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EN PORTADA

REIR, 15 anys
de treball social

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC L'entitat dona servei actualment a unes 2.800 persones de Vallès Oriental i Osona

L'associació, amb seu a Granollers,
compta amb 110 professionals i ha ampliat
els col·lectius amb els quals treballa
L'estiu de 2007 es va constituir
l'associació REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc), una
entitat sense ànim de lucre formada per un grup de professionals
de l'àmbit de l'educació social i el
tercer sector per defensar el dret a
l'alimentació, l'educació, el lleure
i un entorn residencial saludable
per als infants. Des de Granollers,
aquesta entitat dona servei al Vallès Oriental i Osona i, en aquests
15 anys, ha aconseguit tirar endavant un munt de projectes residencials, socioeducatius i participatius
a una trentena de municipis.
L'entitat va començar amb un
projecte d'atenció a la infància en

risc d'exclusió a la Roca del Vallès,
però "aviat ens vam adonar que
per reduir els nivells d'exclusió calia treballar als domicilis,
capacitar les famílies per garantir els drets dels infants", explica el director de l'entitat, Dani
Julià. A poc a poc, l'associació es
va anar estenent pel Vallès Oriental i Osona, així com obrint-se a
col·lectius diferents més enllà de
la infància: joves, dones, homes i
gent gran. "No n'hi ha prou amb
fer un reforç escolar a l'infant
o adolescent, o fer accions de
protecció i lleure, si no s'aborden altres problemàtiques del
seu nucli familiar", insisteix Ju-

lià. "Cal incidir també en l'educació i la formació d'adults per
aconseguir la inclusió social
que perseguim".
Pel que fa al treball en famílies,
REIR aposta per un model integral. A més de ser el referent a la
comarca en el servei d'orientació
i atenció a famílies, coordina al
Vallès Oriental el programa Caixa
ProInfància de l'Obra Social de
La Caixa, una iniciativa adreçada
a infants i adolescents d'entre 0
i 16 anys, i a famílies en situació
de pobresa i vulnerabilitat social.
En aquest programa es promouen
grups de reforç de lectoescriptura,
reforç educatiu per a alumnes de
primària i de secundària, tècniques d'estudi, psicoteràpies individuals i familiars, i xecs alimentaris per a famílies amb nadons,
entre d'altres. "Hi ha una confiança pública i privada cap a la

nostra entitat, ens hem guanyat
el respecte professional i d'altres entitats del tercer sector",
diu Julià.
A banda, REIR també gestiona
projectes participatius, com espais de joves i consells d'infants,
i també de caràcter residencial,
com els dos centres residencials
d'acció educativa (CRAE) de Santa
Agnès i La Vinya –ambdós a Santa Agnès de Malanyanes–, fundats
el 2007 i 2010 respectivament.
La seva funció és servir de centre
residencial temporal, de caràcter
obert i d'inserció social mixta, per
atendre menors amb un medi familiar inexistent, deteriorat o en
greu dificultat, possibilitar el retorn a una llar i facilitar els recursos per a una autonomia personal
i preparar-los per a l'etapa adulta.
Altres projectes en què treballa
l'entitat són d'àmbit social, amb
implicació de voluntariat per sensibilitzar sobre la realitat de la
infància en risc d'exclusió social;
d'alimentació, com els àpats del
migdia per a adolescents; de lleure, per a nens i nenes en situació
de vulnerabilitat, i de formació
d'adults, per acompanyar persones en la inclusió laboral i social.

Un creixement constant
Si el primer equip era de 10 educadors per a 12 infants, actualment
a REIR hi ha 110 professionals
per atendre unes 2.800 persones.
Aquest augment és motiu d'orgull
per als responsables de l'entitat,
però alhora alerten que "si creixem és perquè malauradament
hi ha molta necessitat social i

La festa
PER CELEBRAR EL 15è ANIVERSARI,
REIR HA CONVOCAT UN ACTE DE
celebració a la Sala Tarafa aquest
divendres (19.30 h), en què ha
convidat representants dels 29
municipis del Vallès Oriental i Osona
on treballa, a més de socis, voluntaris
i treballadors. També hi haurà alguns
dels infants que al llarg de tots
aquests anys han passat pels seus
recursos i amb els quals l'entitat ha
mantingut contacte. "La idea és agrair
a tothom la feina de tots aquests
anys", diu Julià.

molts espais per cobrir". Alhora, l'entitat –avui constituïda en
fundació– també ha estat pionera
en diverses accions dins del tercer
sector. Per exemple, va ser la primera entitat social de Catalunya
especialitzada en consell d'infants, i també va ser la primera en
abordar la bretxa digital amb l'esclat de la pandèmia.

"No es tracta de pal·liar
la crisi a curt termini, sinó
d'aprendre dels errors per
evitar la mateixa situació"
"Els nostres educadors són
al carrer, i de seguida detecten
i coneixen les necessitats que
hi ha", diu Julià. En aquest sentit, el director de l'entitat apunta
també que actualment vivim un
"moment social complicat", en
què "tot canvia molt de pressa",
i fa una crida a la societat a aprendre dels errors del passat. "No es
tracta de pal·liar la crisi a curt
termini, sinó aprendre d'aquesta crisi per evitar tornar a caure
en la mateixa situació més endavant". i x.lloreda.
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SOCIETAT

Mostra de fotografia matemàtica

Donació de sang

Dimecres vinent (19 h), la Universitat Popular de Granollers
(UPG) inaugurarà una nova mostra de fotografia matemàtica,
amb les imatges presentades al setè concurs d'aquesta
temàtica que organitza. L'exposició es podrà veure
a la Biblioteca de Roca Umbert fins al 30 de desembre.

La parròquia de Sant Esteve de Granollers
acollirà dilluns –de 10 a 14 h i de 17 a 21 h–
un acapte solidari per al Banc de Sang i Teixits.
Per ser donant es pot reservar hora al web
donarsang.gencat.cat.

INFRAESTRUCTURES EL CONSELL COMARCAL HA APROVAT EL PROJECTE PER ADEQUAR LA SEVA FUTURA NOVA SEU

VIA PÚBLICA

La primera fase de la reforma dels
antics jutjats inclourà una nova planta

Abans de l'abril
es reasfaltaran 9
carrers, entre els
quals Sant Jaume

El ple del Consell Comarcal va aprovar la setmana passada l'avantprojecte de reforma de la seu dels
antics jutjats de Granollers per a la
implantació de la nova seu. L'acord
va comptar amb el suport de tots
els grups presents al ple i l'abstenció de Ciutadans. L'acceptació de la
cessió gratuïta per part de l'Ajuntament de Granollers es va aprovar per unanimitat. El pressupost
d'execució per contracte estimat
de l'avantprojecte és de 5.196.135
euros, IVA inclòs. L'actuació es desenvoluparà per fases per motius
de planificació del finançament i
de la inversió.
Després d'avaluar diverses
possibles alternatives materials
per a la nova seu, s'ha acabat considerant que la més idònia és la
reforma integral de l'edifici dels
antics jutjats de Granollers, situat a l'avinguda del Parc, número
7. Aquest edifici es va construir
entre el 1970 i el 1974, té una superfície de 2.768 metres quadrats
distribuïts en cinc plantes i una
sotacoberta. Es preveu la construcció d'una nova planta remuntada sobre l'edifici existent.
Actualment es disposa de finançament per dur a terme una primera fase de l'actuació a càrrec
del romanent de tresoreria i del
Programa General d'Inversions
2020-2023 de la Diputació de

m.e.

LA PLANTILLA HA
CRESCUT UN 238%
ELS DARRERS 20 ANYS
n L'actual seu del Consell Comarcal,

SEU Després de la reforma, els antics jutjats acolliran el Consell Comarcal
Barcelona. Més endavant es preveu obtenir ingressos procedents
de noves convocatòries d'ajuts de
la Diputació i de la venda de la seu
actual. Així mateix, es preveu la
possibilitat de poder aconseguir
fons destinats a la rehabilitació
i millora energètica i ambiental
d'edificis. Es preveu completar
el finançament de l'actuació amb
operacions de crèdit.
En aquesta primera fase es preveu dur a terme la rehabilitació estructural de l'edifici, la construcció
d'una nova planta, la construcció
d'una nova escala exterior d'evacuació, la retirada interior d'instal·lacions i elements obsolets, la
preparació d'instal·lacions i els

treballs preliminars necessaris per
a la redacció del projecte.
A més, l'avantprojecte també
preveu la necessitat d'incorporar
en el projecte i en l'execució de les
obres criteris ambientals i d'eficiència energètica. El pressupost
d'execució per contracte estimat
per a les obres d'aquesta primera
fase és d'1.933.202,38 euros.
Les obres previstes a l'avantprojecte que no es duguin a terme
a la primera fase, es podran executar de cop o bé progressivament,
segons es determini en el seu moment. Un cop acabades totes les
obres previstes en l'avantprojecte, es preveu que la seu del Consell
Comarcal ocupi quatre plantes de

al carrer Miquel Ricomà 46, ha quedat
petita. Els últims anys, l'ens comarcal
ha experimentat un creixement important dels seus serveis així com el
personal que els presta –actualment
té 170 persones en plantilla–, concretament, un creixement del 237%
els últims 20 anys, del 162% els últims
10, i del 63% els últims 5. "Tenint en
compte les necessitats actuals i futures, es considera necessari disposar
d'una nova seu orientada a les noves
formes de treball i d'administració",
indiquen fonts de l'ens vallesà.

l'edifici i una planta quedi sense
ús, reservada a futures activitats.
L'altra planta de l'edifici queda en
propietat de l'Ajuntament de Granollers.
És voluntat de l'equip de govern portar a aprovació al proper
ple la convocatòria de la licitació
conjunta per a la redacció del projecte i execució de les obres de la
primera fase de la reforma. Un cop
aprovada la convocatòria, es preveu que tot seguit s'obri el termini
de presentació d'ofertes. i m.E.

