JOAN  Mozart es va inspirar en 'El burlador de Sevilla' de Tirso de Molina

El grup vallesà 
Zesc ha estat 
premiat al concurs 
DescoNNecta

El grup de Montornès Zesc –amb 
el bateria granollerí Olek Yan a les seves files– s'han endut un dels 
tres premis de la Mostra de Música 
Jove DescoNNecta, del barri bar-
celoní de Gràcia. En concret l'eN-
Na Jove, un guardó que es lliura al 
grup juvenil que el jurat —format 
per programadors d'alguns dels 
principals festivals de Catalunya, 
com el Cruïlla, el Canet Rock o el 
Vida Festival— considera que pot 
encarar una trajectòria musical sò-
lida. "Venim del Baix Vallès i ens 

agrada fer soroll", es presenten al 
públic a cada concert.

Una de les recompenses és ac-
tuar a les festes de Gràcia de l'any 
que ve, un fet que a Zesc els fa 
"molta il·lusió". Afegeixen que 
"és una proposta que encara no 

hem tingut la sort de gaudir a 

les festes majors de Montornès 

i que esperem que aviat sigui 

possible".
La formació està integrada per la 

martorellenca Judit M. Gené (veu 
i teclats), el montornesenc Fran-
cesc Gil (guitarra i veus) i Olek Yan (bateria). A finals de setembre van 
publicar Impàs final, el seu tercer 
EP, el treball amb el qual han acon-
seguit més repercussió. El disc ha 
estat enregistrat, mesclat i mas-
teritzat per Xavier Nadal a l'estudi 
Binary Emotions Studi, de Parets 
del Vallès. Sobre aquesta experi-
ència, Gil comenta que "Nadal ens 

ha donat molta llibertat i ens ha 

deixat el seu estudi per poder 

experimentar". 

AL BARRI DE GRÀCIA

porcionaran un coixí a una de les 
veus més destacades de la darre-
ra generació, el premiat baríton 
Carles Pachón, en la pell del caris-
màtic trencacors protagonista, del 
qual la crítica ha lloat el seu poder 
vocal i creativitat interpretativa.

L’acompanyen en els papers 
principals, el baríton argentí Fer-
nando Álvarez, la soprano Tina 
Gorina, el tenor colombià César 
Cortés –una jove promesa–, la so-
prano valenciana Maite Alberola 
i la mezzosoprano Mar Esteve in-
terpreten els papers principals. 
Tots ells a les ordres del director 
musical Daniel Gil de Tejada i Pau 

DESCoNNECTA

ZESC

es representarà la tragèdia japo-
nesa Madama Butterfly de Giaco-
mo Puccini i el 7 de maig Il trova-

tore, la segona de les tres òperes 
que conformen la trilogia popular 
de Guiseppe Verdi. 



dj, 10 novembre 202230

BÀSQUET. DISSABTE 12, 18.15 h
TCB ESPARREGUERA - CB GRANOLLERS
Pavelló R. Martí (Esparreguera). Amb G. 
Raich i A. Moya

FUTBOL. DIUMENGE 13, 12 h
EC GRANOLLERS - L'ESCALA CF
Mpal. c. Girona. Amb E. Montané i D. Godoy

HANDBOL. DIUMENGE 13, 17.30 h
BADA HUESCA - FRAIKIN BMG
Palau municipal d'Osca. Amb C. Garcia

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 10 al diumenge 13 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 10º  22º 13º  21º 12º  20º 12º

TRADICIÓ  LA COLLA CASTELLERA TANCA LA TEMPORADA DESCARREGANT EL 4 DE 8 A LA PORXADA

Els Xics compleixen pronòstic
Repte superat. Els Xics de Grano-

llers s’havien proposat portar a pla-

ça el 4 de 8 en aquesta 31a edició 

de la seva diada –que gairebé tanca 

la temporada castellera–, i així s'ha 

acomplert. A més, ha estat la pri-

mera diada celebrada amb norma-

litat després del coronavirus.

Diumenge al migdia, en l’ac-

te central d’un programa que ha 

durat una setmana, els grana van 

descarregar dos pilars de 4, el 7 

de 7, el 4 de 7 amb agulla, un vano 

de 5 i també l’esperat 4 de 8, el 

tercer de la temporada després 

dels aconseguits el mes passat a 

Tarragona i Caldes de Montbui i el 

primer que es vivia a casa.