L'Ajuntament de Granollers ha
contractat els treballs de reasfaltatge d'una desena de vials de la
ciutat a l'emrpresa Construccions Deumal, que s'encarregarà
de les obres per un pressupost de
216.590 euros, amb termini d'execució d'entre aquest novembre i
l'abril de l'any vinent.
El projecte d'adequació de paviments per aquest període inclou
el manteniment i conservació del
s ferms de nou espais, quatre dels
quals al centre, dos a Tres Torres,
un a la Font Verda, un a Can Mònic
i un altre al barri Sant Miquel.
Concretament es preveu millorar els ferms dels carrers Costa
Rica, entre el passeig de la Muntanya i Josep M. de Segarra; Sant
Jaume, a la part del moll de descàrrega del Mercat de Sant Carles,
i entre l'avinguda Prat de la Riba
i Navarra; Francesc Macià, entre
Emili Botey i passeig Colom; Navarra, entre Sant Jaume i Princesa;
Francesc Gimeno; Magallanes i
Camp de les Moreres, entre Aragó i Mare de Déu de Montserrat; i
l'avinguda Esteve Terrades, entre
la plaça Serrat i Bonastre i la ronda
Sud, i la rambla Josep Tarradellas.
En realitat hi haurà dues tipologies de treball, la pròpia repavimentació i les accions per tapar
sots que puguin anar sorgint durant la durada del contracte. i
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25-N EN EL MARC DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, NEIX UNA EINA PER DETECTAR SITUACIONS LLEUS EN L'ÀMBIT ESPORTIU

UNA CAMPANYA JUVENIL

Prou d'hòsties

Menys masclisme
i LGBTI-fòbia en
el món educatiu

Incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques o en el món
esportiu i educatiu, per exemple, no vol dir parlar exclusivament de
dones, sinó de tot el sistema de desigualtats que segrega i jerarquitza allò tradicionalment masculí o femení. Per això, molts dels
actes al voltant del Dia contra la violència vers les dones cerquen
expandir la perspectiva de gènere, tombar estereotips i lluitar
contra les desigualtats entre homes i dones.

Protocol de prevenció a
instal·lacions esportives
Coincidint amb la commemoració
del 25-N, Dia internacional contra
les violències masclistes, dimarts
es presentava a l'Ajuntament de
Granollers el protocol de prevenció
i abordatge de les violències sexuals en les instal·lacions esportives
municipals, fruit del treball conjunt
dels serveis d'Esports i d'Igualtat
amb clubs i entitats esportives de
la ciutat en el marc del projecte
Igualtat en l’Esport, amb l'objectiu
de vetllar per la igualtat entre homes i dones i lluitar contra totes les
formes de violència masclista. El
projecte Igualtat en l'Esport, iniciat
el 2020, té per objectiu "avançar
cap a les relacions més justes entre homes i dones i fomentar la
participació de les noies en activitats esportives", explicava la regidora d'Igualtat, M. del Mar Sánchez. En aquest sentit, el projecte

aborda aspectes com l'equitat en
la distribució dels recursos; la comunicació no sexista; la promoció
de la participació de nenes, noies i
dones; la paritat als equips tècnics;
la paritat a les juntes directives; la
discriminació de gènere i l'assetjament sexual; el reconeixement i els
referents femenins; i el treball sobre els rols i estereotips de gènere.
A partir d'aquí s'ha elaborat un protocol que ajudi a detectar situacions
lleus de violència masclista i que estableixi com cal actuar en cada cas.
"No ens n'adonem, però encara
tenim incorporats molts hàbits
i comportaments masclistes sobre els quals hem d'incidir", deia
el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer.
"Per això hem elaborat un protocol que facilita l'atenció a les
persones afectades i acompanya
les entitats".

Aquest document, alhora, pot
servir de model pel protocol propi
que han de tenir les entitats esportives d'acord amb la legislació
actual, per evitar tota mena de violències i d'assetjaments a infants
i joves. "El protocol té una funció
preventiva molt important, i per
això és clau que el coneguin tots
els tècnics i responsables de les
entitats", deia Ferrer, qui també
apuntava l'aposta per "la sensibi-

lització i la formació, de manera
que no calgui aplicar el protocol en cap cas". Per promocionar
aquesta feina, les àrees d'Esports i
Igualtat també han editat un vídeo
en què dones esportistes referents
a la ciutat alerten de situacions de
violència. El 25-N es distribuirà
per xarxes socials. D'altra banda,
entitats com el BMG també presentaran aquesta setmana els propis
protocols d'actuació. X.L.

TONI TORRILLAS

L'acte central del 25-N,
dissabte al matí a la Porxada

Tir amb arc i activitats a les Franqueses
Entre les activitats del 25-N a les Franqueses, diumenge va tenir lloc al
Club Tir amb Arc Les Franqueses una tirada contra la violència masclista.
També hi ha hagut un taller sobre el sòl pelvià i una performance als mercats
de Bellavista i Corró d'Avall. L'acte institucional serà divendres (13 h) a la
plaça de l'Ajuntament, enguany centrat en les violències obstètriques, on
es llegiran els escrits guanyadors del Concurs de Microrelats del 25-N i hi
actuarà l'alumnat de l'INS Lauro i l'Escola Municipal de Música. Diumenge
(18 h), al Teatre Auditori de Bellavista, hi haurà el recital Alcem les veus
contra la violència obstètrica, amb SOS Donna, l'Associació d'Intercanvis
Socials i Culturals, la Coral Xeremella i el Cor Camins. D'altra banda, Sal-CUP
va organitzar dimarts un taller de reflexió i anàlisi d'estereotips i rols de
gènere, i dimarts vinent (19 h), a Can Font, hi haurà una xerrada sobre
repressió i dona, amb la històrica activista independentista Blanca Serra.

La commemoració del 25-N a Granollers compta amb una desena
de propostes coordinades pel Centre per la Igualtat i Recursos per a
Dones (CIRD). Així, del 17 al 28 de
novembre s'estan duent a terme
iniciatives per promoure la reflexió
i la sensibilització de la ciutadania,
entre les quals, per exemple, hi ha
instal·lacions artístiques o l'espectacle A vueltas con los amores, d'Isa
Duque, la mediàtica Psicowoman,
així com xerrades, taules rodones,
tallers i accions creatives a diferents espais. Divendres, el Consell
Comarcal i l'Ajuntament faran la
presentació de l'estadística judicial
sobre violència masclista a la comarca l'any 2021 –a la Sala Tarafa
a les 10 h–. L'acte central del 25-N
serà dissabte (11.30 h) a la Porxada, en col·laboració amb la Taula
d'igualtat de gènere. L'acte consistirà en la lectura del manifest en com-

MARXA DE TORXES
FEMINISTA
El col·lectiu Granollers Feminista també
ha organitzat diverses activitats amb
motiu del 25-N. Avui, dijous (19.30 h),
arrencarà una marxa de torxes pels
carrers del centre de la ciutat, i demà
divendres 25 hi haurà dues activitats a
l'Ateneu Popular La Malgirbada. Seran
un taller de kick-boxing no mixt (18 h) i
un sopar popular (20.30 h). Totes les activitats giraran al voltant de la piràmide
de les violències masclistes, i enguany
s'abordaran tres temes principals: la
pressió estètica i la gordofòbia, l'avortament i els assassinats masclistes.

memoració del 25-N i l'acció teatral
El crim dels llençols blancs, a càrrec
de la companyia La Mayéutica.

En el marc dels actes del 25-N,
divendres va presentar-se al
TAG el projecte de detecció
i prevenció de les violències masclistes i sexuals als
centres educatius de secundària, materialitzat
en la campanya Des del
món educatiu actuem
vers les violències masclistes i sexuals, que és
el resultat del treball
fet amb alumnat de
4t d'ESO dels instituts
Educem, EMT, Antoni
Cumella i Carles Vallbona
i també amb l'Arrel-Fòrum
de les Adolescències. La proposta de fer aquesta campanya
va sorgir de l'Arrel, i es va decidir
que els joves no només en serien els destinataris, sinó també
els autors. Per impulsar la campanya, la cooperativa L'Esberla i
El Far Cooperatiu han dinamitzat
formacions amb el professorat i
l'alumnat de secundària per tal que
puguin detectar i prevenir violències masclistes, sexuals o LGBTI-fòbiques a l'institut. "Vam dedicar una
jornada a parlar sobre nosaltres,
sobre com som i quines són les
nostres inseguretats. Llavors,
per grups, tothom va pensar
frases que expliquessin com és
estimar-se bé", explicaven Noor
Aoulad i Abril Arànega, membres
del fòrum l'Arrel. Entre d'altres,
frases com "A Granollers ens estimem... lliurement", o "per sentir-nos bé", o "respectant cossos
i opinions". Totes aquestes frases
s'han convertit en cartells que es
distribuiran per les xarxes socials
i per la ciutat, i també s'ha editat
una stop-motion amb tots els cartells creats, que acaben indicant el
telèfon del Servei d'Igualtat per posar-s'hi en contacte en cas de detectar algun possible cas de violència
masclista o sexual.
L'alcaldessa, Alba Barnusell, afirmava que "tots i totes volem una
societat sense violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques,
en què tothom pugui viure en
plena llibertat i estimar com vulgui i qui vulgui". També les integrants de l'Arrel reforçaven aquesta idea: "No hi ha una manera
concreta d'estimar; hi ha moltes
maneres de fer-ho, i sempre s'ha
de fer de manera que un se senti
còmode i basant-se en el respecte, no com t'han dit que s'ha de
fer". Al final de l'acte, la psicòloga
i sexòloga Isa Duque va oferir als
joves l'espectacle Otras formas de
vivir el amor son posibles. X.L.
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MAAS EXCLUSIVAS PONT, EL TEU NOU
CONCESSIONARI OPEL
L'EXCEL·LÈNCIA ALEMANYA
ARRIBA A GRANOLLERS

MAAS EXCLUSIVAS PONT
Ctra. Nacional 152a | km. 25,5 | 08403 Granollers
Tel.: 938 49 41 33
Consum mixt (l/100km) / Emissions de CO2 (g/km) - Gamma NOU ASTRA PHEV: 1,1 / 24-25
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VIA PÚBLICA EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE POC MÉS DE 210.000 EUROS

LES OBRES, DE NIT PER NO AFECTAR LA CIRCULACIÓ DE TRENS
ajuntament

Aprovada una reforma del llac
del parc de Ponent per fer-ne
més eficient la gestió de l'aigua
L'Ajuntament té previst fer una reforma estructural del llac de Ponent
que permeti millorar l'eficiència de
la gestió de l'aigua, tant des del punt
de vista ornamental i sanitari com
del mateix estalvi i optimització
dels recursos que es consumeixen.
La junta de govern local n'ha aprovat el projecte de millora.
Amb una superfície de 3.600
metres quadrats, el llac ornamental va ser construït l'any 1989 dins
del parc de Ponent. Al llarg dels
anys s'han anat solucionant diverses incidències tant del sistema
hidràulic com de l'equipament, i
pròximament es farà una reforma
estructural per millorar i fer més
eficients les instal·lacions.
Es renovaran els equipaments
hidràulics de la sala de màquines
per tal d'adaptar-los a les condicions de funcionament actuals, amb
la renovació de bombes, vàlvules
i canonades en mal estat. També
es modificaran els circuits, s'adequarà el sistema de tractament de

ajuntament

ESVORANC Fa dies que van començar els treballs per fer passar la canonada

EL LLAC ORNAMENTAL La reforma estrutural l'ha de fer més eficient
l'aigua, es renovarà la instal·lació
elèctrica de la sala de màquines,
s'adaptarà un sistema de buidatge
del llac petit al llac gran, per facilitar les tasques anuals de neteja i
desinfecció i es repararan els problemes d'estanquitat dels dos vasos del llac, entre altres actuacions.

El projecte de millora del llac
de Ponent, a càrrec de l'empresa
Engisic Solucions i Consulting SL,
té un pressupost de poc més de
210.000 euros i un període d'execució de quatre mesos. El projecte
estarà en informació pública durant 30 dies.

OBRES ADJUDICADES A L'EMPRESA SERXAR PER UN PRESSUPOST DE 128.392 EUROS

Pas per reurbanitzar una plaça
interior de Primer de Maig
El govern granollerí ha adjudicat
a l'empresa Sexar SAU les obres
de reforma de la plaça interior del
barri de Primer de Maig, entre els
carrers Roger de Llúria i Navarra
–la plaça de la Font–, amb la intenció de "crear una plaça més ama-

ble, millorant l'accessibilitat de
la zona i afavorint la convivència", indica el consistori. El pressupost dels treballs és de 128.392
euros –un 2% per sota del preu de
licitació– i el termini d'execució
s'ha fixat en quatre mesos.

El disseny de l'espai ha comptat
amb la intervenció d'alumnat de
5è de primària de l'Escola Ferrer
i Guàrdia, que ha treballat per
aportar idees per reformar la plaça en el marc del projecte educatiu Fem un jardí.
Aquest projecte col·laboratiu
també va implicar l'alumnat de
l'institut Celestí Bellera a la reforma dels Jardins de Rita Gibernau,
a Can Bassa.

Talls al carrer Francesc
Ribas per la instal·lació
d'una canonada nova
Amb motiu de les obres d'instal·lació d'una nova canonada
d'aigua al carrer Francesc Ribas,
el cap de setmana passat van començar els treballs en el tram
que passa pel pont sobre la via de
tren, que continuaran aquest proper dissabte. Per petició d'Adif,
els treballs s'hauran de fer en horari nocturn, la matinada de dissabte a diumenge, per no afectar
la circulació dels trens, ja que caldrà aturar la tensió elèctrica de la
catenària.
Per poder dur a terme la instal·lació de la canonada, des de
mitjanit fins a les 5 de la matinada, caldrà posar en funcionament
un grup electrogen per poder
subministrar corrent elèctric i
il·luminació a la zona de treball i
al camió grua en servei. Puntual-

ment, es farà ús de broques i serres radials que poden fer soroll i
provocar molèsties al veïnat més
proper a la zona, a qui s'ha informat prèviament.
Pel que fa a les afectacions de
mobilitat, també des de les 00 h
i fins a les 5 h es tallarà el carrer
Francesc Ribas, en sentit de baixada, després de la rotonda i fins
abans del pont, fent desviar els
vehicles cap al passeig de la Muntanya.
La nova canonada, de 30 cm
de diàmetre i 170 metres de
longitud, contribuirà a millorar
i garantir el servei en cas que es
produeixi alguna incidència a la
xarxa subministrament d'aigua
potable. Les obres van començar
el 24 d'octubre i és previst que
acabin a finals d'any.

DJ, 24 NOVEMBRE 2022

9

Maas Exclusivas Pont
EL TEU CONCESSIONARI CITROËN
A GRANOLLERS
Ctra. Nacional 152a | km. 25.5 | Granollers
Tel.: 930 21 57 42

C

L

RI
T
C
E

E
%
0
10

NOU CITROËN Ë-C4 100 % ËLECTRIC
OPEN THE WAY
TAMBÉ DISPONIBLE EN

*

GASOLINA O DIÈSEL

*Només per a Concessionaris adherits a la promoció Pack Made in Spain.
2
Nou Ë-C4 elèctric. Consum homologat WLTP (Wh/km) 166,2. Emissions CO WLTP
(g/km) 0. Autonomia WLTP fins a 350 km.
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VIA PÚBLICA EL COL·LECTIU GREENOLLERS COMENÇA UNA RECOLLIDA DE SIGNATURES PER RECLAMAR MÉS ARBRES AL NUCLI URBÀ

"Ens rostim; no hi ha ombres"
Les altes temperatures d'aquest
estiu han evidenciat la manca
d'ombres en alguns espais de
molta circulació de vianants a
Granollers. "Ens rostim; no hi
ha arbres. Ombrejar i refrescar
places i carrers ha de ser una
prioritat", explica Jordi Pagès,
un dels impulsors del col·lectiu
Greenollers, que aquesta setmana
ha iniciat una campanya de recollida de firmes per reclamar al govern municipal que hi posi remei.
La iniciativa va sorgir ja fa mesos de les tertúlies que un grup
de granollerins fan els dilluns a la
Fonda Europa, un espai des d'on
el 2019 es va gestar la iniciativa
solidària amb Open Arms, que va
culminar amb una jornada de música i poesia. "Hi parlem de molts
temes, però d'un temps ençà
ens hem centrat en la nostra
ciutat, i ens preocupa molt la
manca d'arbrat", insisteix Pagès.
Greenollers –amb perfils a Instagram i Facebook– va publicar
un primer document fundacional
amb cinc punts descriptius: "per
un Granollers més verd on no es
tallin els arbres que fan ombra;
perquè ens agraden les flors;
perquè volem respirar un aire

greenollers

COMPARTIVA El col·lectiu fa notar la desaparició d'arbrat al nucli urbà
que no ens posi malalts; perquè
ens ofega tant ciment, i perquè el
canvi climàtic no és cap broma".
Després de denunciar a xarxes la
tala d'arbres –"fan obres i no s'hi
miren", consideren– i els escocells
que queden buits, aquest estiu van

fer una plantada de cartells pel mal
estat d'alguns arbres de la ciutat, i
per "recordar que també necessiten aigua i que cal regar".
A banda de promoure més campanyes de conscienciació ciutadana, el col·lectiu vol pressionar

el govern local perquè la promesa d'una transformació verda
de Granollers que s'emmarca en
el pla estratègic 2030 "sigui un
canvi real i no acabi sent només
una promesa electoral". De fet,
Greenollers celebra el projecte de
renaturalització del Congost, però
considera que els esforços "s'estan concentrant en el passeig
Fluvial, però la gent va pel centre, per una Carretera –Anselm
Clavé– sense ombra". També fan
notar que "des de Ponent fins al
carrer Girona, els arbres són
escassos o petits".
En algunes reunions informals
amb tècnics i govern municipal
s'han exposat motius tècnics que
dificulten la plantació d'arbrat en
alguns carrers de la ciutat, "però
no ho veiem clar. Si hi ha voluntat política, es poden trobar
opcions".
El col·lectiu recorda que Granollers té 18.400 arbres, segons
un estudi de la Diputació, però
no al centre, i posa també com a
exemple la plaça de l'Església i els
carrers de l'entorn de la Porxada.
"Els tendals no acaben de servir de res, cal verd i propostes
imaginatives, com la jardineria

vertical", proposa Pagès, crític
amb els exemplars menuts dels
testos instal·lats en alguns carrers
de vianants. "Grans metròpolis com Barcelona i París estan
apostant per les ciutats verdes,
perquè això ens salvarà", tant
davant l'augment de temperatura
pel canvi climàtic com perquè millora la qualitat de l'aire.
Per això recolliran firmes de la
ciutadania fins al 15 de desembre,
quan les presentaran al consistori
i faran públic un manifest. La campanya culminarà cap al març amb

"La ciutat enrajolada i
asfaltada necessita
urgentment un canvi cap
al verd àgil i imaginatiu"
un acte central, una festa de l'arbre lúdica i reivindicativa.
De moment, els signants mostren la seva "insatisfacció respecte al verd urbà, bé sigui per
dèficit o per mal estat". "Granollers, la ciutat enrajolada i asfaltada, necessita urgentment
un canvi cap al verd i demanem
una nova política mediambiental àgil, imaginativa, més efectiva i adaptada als temps que
venen", conclouen. m.e.