Tot just acabada l’actuació la 

cap de colla, Anna Fradera, feia 

una valoració optimista de la re-

cuperació dels Xics després de la 

pandèmia i, sobretot, una lectura 

en clau de futur: “marxem molt 

contents de la Porxada, el resul-

tat és positiu. La colla ha com-

plert –de fet fa temps que està 

complint– i avui és un punt de 

partida de cara a la temporada 

següent, més i millor”.

Per a Fradera la consecució del 

4 de 8 ha estat la recompensa a 

dues setmanes d’assajos molt in-

tensos, en què, a més, es van haver 

de fer canvis a la part de dalt del 

castell, amb tots els ajustos que 

això comporta. 

La jornada va tenir com a colles 

convidades els Castellers de Sant 

Cugat i els Castellers de Berga, to-

tes dues amb castells de 7, i els Mi-

nyons de Terrassa, que van acon-

seguir el 3 de 9 amb folre, el 5 de 8 

i el 2 de 8 amb folre, entre d’altres.

La plaça va lluir l’aspecte de les grans ocasions, amb molta afluèn-

cia de públic. La cap de colla co-

mentava que “la Porxada sempre 

XAVIER SOLANAS

CARRO GROS  La Porxada va viure el tercer 4 de 8 de la temporada

respon en dies així” i recordava 

que “no fem els castells per no-

saltres, els fem per la gent i ens 

agrada veure la plaça plena com 

estava avui. Suposo que les al-

tres colles també valoren que la 

Porxada s’ompli per venir-nos a 

veure, així que penso que la va-

loració és positiva”.

El dia abans, a l’actuació de vigí-

lia, uns Xics comprensiblement més 

conservadors van assolir un pilar 

de 4 caminat, el 4 de 7, el 4 de 7 amb 

agulla, el 3 de 7 i tres pilars de 4.  

El projecte

Cap infant sense 

conte incorpora 

un nou títol
LES FRANQUESES.  El projecte Cap 

infant sense conte augmenta el 

fons de catàleg amb un nou títol, 

L’objecte misteriós, escrit per An-

toni Argent, professor de secundà-

ria i coordinador de la iniciativa, i 

amb il·lustracions del garriguenc 

Pablo Allende. El text incorpora 

la traducció en anglès, a càrrec de 

Victòria Bartroli.

La presentació d’aquest nou re-

lat –del qual s’ha fet una tirada de 

5.000 exemplars– es farà dissabte 

(12 h) a la sala d'actes de la Bibli-

oteca de Corró d'Avall. Durant l’ac-

te es detallaran les peculiaritats 

d’aquest projecte creat durant el 

curs 2013-2014 i que té com a 

objectiu fomentar l’hàbit lector i 

la creativitat dels infants. Tots els 

assistents es podran emportar un 

exemplar del conte de regal. Al 

web  www.capinfantsenseconte.cat  

hi ha una relació de tots els títols 

publicats i descarregables.  

SOLIDARITAT

Les biblioteques

de Roca Umbert i 

Corró d'Avall reben

escriptors
El club de novel·la de la Biblioteca 

de Roca Umbert, dinamitzat pel 

lector editorial Albert Rubio, viu-

rà avui dijous (19 h) una jornada 

especial, ja que rebrà la visita de 

l’escriptor osonenc Ferran Garcia, 

autor de les novel·les Recorda que 

moriràs, Blasfèmia i la darrera, 

Guilleries, un violent relat històric 

ambientat a la plana de Vic durant 

la darrera guerra carlina, però 

amb aire de western.

L'autor de Taradell també con-

rea el gènere del conte, amb títols 

publicats en diferents reculls, i ha 

signat un parell de poemaris, Ma-

gror i Larva.

D’altra banda, dimarts (18 h) l'escriptora figuerenca Sílvia Soler 
visitarà la Biblioteca Municipal de 

Corró d'Avall, en una trobada amb 

els lectors conduïda per la pro-

fessora Llúcia Pons i centrada en 

la seva 13a novel·la, la història de 

llaços familiars El fibló.  

LITERATURA

Taller d'il·lustració 

botànica a La Tela 

amb la premiada

Xell Campos
El Museu de Ciències Naturals 

torna a organitzar un taller d’il-

lustració per a tots els públics, 

en aquesta ocasió impartit per la 

il·lustradora Xell Campos.

Durant la sessió es mostrarà tot 

el procés creatiu, des del treball de camp inicial fins a l’obtenció de la il·lustració definitiva. Es tre-

ballarà amb exemplars al natural 

i s'ensenyarà la tècnica de dibuix 

i aquarel·la per elaborar aquestes 

il·lustracions naturalistes.