SERVEIS LA JUNTA DE GOVERN TAMBÉ APROVA LA INSTAL·LACIÓ D'11 NOUS MÒDULS D'APARCAMENT TANCAT PER A BICICLETES A BARRIS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS
AJUnTAMenT

Uns 325.000 € a ampliar el carril bici
a l'avinguda del Nord i Torras i Bages
Amb l'objectiu de potenciar l'ús de
la bicicleta i reduir els desplaçaments amb vehicle privat, s'ampliaran els carrils bici del carrer Josep Torras i Bages i de l'avinguda
Estació del Nord i s'instal·laran 11
nous mòduls d'aparcament tancat
per a bicicletes. Pel que fa a l'ampliació dels carrils bici, la junta de
govern local va aprovar inicialment el projecte per un valor de
prop de 325.000 euros. Es tracta
de l'ampliació del tram de l'avinguda de l'Estació del Nord i del
carrer Josep Torras i Bages, entre

Joanot Martorell i Joan Prim.
Properament, s'iniciarà la licitació per al subministrament i instal·lació dels aparcaments per a
bicicletes per un valor estimat de
150.000 euros i un termini de cinc
mesos. La ubicació inicialment prevista dels nous aparcaments és a
la plaça de la Font Verda, a la zona
dels instituts, al Palau d'Esports i en
altres zones esportives de la ciutat,
com al carrer Girona a l'altura del
Club Bàsquet Granollers, i als barris
de Can Mònic, Gan Gili i Ponent. Es
tracta d'aparcaments públics per

a bicicletes, segurs i gratuïts, que
se sumen als nou mòduls que ja es
van instal·lar el mes de setembre de
2021 i al de l'estació de Granollers
Centre, instal·lat el febrer de 2020.
Aquestes actuacions estan emmarcades en el projecte Granollers aposta per la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat
de l'aire, i compten amb el finançament del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
en el marc del programa d'ajuts
a municipis per a la implantació
de zones de baixes emissions i la

MÉS APARCAMENTS Es preveuen 11 nous mòduls similars al de Roca Umbert
transformació digital i sostenible
del transport urbà. Formen part
del Pla de Recuperació, Transfor-

mació i Resiliència, finançat per la
Unió Europea amb els fons Next
Generation.
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MEDI AMBIENT MALGRAT L'EMERGÈNCIA, EL METEORÒLEG VA FER UN DISCURS 'OPTIMISTA'

L'OBJECTIU ÉS APROFITAR ELS EXCEDENTS PER A ÚS AGRÍCOLA

Tomàs Molina: "Les nits
tropicals seran habituals"

Un projecte preveu remuntar
aigua depurada de Granollers
per regar camps de Llerona

"El canvi climàtic, amb estius
de cinc mesos i nits tropicals,
ha vingut per quedar-se". Amb
aquesta contundència explicava
Tomàs Molina, cap del servei meteorològic de Televisió de Catalunya, com l'escalfament planetari
ja és una realitat evident i com es
preveu que augmenti els pròxims
anys. Els professionals del clima
"analitzem escenaris de futur en
funció del diòxid de carboni que
hi ha a l'atmosfera, i ara és més
elevat que mai", deia Molina. "Veiem que ens estem passant, i cal
revertir la tendència abans del
2030, quan ja serà irreversible".
"Per això parlem d'emergència
climàtica, perquè el moment
d'actuar és ara". Malgrat la gravetat de la situació, Molina instava
a no caure en el catastrofisme. "El
canvi climàtic és una evidència,
però el món no desapareixerà.
Serà un món diferent del que
hem conegut fins ara, i com sempre hem fet al llarg de la història, ens hi acabarem adaptant".
Molina insistia en la idea que el
món va canviant contínuament, i
que res té a veure el moment actual amb el de fa 50 anys, per exemple en l'ús del cotxe, d'internet, de
l'aigua o la calefacció. "El món de
quan érem petits no tornarà,

x.l.

XERRADA Ramon Font i Tomàs Molina, en una nova edició dels Debats del Casino
però no per això serà pitjor que
ara", insistia. "Aquesta evolució
ens obliga a adaptar-nos a la
nova realitat, i trobarem les tecnologies i les maneres de fer-ho,
reaprofitant i reutilitzant, com
hem fet sempre".
Molina també apuntava que "les
quatre estacions tradicionals
ja s'han acabat", i que cal acostumar-se a un futur més càlid i amb
molta menys aigua, "perquè som
molta més gent a consumir-ne
i perquè plou molt menys". I
aquest serà, assegurava, el gran
repte que hauran d'afrontar els
països mediterranis els pròxims
anys. "Les batalles pels transva-

Alerta per sequera al Vallès
La Generalitat va declarar dimarts l'alerta per sequera a l'àmbit de subministrament
del Ter-Llobregat, que inclou Barcelona i l'àrea metropolitana. Tot i que les
restriccions no afecten l'aigua de boca, sí que hi ha afectació per al reg agrícola
(25%), per a usos ramaders (10%), industrials (5%), recreatius que impliquin reg
(30%) i altres usos recreatius (5%). El Departament d'Acció Climàtica ha apel·lat a la
responsabilitat dels ciutadans, que aquest estiu han augmentat 11 litres d'aigua el
consum diari. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya.

saments dels rius i els plans hidrològics tornaran a l'ordre del
dia, sobretot a l'Estat". En aquesta adaptació al nou escenari, Molina també defensava la necessitat
de tendir a les energies renovables.
"És urgent reduir les emissions, i
si per fer-ho cal construir parcs
eòlics, doncs que es facin", deia.
"Cal informar-se bé i fer el que
calgui; vivim un moment complicat i cal adaptar-se al moment".

Resultat positiu de la COP27
Sobre les cimeres pel clima, com
la que darrerament s'ha celebrat a
Egipte, Molina es mostrava satisfet
del seu resultat. "Tothom diu que
aquestes cimeres són un desastre perquè no s'arriba a prou
acords o perquè no es compleix
tot allò que s'acorda, però la
veritat és que és molt difícil posar d'acord 200 països del món,
cadascun amb els seus interessos". "Per petits que siguin els
avenços, o si s'aconsegueix no
anar més enrere, el resultat ja
és positiu", indicava. x.l.

LES FRANQUESES. El Consorci del
Besòs Tordera, l'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament
de les Franqueses treballen en un
projecte per augmentar la capacitat d'aigua disponible per al
regadiu als camps de Llerona. El
projecte preveu remuntar aigua
sobrant de la depuradora de Granollers fins a Llerona mitjançant
una estació de bombeig i una canonada, de manera que els pagesos
tinguin més disponibilitat d'aigua.
Actualment, els pagesos de Llerona utilitzen per regar l'aigua
sobrant de l'estació depuradora
de la Garriga, de la qual surten
uns 3.000 metres cúbics diaris.
D'aquesta aigua també se n'abasteix el camp de golf de la Garriga,
i també cal garantir un cabal ecològic mínim al riu. Tot plegat fa
que l'aigua de la depuradora de
la Garriga sovint sigui insuficient
per al regadiu, per exemple, dels
camps de mongeta del ganxet.

La depuradora de Granollers, en
canvi, que tracta les aigües residuals de municipis com les Franqueses, Canovelles i Granollers,
expulsa uns 33.000 metres cúbics
diaris d'aigua depurada, de manera que una part podria ser reaprofitada per a usos agrícoles. L'alcalde, Francesc Colomé, explica que
diverses institucions treballen en
el projecte, i que es buscaran fons
europeus per poder finançar-lo.
"Serà una manera de completar
el cicle de l'aigua, reaprofitant
l'aigua neta que surt de la depuradora de Granollers". "Aquesta
és una llarga reivindicació dels
productors de mongeta del ganxet", diu Esteve Rodoreda, pagès
de Llerona. "Això ens permetria
regar les mongetes per aspersió, que seria la millor manera
de fer-ho per obtenir millors
resultats". Si tot va sobre el calendari previst, les obres podrien
començar a finals de 2023. x.l.

Tornen les protestes a la ronda
Sud i el PSC hi reclama un radar
El PSC de Granollers ha presentat
una moció a debatre en el pròxim
ple municipal per exigir el compliment, per part de la Generalitat,
dels acords assolits entre les dues
administracions per instal·lar un
radar fix a la ronda Sud i per desviar el trànsit de vehicles pesants
d'aquesta via i de la carretera del
Masnou, unes mesures que fa mesos que s'estan demorant i sobre
les quals ja s'havia arribat a un
acord ja fa més d'un any. Segons el

PSC, la Generalitat busca ara mesures alternatives a aquests acords.
Justament, l'Assemblea Integradora Ronda i Sud de Granollers
es va manifestar dimecres al vespre a la ronda i va tallar part de
la via en la primera mobilització
després de la pandèmia. La plataforma veïnal urgeix les administracions a actuar per pacificar
l'excés de trànsit en aquesta via i
per obligar els vehicles a reduir la
velocitat a la qual circulen.
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PATRIMONI GASTRONÒMIC DISSABTE I DIUMENGE SE CELEBRARÀ A LES ANTIGUES ESCOLES DE LLERONA L'11a EDICIÓ DEL CERTAMEN

MEMÒRIA HISTÒRICA

Tot a punt per a la Festa
de la Mongeta del Ganxet

Sortida des de les
Franqueses a Elna i
el camp d'Argelers

x.l.

LES FRANQUESES. Com cada darrer
diumenge de novembre, aquest cap
de setmana arriba a Llerona una
nova edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet, que enguany s'ampliarà un dia més, amb activitats
dissabte a la tarda. L'esdeveniment
combina la feina al camp amb la
cultura popular, i, sobretot, posa en
valor un dels actius gastronòmics
més rics del territori: la mongeta
del ganxet. "Les Franqueses, i sobretot Llerona, és la capital mundial de la mongeta del ganxet",
remarca l'alcalde, Francesc Colomé. "Aquest és el diamant que
tenim aquí, i per això volem i necessitem conservar-lo". També la
presidenta del Consell de Poble de
Llerona, Montse Vila, destaca la relació històrica d'aquest cultiu amb
el poble, i la regidora d'Agricultura,
Sònia Tena, subratlla la voluntat de
transmetre tot aquest coneixement
popular als més joves. Pel que fa a
les activitats, enguany la festa començarà dissabte a la tarda amb
propostes per acostar la feina del
camp a joves i a famílies i fomentar

cultura popular i tradicional, amb
l'actuació dels Xics de Granollers,
els Sardanistes Franquesins i la
Cobla Premià, la cercavila i ballada
dels Gegants de les Franqueses i
una mostra del ball de l'espolsada
a càrrec de la comissió de la festa
major de Corró d'Avall.
Aquest any, el concurs de cuina
arriba a la 10a edició de la mà de la
cuinera Ada Parellada –que farà un
showcooking (16 h) just abans del
lliurament de premis, i de Leslie,
membre del grup de rock Els Sírex.
També hi haurà l'animació del Patge Ganxet, i l'actor de cinema i teatre Joan Pera tancarà la festa a partir de les 17 h amb el seu espectacle.

Menys producció

així que la tradició no es perdi entre
les noves generacions. Entre d'altres, hi haurà un mercat de segona
mà, amb unes 50 parades de roba,
joguines i llibres, la majoria locals,
a més de tallers familiars a càrrec
l'associació Camper Club Ganxet,
que col·labora en l'organització de
la festa des de fa més de cinc anys.
"També farem una xocolatada,
un sopar popular a la carpa i una
mostra de foc amb el Cabró i els
diables Els Encendraires", explica

Salvador Domínguez, president de
l'entitat, qui també apunta que la
festa acabarà a la nit amb la música
de Lola Van Dj Truck.
L'endemà, diumenge, la festa arrencarà al matí amb la trobada de
representants de la producció, la
restauració i l'empresariat del sector, i amb la fira de productes de
proximitat i mongetes del ganxet.
També hi haurà un espai central
per a la batuda, garbellada i tria de
mongetes, i una àmplia mostra de

Les Franqueses té una producció
de 50 hectàrees d'aquest preuat llegum, 30 de les quals són a Llerona.
En aquests camps se solen collir uns
1.500 kg per hectàrea, el que suposa una collita de 75.000 kg de mongeta del ganxet a les Franqueses.
Malgrat això, la collita d'enguany es
preveu una mica més tardana i més
baixa per la forta calorada d'aquest
estiu i, sobretot, per la falta d'aigua.
"La calor va fer caure la flor de la
mongeta en el moment de la floració, i també hi ha hagut afectacions per l'aranya roja", lamenta
el productor Esteve Rodoreda. x.l.

L'Ajuntament i la Societat
de Caçadors sumen forces per
controlar la població de senglars

hi hagi més incidents en les zones
urbanes i periurbanes.
Davant d'això, l'Ajuntament ha
formalitzat la relació amb la Societat de Caçadors de les Franqueses
per tal de garantir el control dels
senglars al municipi. Amb aquest
conveni, l'activitat cinegètica de
l'associació passa de ser considerada com a lúdica o esportiva a ser
considerada com a un servei a la
ciutadania. Així, des d'aquest novembre, la Societat de Caçadors és
la responsable de controlar els senglars i d'atendre els avisos derivats

de les incursions d'aquest animal.
Per tant, ha d'organitzar batudes o
esperes nocturnes quan calgui, en
coordinació amb l'Ajuntament i els
agents rurals. L'Ajuntament, al seu
torn, fa una aportació econòmica a
l'entitat cinegètica de 1.500 euros
per adquirir armilles per als gossos, comunicadors GPS, per a despeses veterinàries i d'assegurances
i per a activitats formatives o divulgatives. El conveni té l'origen en el
Consell de la Pagesia, un dels sectors més afectats per les destrosses
provocades pels senglars.

L'increment de la població de senglars al municipi a causa la manca
de depredadors naturals, la disminució de la cacera i l'augment
de la fertilitat pel creuament els
darrers anys dels exemplars autòctons amb el porc vietnamita ha
provocat que darrerament hagin

MONGETES DEL GANXET Diumenge se'n serviran a les Antigues Escoles

augmentat els avisos i les denúncies per les incursions d'aquests animals en camps de conreu, jardins i
carreteres, provocant accidents, i,
fins i tot, atacs a persones. A més,
el confinament també ha ajudat al
senglar a ocupar espais molt propers als nuclis urbans i, per tant,

25 DE NOVEMBRE

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

En el marc del programa de memòria democràtica que du a terme
l'Ajuntament de les Franqueses,
aquest dissabte s'ha programat
una sortida a la Maternitat d'Elna
i al memorial del camp d'Argelers.
Els participants inscrits en l'activitat sortiran de les Franqueses
a les 7.15 h i arribaran al voltant
de les 9.30 h a Elna, on faran una
visita guiada a la Maternitat. Traslladats al memorial del camp d'Argelers, visitaran el cementiri dels
espanyols i la platja on hi havia el
camp de concentració d'Argelers,
acompanyats de l'historiador Joan
Garriga.
D'altra banda, en l'àmbit de la
memòria històrica, l'Ajuntament
treballa en un projecte d'entrevistes per recollir fonts orals de
diferents èpoques. L'objectiu és
que tota aquesta informació es
dipositi a l'Arxiu Municipal per tal
de posar-la a disposició de la ciutadania i investigadors.

Suport de la
Diputació a la
transformació digital
L'Ajuntament de les Franqueses
vol aprofitar l'oportunitat de suport econòmic que suposen els
fons Next Generation per fer la
transformació digital i la modernització de l'administració local.
Per això, l'alcalde, Francesc Colomé, es va reunir dimarts amb
el diputat de l'àrea d'Innovació,
Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona,
Marc Verdaguer, per posar sobre
la taula el suport de la Diputació a
aquesta transformació.
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HABITATGE SEGONS LES DADES DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, HI HA 55 IMMOBLES MÉS DELS QUALS NO S'HA FACILITAT INFORMACIÓ

Els grans tenidors tenen 228 pisos buits
95
a la ciutat, una xifra similar a fa 5 anys

AQUEST ÉS EL NOMBRE
DE LLOGUERS VIUS DE LA BORSA

A Granollers, segons l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, hi ha 228
pisos buits propietat de grans tenidors, és a dir 36 per cada 10.000
habitants, una ràtio lleugerament
superior a altres ciutats properes
de mida similar –com Mollet (30),
Mataró (29) i Vic (23)– i per sota
de les més grans –Sabadell té més
de 50 pisos desocupats per cada
10.000 habitants–. La xifra és similar a la de cinc anys enrere,
quan dels 750 habitatges de grans
tenidors que hi havia a la ciutat,
231 no tenien ningú empadronat.
Llavors l'Ajuntament va intentar emprendre una batalla legal,
aprofitant la llei que obligava a
aquests tipus de propietaris a posar a diposició de les borses públiques aquests habitatges, una
lluita que no va reeixir. Els grans
tenidors duien les sancions que
els imposaven els ajuntaments
als tribunals, i es trobaven la justícia a favor de la propietat. "Les
mesures coercitives gairebé no
han donat fruits, només s'han
cobrat algunes multes, però,
en la majoria de casos, els jutges han fet tornar els imports
recaptats", lamenta el regidor
d'Habitatge de Granollers, Sergi
Fernández Bernal.
Es considera pis buit aquell que
és desocupat durant més de dos
anys, i com a grans tenidors s'entenen aquells que, com a mínim,
tenen 10 immobles, i es tracta sobretot d'entitats bancàries i fons
d'inversió –i de l'anomenat banc

arxiu

queses, però, la ràtio és idèntica
a Granollers i dels 74 habitatges
buits, 12 estan ocupats. L'índex
de pisos buits de grans tenidors
és lleugerament inferior a la Roca,
amb 35 per cada 10.000 habitants.
Al conjunt del Vallès Oriental hi
ha 2.012 pisos buits de grans tenidors, de manera que és la terce-

El Vallès Oriental és
la tercera comarca
del país que acumula més
habitatges sense ocupar
PREUS DESORBITATS DE LLOGUER Un altre dels problemes de la concentració
de pisos en mans de grans tenidors es palesa des de fa anys en aquest bloc
del carrer Girona, adquirit pel fons d'inversió Azora, que va duplicar el preu
del lloguer als inquilins. De fet, hi ha pendent un judici arran de la denúncia
d'una lloguetera, acompanyada pel Sindicat de Llogueteres i el Col·lectiu
Ronda, per clàusules abusives del contracte. L'Ajuntament, en els casos
en què ha estat possible en aquesta promoció, ha tramitat el certificat de
vulnerabilitat per tal que la propietat hagi d'oferir un lloguer social.
dolent, la Sareb, la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, que va
néixer arran de la crisi de 2007–. A
Catalunya hi ha 34.856 pisos buits
o ocupats sense títol habilitant
propietat de grans tenidors, especialment de la Sareb (6.672) i del
BBVA, CaixaBank i Santander, amb
els respectius entramats d'immobiliàries i societats participades.
Segons les dades que l'Institut
Català del Sòl ha facilitat a Crític,
la majoria de pisos buits reuneixen les condicions per entrar-hi
a viure o estan pendents de reha-

bilitació, mentre que poc més de
20% són ocupats sense contracte.
A Granollers, dels 228 pisos que
els grans tenidors no han posat al
mercat ni de venda ni de lloguer,
164 estan realment desocupats,
mentre que 61 estan ocupats sense
consentiments de la propietat. N'hi
ha també 55 més sobre els quals
no hi ha informació de l'estat.
A la conurbació de Granollers la
situació és similar o bé s'agreuja
en el cas de Canovelles, on hi ha
72 pisos buits per cada 10.000 habitants. D'aquests 130 immobles,
però, 50 estan ocupats. A les Fran-

ra comarca del país que acumula
més habitatges sense inquilins,
després del Barcelonès i el Vallès
Occidental –Terrassa i Sabadell
ocupen el segon i tercer lloc del
rànquing de municipis amb més
immobles desocupats–.