El taller, de dues hores i mitja de 

durada, es farà, avui dijous (18 h) 

i la inscripció prèvia s’ha de fer a 

través del web de la Tela. 

Campos és il·lustradora de ci-

ència i naturalista, especialitzada 

en il·lustració botànica, una tasca 

que compagina amb la docència. 

Amb projecció internacional, ha 

col·laborat amb importants insti-

tucions, editorials i estudis de dis-seny gràfic.  

ART
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Club Reduccions a Can Pedrals

La lectura alimenta l'anima, però la Biblioteca de 

Can Pedrals també disposa d'un club de lectura i cuina, 

dinamitzat per Claudi Mans, i pensat per als amants 

de la gastronomia. Dilluns (19 h) hi ha sessió al voltant 

del llibre La cocina y los alimentos, de Harold McGee.

Les Festes de Sant Martí a 
Sant Celoni tenen capvuitada

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 10

Ferran Garcia
19 h Museu de Granollers

Dionís Puig (1853-1921) i els orígens de 

la meteorologia a Catalunya. Xerrada a 
càrrec del meteoròleg J. Ramon Miró 
20 h Agrupació Excursionista 

de Granollers

Presentació del llibre Dits de vent

de Piti Capella
DIVENDRES, 11

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz:  Albert Cirera & 
Kamarilla. Concert
20 h  Teatre Auditori de Granollers

Els Pets en concert
21 h  Gra

Carmanyola Musical. Concert del grup 
vocal Interludi de la Coral Art9
DISSABTE, 12

12 h Plaça de les Hortes

Mostra Gastronòmica Intercultural
19 h Plaça de les Hortes

Inauguració de les exposicions In illo 

tempore. Granollers en època romana i 
Tabula rasa

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

20 h Llevant Teatre

Cordèlia. Teatre
22 h Nau B1

Xarim Aresté en concert
DIUMENGE, 13

12 h Cinema Edison

Sense lluna. Teatre
17.30 h Església de Sant Esteve

La música del cel: In honorem Sancta 

Caecilia. Concert de cor i orgue
18 h Teatre Auditori de Granollers

Don Giovanni. Òpera
DIMARTS, 15

18.30 h Museu de Granollers

AGEVO: El viatge dels aliments. Xerrada 
a càrrec del crític Jaume Fàbrega 
19 h Roca Umbert

Cicle Altres veus: La persecució judicial 

a l'art. Conversa amb Abel Azcona

Sant Celoni viu durant dos caps de setmana consecutius les Festes de Sant Martí, 

el patró de la vila, i la capvuitada. Demà divendres, festiu local, s’inaugura

l’exposició col·lectiva Si ens rendim, morirem, que comptarà amb una intervenció 

de Marduix Teatre i Claret Papiol.

Dissabte se celebrarà la 2a Minimaasaiada Solidària –curses de trail per a 

infants–, un concert vermut amb el swing de TheTrumpetr3s, un túnel del terror  

i visites teatralitzades. Una carretillada infantil de tarda donarà pas al correfoc 

juvenil i a un espectacle de foc organitzat per la Colla de Diables. La nit

s'allargarà amb el concert de 31 FAM. L’endemà, diumenge, es disputarà el 36è 

Concurs d’Allioli i l’esmorzar popular amb botifarra i bolets. Continuarà amb una 

ballada de sardanes amb l’Orquestra Selvatana i una cercavila de gegants. A la 

tarda, Passaltpas farà ballar tothom amb el taller de danses del món, seguit de 

més ball amb l'Orquestra Selvatana. Més informació al web www.santceloni.cat.

10 de desembre
Espai Tranquil-Barbany

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

#Fotodrac 2022. Concurs del 
Drac de Granollers. Fins al 26 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
Museu de Ciències Naturals

La vida en moviment. Fins a l'11 de 
desembre
Can Jonch. Centre de Cultura 

per la Pau

Dones en l'oblit

Centre Cívic Nord

Del davantal a la tela. Obres de 

Roser Roca. Fins al 25 de novembre

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Premi de Pintura Paco Merino. Fins al 

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 11

19 h Espai Can Prat

Escenifica't. Presentació del llibre Del 

mar al Infierno de Germán Chocero
DISSABTE, 12

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 
La tenda, a càrrec de la Compagnie 
du Sarment/Alçada Mínima
DIUMENGE, 13

9 h Antigues Escoles de Llerona

31a Caminada Popular de Llerona
DIMARTS, 15

18 h Biblioteca Municipal de Corró 

d'Avall

Espais de Lectura. Visita de l'escriptora 
Sílvia Soler
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