Recàrrec de l'IBI en estudi
El regidor Sergi Fernández reconeix les dificultats de les administracions per plantar cara
a grans tenidors, que "tenen un
exèrcit juridic. Ens van tombar
la majoria de multes per temes
de competències". Per això, ara
l'Ajuntament estudia, de cara a les
properes ordenances fiscals, aplicar un recàrrec de l'IBI als pisos
buits de grans tenidors –"això sí
que és competència municipal",
apunta–. Amb tot, recorda que els
grans tenidors "primer intenten

municipal d'habitatge, que des de
2011 ofereix ajudes a propietaris
particulars perquè cedeixin els seus
pisos per a lloguers assequibles
gestionats per la borsa. A canvi,
l'Ajuntament els complementa
el lloguer –més baix que al lliure
mercat– en 1.000 euros, a més
de 200 euros per si cal tramitar la
cèl·lula d'habitabilitat i el certificat
d'eficiència energètica. Els pisos
de la borsa de lloguer municipal
també tenen sis mesos de garantia
en cas d'impagaments.

no pagar i, si no, paguen. Fins i
tot, davant la Llei 24/1015 que
els obliga a oferir un lloguer
social assequible en casos de
vulnerabilitat, intenten desobeir-la i pagar la sanció", alerta.
Davant les dificultats per forçar
que aquests tipus de propietaris
posin a disposició de la borsa de
lloguer municipal els seus pisos
buits, en el darrer mandat l'Ajuntament de Granollers ha optat per
fomentar convenis de col·laboració
amb aquestes entitats. Se n'ha signat 13, dels quals 10 de cessió de
l'immoble i 3 de compra a la Sareb
través del dret de tempteig i retracte. Els 13 habitatges s'han incorporat al parc d'habitatge municipal.
"Intentem localitzar pisos buits.
Des de 2016 hem fet 178 inspeccions municipals, que no sempre
acaben amb la detecció d'un pis
buit, però sí que aboquem esforços a ampliar el parc d'habitatges públic, també aprofitant aliances", conclou el regidor. m.eras

COOPERACIÓ EL XIPRER JA HA VENUT MÉS DE 5.000 TIQUETS D'AJUTS A BOTIGUES DE PROXIMITAT

DIJOUS TORNA EL JA HABITUAL SOPAR DE BIGOTIS AL CASINO

El Gran Recapte fa la recaptació física
d'aliments a 14 supermercats locals

El Movember Bike Day aplega
uns 250 ciclistes solidaris

El Gran Recapte d'Aliments celebra la 14a edició, en què, després
de dos anys d'aturada arran de la
Covid, aquest divendres i dissabte
recupera la recollida física de productes a supermercats. Concretament, a Granollers i les Franqueses
hi haurà 14 punts de recollida per
a El Xiprer (9), la parròquia dels
franciscans (2), l'Estel del Matí
(1) i l'associació Maná (2). El delegat del Banc d'Aliments al Vallès
Oriental, Joan Hidalgo, ha explicat
que al conjunt de la comarca hi
haurà 84 punts de recollida física
amb voluntaris –als supermercats

Aldi, Bonpreu-Esclat, BonÀrea,
Caprabo, Carrefour, Condis, SorliDiscau, Covalco i Veritas–, així
com altres establiments enguany
només permetran donacions monetàries a caixa –Consum, Dia, Lidl
i Mercadona–, fins al 6 de desembre. També es pot col·laborar amb
el Gran Recapte 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 el de Sant
Carles. Aquests tiquets paguen
donacions en dipòsit, de manera
que les entitats solidàries poden
disposar de producte fresc segons
les necessitats dels seus beneficiaris. "A més, es fan compres al
comerç de proximitat", destaca
Hidalgo. En el cas d'El Xiprer, el
coordinador del Banc d'Aliments
ha explicat que ja ha repartit 205
talonaris –de 25 tiquets cadascun–
a botigues que hi col·laboren i que
gairebé s'han exhaurit. "Aquest
matí els hi he portat 15 talonaris més", deia dimecres. m.e.

El col·lectiu Mobro.cat va organitzar diumenge la marxa ciclista
solidària Movember Bike Day, una
sortida popular no competitiva
que s'afegeix a les activitats solidàries del moviment Movember
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.
La pedalada va aplegar uns 250
ciclistes, que van poder escollir
entre un traçat de 16 quilòmetres
per fer en família, un de 40 o un
altre de 60 per pistes de terra,
pistes rurals asfaltades i camins

del Vallès Oriental. La sortida i
l'arribada es va fer des de l'Escola
de Ciclisme de les Franqueses, al
pla de Llerona.
D'altra banda, aquest dijous hi
ha una nova edició del conegut
com a sopar de bigotis, una trobada informal benèfica per a la
mateixa causa que se celebrarà
al Casino a partir de les 21 h. El
sopar té un preu de 25 euros –15
per al sopar i 10 de donatiu–. En
l'última edició del sopar van assistir-hi unes 80 persones i es
van recaptar uns 800 euros. Les
inscripcions continuen obertes al
web Mobro.cat.
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EL DIRECTOR D'ACCIÓ SOCIAL D'AGBAR EXPLICA ALS ALUMNES DEL CFGM EN XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES LES OPORTUNITATS LABORALS DEL SECTOR

Agbar referma l'aliança amb l'EMT
amb el lliurament d'ajuts al transport
per a alumnes de l'FP Dual de l'aigua
Felipe Campos, director d’Acció Social
d’Agbar, visitava el passat dia 16 l’Escola Municipal del Treball (EMT) de
Granollers i, davant dels alumnes del
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
en xarxes i estacions de tractament
d’aigües, ha explicat les oportunitats
professionals del sector de l’aigua
per “impulsar una economia més
sostenible i digital”. Acompanyat
d'altres representants de la companyia gestora del servei d'abastament
d'aigua a Granollers, va aprofitar la
visita per formalitizar l'entrega dels
ajuts al transport als alumnes de l’FP
Dual. Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes beques que atorga l’EMT de la mà de la companyia
amb l’objectiu de facilitar la mobilitat
de l’alumnat i impulsar aquest cicle a
residents a d’altres comarques.
“En els pròxims anys, les noves vacants estaran cobertes per persones
que vinguin de l’FP de grau mitjà.
La previsió pel 2025 és que el 49%
dels llocs de treball requeriran una
qualificació intermèdia”, destaca-

va Campos. Davant l’emergència
climàtica, el director d’Acció Social
d’Agbar afegia que “si bé hi ha gairebé un 40% d’atur juvenil, d’aquest,
només el 7,56% afecta els titulats
en cicles formatius de Grau Mitjà.
Per tant, la formació professional té
6 vegades menys atur juvenil i ofereix més oportunitats laborals”. Per
la seva banda, la directora de l’EMT,
Montserrat Bosch, posava el focus
en “la necessitat que més empreses es comprometin amb l’FP Dual
per poder ampliar-la a altres cicles
formatius i oferir més oportunitats
a l’alumnat”. La directora de l’EMT
agraïa “el compromís d’Agbar que
realment creu en la modalitat dual”.
Felipe Campos i la gerent territorial de la companyia, Berta Trillo, lliuraven els ajuts al transport a dos
alumnes del segon curs del CFGM. I
tot seguit es va fer una visita a l’aula
de xarxes on feien pràctiques alumnes de primer curs. L’acte va comptar amb la participació de Francesc
Arolas, regidor d'Educació, Infància i
Adolescència de l'Ajuntament, i amb

representants del centre com Enric
Pagès, cap d'estudis d’FP; Josep
M. Garcia, cap d’estudis d’empresa;
i Roger Garcia, docent i tutor dels
alumnes de segon. També hi participava Marc Condom, responsable
d’operacions d’Agbar al Vallès Oriental, que col·labora molt estretament
amb el centre com a docent.
L’EMT va implementar aquest cicle
formatiu el curs 2017-2018. D'ençà,
s’han graduat uns 80 alumnes i
enguany ho faran 15 més, mentre
que 18 cursen primer. Aquest model de formació dual, on es combinen les classes a l’aula, al matí
i l’aprenentatge a l’empresa, a la
tarda, representa "un èxit basat en
la col·laboració publicoprivada entre institucions, empreses i centres
educatius per unir l’ocupació de
qualitat, la formació i el talent". Eels
15 alumnes matriculats de segon, 6
estan fent les pràctiques a Agbar.
Agbar és el referent de l’FP Dual en
el sector de l’aigua i promou, a través
de l’Escola de l’Aigua, aquesta modalitat formativa des de fa 10 anys en

col·laboració amb instituts públics,
ajuntaments i el Departament d’Educació de la Generalitat. La companyia
participa directament en el disseny i
implementació dels cicles a l’EMT.
La tecnificació i innovació del sec-

tor de l’aigua permet generar llocs
de treball de qualitat. Per això, és
vital que la formació s'adapti a les
necessitats de les empreses i l'FP
Dual està precisament dissenyada
per aconseguir aquest objectiu. i
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POLÍTICA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I EL CONSELLER DE SALUT DONEN SUPORT A LA CANDIDATA D'ERC, NÚRIA MAYNOU

PRESENTACIÓ DE SEGURA

"Després de tants anys del
mateix color, cal un nou impuls"

En Comú Podem
vol col·laboració
de veïns i entitats
en el programa

"Després de massa anys d'un
govern monocolor, a Granollers
li cal el nou impuls que liderarà
Núria Maynou", deia el president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
divendres a la Sala Tarafa, en l'acte de presentació oficial de la candidata d'ERC als comicis municipals del maig vinent. El president
català lloava no només Maynou,
"que té la ciutat al cap, projecte i idees concretes" –deia–, sinó
també el potencial de Granollers,
que "té tots els actius per exercir lideratge comarcal i de país,
amb empenta econòmica i associativa".
Aragonès considerava que, malgrat això, ara "hi ha una inèrcia
que porta a l'anar fent" i insistia:
"Si hi segueixen els de sempre,
passarà el de sempre". Projectant
Maynou com a futura alcaldessa, el
president de la Generalitat li assegurava que tindria "el Govern al
teu costat, amb polítiques d'impuls en la transició energètica i
de reindustrialització amb nous
sectors de qualitat".
Així responia als cinc eixos d'un
"nou Granollers que doni resposta als reptes pendents", deia
la candidata. Núria Maynou plantejava, doncs, una ciutat connectada, que treballi per la transició
ecològica, una ciutat amb talent,
amb impuls i cuidadora. Seguidament, desgranava algunes de

xavier solanas

La resposta als xiulets

MUNICIPALS 2023 Núria Maynou i Pere Aragonès, divendres a la Tarafa
les propostes d'ERC vinculades a
aquestes cinc fites, com un tramvia
urbà que connecti els polígons de
Granollers, Canovelles, les Franqueses i Montmeló, així com el
parc central que proposa ja des de
l'anterior mandat, amb el trasllat
de l'estació d'autobusos i la unió
del parc Torras Villà i la plaça Barangé "en un Granollers que li
sobra el gris i li falta verd". En
l'àmbit de la connectivitat, Maynou
criticava el govern socialista "que
ha fet tres reformes al carrer
Girona i avinguda Sant Esteve,
que no tenen connexió entre
elles", i recordava que "el repte de la bicicleta" està pendent.

Sumem, plataforma
de participació dels
comuns franquesins
LES FRANQUESES. El grup d'En
Comú Podem a les Franqueses ha
impulsat la marca Sumem per les
Franqueses amb la idea que sigui
una "plataforma de participació
ciutadana que es desmarqui de
l’actual política, clàssica, bipartidista, opaca, excloent i endarrerida". Sumem per les Franqueses és, diuen, el moviment que
vol regenerar la vida política del
municipi.
L'objectiu de la plataforma és
"seguir l'exemple dels països
nòrdics i instaurar la democràcia plena, amb processos de
participació ciutadana tant a
peu de carrer com amb ajuda

va que "cal un nou govern per
Granollers, una nova alcaldessa,
i jo vull ser la nova alcaldessa
d'aquesta ciutat", concloïa. En
aquest sentit, el conseller de Salut
i exregidor granollerí, Manel Balcells, n'elogiava les qualitats: "la
Núria és una dona jove, mare de
quatre fills, valenta, honesta i coneixedora de la ciutat, que s'ha
merescut el respecte de tothom
per la seva feina incansable".

tecnològica". Segons expliquen
els seus impulsors, el projecte va
néixer fa mesos, i té una "clara intenció disruptiva per canviar el
funcionament de les institucions públiques". En aquest sentit,
el grup vol impulsar la vinculació
de la plataforma amb el veïnat del
municipi per "poder atendre les
seves necessitats, acabant amb
l’opacitat de les institucions públiques pagades amb diners de
tots els contribuents".
La plataforma està dirigida per
Dolors Amaro, actual regidora de
l'oposició a l'Ajuntament, amb
l’ajuda de David Leiva, Javier Liria,
Àlex Carreras i Ángela Carrasco.

ERC també proposa convertir
Roca Umbert en un districte cultural, una casa de la música i impulsar "un oci respectuós a la ciutat,
però també estratègies singulars" per ampliar l'oferta. En economia, Maynou considerava que
el sector logístic "s'està fent molt
present, i és un àmbit que necessita molt terreny, però aporta
poca ocupació", de manera que
apostava per "una indústria amb
valor afegit". La candidata recordava també "un repte important
en l'àmbit sanitari: l'Hospital
necessita una nova eina de gestió, que ha de ser un consorci
públic". Per tot plegat, assegura-

A les portes de la Sala Tarafa s'hi
havien aplegat una vintena de
persones amb pancartes de l'ANC
i xiulets, cridant consignes com
"no us tornarem a votar" i "fora
la taula de diàleg". Així, el president Aragonès va ser rebut a crits
de "botifler", contrarestats pels
de "president" dels simpatitzants
d'Esquerra.
Ja dins la sala, amb els xiulets
de fons, Manel Balcells recordava
quan el 1995 ell i Quico Sala es
convertien en els primers regidors republicans a l'Ajuntament
de Granollers després de la recuperació de la democràcia. "Érem
dos regidors independentistes
quan aquesta colla d'aquí fora
encara no havien despertat.
Aquests que van estar pactant
anys amb la dreta espanyola ara ens volen donar lliçons
d'independentisme", lamentava
qui va encapçalar la llista d'ERC
a Granollers fins al 2003. Amb un
to més conciliador i parafrasejant
el president Aragonès, Maynou
afegia: "Vull ser alcaldessa del
Granollers sencer; fins i tot dels
que criden aquí fora". m.eras

Els tallers
Visites de l'alcalde
afectivosexuals
a centres educatius
arriben als instituts del municipi
Durant el mes d'octubre i a principis de novembre, les cinc escoles
d'educació infantil i primària i els
dos instituts de les Franqueses han
participat en el programa de tallers
afectivosexuals per a infants i joves
promogut des del Servei Municipal
d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD). La novetat d'enguany ha
estat la realització dels tallers en
els dos instituts del municipi. Tot
l'alumnat de 1r de l'ESO hi ha pogut participar, donant continuitat
a la sessió que durant el curs anterior, quan feien 6è de primària, van
rebre a l'escola. Els continguts del
taller s'han adaptat a les primeres
etapes de l'adolescència i han combinat la part explicativa i divulgativa
amb dinàmiques participatives.

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha començat aquesta
setmana un cicle de visites a les
cinc escoles de primària i els dos
instituts de secundària del municipi amb l’objectiu de conèixer de
primera mà els projectes que hi desenvolupen i les necessitats actuals. Durant les visites, que tindran
continuïtat les pròxime sswetmanes, alcalde i alumnes han pogut
intercanviar informació, opinions
i dubtes, i amb l’equip directiu han
fet valoració sobre els serveis de
l’Ajuntament que treballen directament amb les escoles. D’aquestes
trobades n'han sorgit propostes
que seran valorades i tingudes en
compte per millorar els centres
educatius del municipi.

Granollers en Comú Podem aplegava divendres, al restaurant llibreria Anònims, prop d'una cinquantena de persones per exposar
la metodologia que la coalició vol
emprar per elaborar el programa
electoral per a les municipals del
28 de maig vinent. Kevin Hernández i Sílvia Giné van explicar que
es faran convocatòria d'entitats
i ciutadania presencials, i que es
recolliran les idees i inquietuds
dels participants a través del web,
amb un formulari de contacte, fòrums, blocs i xarxes socials. "Des
de Granollers En Comú Podem
considerem una nova forma de
treball aquest procés participatiu d'escolta, fonamentat en el
debat ciutadà obert, en totes les
matèries que són competència
de l'administració local", deien
Hernández i Giné.
D'altra banda, les responsables
d'organització d'ambdues formacions, Maria Pozuelo, de Podem Catalunya, i Agnès Petit, de Catalunya
en Comú, van destacar els acords
marc assolits a escala autonòmica,
primer, i en més de 150 municipis,
després, per confluir. "Es continua
treballant per incorporar-ne
molts més, que sumin al projecte transformador de ciutat,
ecologista i feminista de la coalició, sempre cuidant totes les
polítiques que fan viure millor i
més dignament el dia a dia de la
ciutadania", asseguraven.
L'acte el va tancar la candidata
a l'Alcaldia, Patrícia Segura Ruiz,
que va repassar els reptes per al
2023: "la necessitat de canviar
l'actual model de ciutat, així
com aconseguir frenar els processos de privatització, precarització i segregació que s'estan
produint". Segura també va abordar la necessitat de defensar el comerç i la indústria local, el foment
dels productes de proximitat, capgirar la situació actual dels barris
per revitalitzar-los, defensar la
lluita pel canvi climàtic, la sostenibilitat, el medi ambient i la necessitat d'ampliar el verd i la terra
a l'espai públic de Granollers. La
candidata va parlar també dels
reptes d'assolir una transició verda, i que aquest nou model de ciutat estigui basat en una economia
social i solidària, afavorint l'ús
d'energies renovables, practicant
l'urbanisme ecològic i l'economia
social, "on l'equitat no siguin un
eslògan, sinó una pràctica quotidiana".
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POLÍTICA JORDI TURULL I XAVIER TRIAS VAN ACOMPANYAR EL CANDIDAT DE JUNTS EN LA SEVA PRESENTACIÓ A LA SALA TARAFA

REP EL SUPORT D'ARAGONÈS

Sastre: "Em sento fort i a
punt per governar la ciutat"

El TSJC envia a
judici el diputat
Josep Maria Jové

El secretari general de Junts per
Catalunya, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, van
acompanyar dimecres al vespre el
candidat a l'Alcaldia de Granollers,
Àlex Sastre, en la seva presentació.
La conferència de Sastre duia per
títol Governarem Granollers, tota
una declaració d'intencions i "la
idea més potent que vull transmetre-us avui", deia qui serà candidat per tercera vegada.
Sastre es mostrava convençut
que en les properes eleccions municipals ja no hi haurà cap majoria
absoluta, i definia el moment com
"l'oportunitat" de Junts, ja que
"en Mayoral, que ara ja no hi
és, era un d'aquells alcaldes a
qui votava gent de tots els partits". També assegurava que "la
tercera és la bona", i apuntava
que "com que tinc mentalitat de
corredor de fons, no em rendeixo fàcilment". En aquest sentit,
Sastre destacava el seu compromís

xavier solanas

PRESENTACIÓ DEL CANDIDAT Sastre aspira a l'alcaldia per tercera vegada
amb Granollers i la importància de
mantenir l'actitud de no rendir-se
mai. També posava en valor el creixement personal i polític que, deia,
ha experimentat els darrers anys.
"Els últims vuit anys he entrat

El PSC vallesà reclama
més inversió en educació
Els alcaldes i alcaldesses socialistes de la comarca, entre els quals
Alba Barnusell, han reclamat al
Govern de la Generalitat un increment en les inversions i el finançament en l'àmbit d'educació.
Van fer-ho dilluns en un acte a la
Llagosta, en què van denunciar la
situació que pateixen alguns centres educatius i van reclamar més
suport econòmic i humà per part
del Departament d'Educació.

Segons els socialistes, dels 150
milions d'euros que la Generalitat ha rebut dels fons europeus
FEDER per fer millores als equipaments educatius perquè siguin
més eficients i sostenibles, només
5 milions s'han destinat al Vallès
Oriental. "No arriba ni al 3%, el
que suposa una xifra molt baixa
en comparació en altres comarques, com el Vallès Occidental,
amb més d'un 14%, o el Bages

en l'etapa de la maduresa: m'he
casat, ens hem hipotecat, he fet
de professor, sóc pare de bessons, he sigut alt càrrec del govern de la Generalitat… i he descobert com d'important és tenir

amb gairebé un 8%", apunten.
Els representants del PSC repassaven algunes deficiències en
els equipaments educatius que
atribueixen a la manca d'inver-

Els alcaldes socialistes
de la comarca demanen
més recursos per
millorar els equipaments
sió de la Generalitat, i recordaven
que, pel que fa al finançament, els
ajuntaments assumeixen el cost

un ofici", deia. "I tot plegat ho he
fet sent regidor a Granollers, on
he conegut molta gent, he après
molt après molt i m'he fet una
idea molt clara del que cal per a
la nostra ciutat".
Sastre deia sentir-se fort i a punt
per governar Granollers després
que l'espai de Junts no ho hagi fet
des de finals dels anys 90. "Fa massa temps; haver de mirar-s'ho
des de la barrera s'ha acabat.
Torna a ser el nostre moment
per ser-hi. I compto amb tothom
per aprofitar aquesta oportunitat històrica", deia.
Finalment, Sastre va subratllar
alguns elements sobre Granollers.
Un, que la ciutat és la 21a més
poblada de Catalunya, "i això és
una gran responsabilitat" pel
que fa a la vertebració nacional i
la cohesió social. També que Junts
és la garantia que l'independentisme tingui un paper rellevant
en les ciutats mitjanes del país, i
que Granollers és la capital de la
comarca. "Això ens dona oportunitats en l'àmbit econòmic i
social, però alhora dona també
l'oportunitat de ser el motor
d'articulació d'una proposta de
Gran Vallès".

dels subministraments als centres.
"Aquest any, amb la pujada de
preus, ja sabem que el cost es
multiplicarà, de manera que els
ajuntaments haurem de fer un
sobreesforç". Per això demanaven
a la Generalitat que es comprometi
a aportar més recursos.
Una altra problema en matèria
de finançament és que els ajuntaments estan pagant les places d'escola bressol gratuïtes perquè la Generalitat encara no n'ha assumit el
cost. En aquest sentit, els socialistes
consideren prioritari que s'aprovin
els pressupostos, i recorden la predisposició del PSC a acordar-los.

Del Rec al Roc
felicita la

El TSJC ha conclòs el sumari i ha
dictaminat l'obertura del judici
oral contra el diputat vallesà Josep
Maria Jové per la seva actuació en
els preparatius de l'1-O quan era
un ex-alt càrrec del Departament
d'Economia. Jové està processat
per desobediència, prevaricació,
malversació de fons públics i revelació de secrets. El diputat creu que
"és la injustícia atacant la democràcia" i lamenta que "la repressió
fa un pas més". D'altra banda, s'ha
compromès a treballar "per un
país lliure i socialment just". "És
una causa noble i un dret, i seguirem lluitant per fer-ho realitat",
escrivia al seu compte de Twitter.
Divendres, en la presentació de Núria Maynou a l'alcaldia de Granollers, el president de la Generalitat,
Pere Aragonès, traslladava el seu
suport a Jové, a qui el TSJC envia
a judici pels preparatius de l'1-O
juntament amb la consellera Natàlia Garriga i el també diputat Lluís
Salvadó. "Són persones perseguides pel seu compromís amb la
llibertat de Catalunya; treballar
per l'1-O no és cap delicte", defensava Aragonès, qui elogiava els
seus companys d'ERC com "la gent
que donem la cara, també en els
moments més complexos".

Congrés confederal
de la CNT a Canovelles
La CNT celebrarà el seu 12è congrés
confederal del 2 al 6 de desembre a
l'auditori Can Palots de Canovelles,
que aplegarà delegats del sindicat
d'arreu de l'Estat. Coincidint amb el
congrés, la CNT organitza conferències, exposicions i activitats culturals a Granollers i Canovelles.

PERFUMERIA

COLOMINA

Perfumeria Colomina
pel seu 90è aniversari
Associació de comerciants del centre històric de Granollers

Segueix-nos:
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SALUT L'ACTE DE RECONEIXEMENT A PROFESSIONALS SE CELEBRARÀ AVUI AL CINEMA EDISON

JORNADA DE RECERCA I INNOVACIÓ ASSISTENCIAL

Homenatge a qui ha escrit els Lliurats els premis de
fulls d'història de l'Hospital recerca Carles Vallbona
La doctora Conchita Wolthers, una
metgessa especialista en anàlisis
clíniques, serà reconeguda en una
nova edició dels Fulls d'Història,
uns guardons que van néixer fa set
anys per reconèixer diferents persones que, amb la seva excel·lència
professional i el compromís amb
l'Hospital de Granollers, "s'han
convertit en un model i exemple
per a tots els professionals" del
centre. Enguany, el cinema Edison
serà avui, dijous (19 h), l'escenari
d'aquesta celebració. Així, el reconeixement pòstum Les Pedres de
l'Hospital serà per a Wolther , una
de les persones cabdals en els inicis de l'Hospital modern, que està

a punt d'iniciar la commemoració
del seu centenari. La distinció Les
Medalles d'Or a persones que han
creat estructura en l'Hospital modern serà per al doctor Salvador

L'acte servirà per presentar
també el logo del centenari
del centre i com a tret de
sortida de la commemoració
Armengol, metge especialista en
medicina intensiva, la doctora Mariana Bernet, metgessa especialista en anatomia patològica, i Antoni
Capdevila, metge especialista en

diagnòstic per a la imatge. Finalment, en la distinció Les Mans de
l'Hospital serà per a l'Associació de
Treballadors Jubilats de l'Hospital
General de Granollers (ATJ-HGG).
A continuació, s'efectuarà el
lliurament dels Premis Talentum,
que reconeixen el talent dels professionals de la institució escollits
pels seus companys. Seguidament,
es durà a terme el reconeixement
d'aquells professionals que es van
jubilar durant l'any 2020-2021.
L'acte també servirà per lliurar
el premi a la guanyadora del concurs de disseny del logotip del centenari de l'Hospital i per sortida a
la celebració dels 100 anys. ❉ M.E.

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers

www.toldosperez.com · T. 93 593 17 76

L'Hospital ha lliurat els Premis Carles Vallbona en la 10a Jornada de
Recerca i Innovació, una iniciativa
adreçada a tots els professionals assistencials del centre, que té l’objectiu d’estimular i potenciar la recerca
biomèdica i translacional i la cultura innovadora en l'Hospital, alhora
que difondre les iniciatives que s’estan desenvolupant actualment.
En aquesta 10a edició, la ponència central va tractar la prevenció
personalitzada del càncer de pàncrees, presentada per la Dra. Núria
Malats, cap del grup d’Epidemiologia Genètica i Molecular, del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas. També es van presentar els articles, les comunicacions
orals i els treballs reconeguts amb
els Premis Dr. Carles Vallbona. El
premi al millor article va ser per
a Surgeon-led 7-VINCut Antibiotic
Stewardship Intervention Decreases
Duration of Treatment and Carbapenem Use in a General Surgery Service, de Josep M. Badia, de la Unitat
de Malalties Infeccioses –qui el va
presentar–, Maria Batlle, Montserrat Juvany, Patricia Ruiz-de León,
Maria Sagalés, M. Ángeles Pulido i
Gemma Molist, i Jordi Cuquet.
La millor comunicació va ser
per un treball sobre seguiment de
la cirugia colorectal, presentat per
la doctora del Servei de Cirurgia

General i Digestiva Nares Arroyo, i
elaborat amb els professionals Ana
Vázquez, Domenico Fraccalvieri,
Miguel Pera, David Parés, Marta Piriz, Evelyn Shaw i Josep M. Badia.
El primer premi Carles Vallbona
va ser per la recerca del Servei de
Cirurgia General i Digestiva Obesitat sarcopènica com a factor de
mal pronòstic en els resultats de la
cirurgia bariàtrica, dels professionals Arantzazu Rada Palomino,
Mauro Valentini, Maria Batlle Figueras, Antonio Sureda Sintes, Nicole Stantoyonge Sesnic i Assumpta
Recasens Gracia. El segon projecte
premiat va ser per Trasplante de
microbioma como abordaje terapéutico en la hidradenitis supurativa, de la Unitat de Dermatologia,
amb Jorge Romaní, Javier Fernández, Leonardo Bascón, Antonio Guilabert, Anna Barceló, Marc Güell,
Nastassia Knoedlseder i Marian
Benet. I el tercer premi va reconèixer el treball Impacto de las infografías utilizadas en el programa de
educación terapéutica al debut de
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), en
el autocuidado del paciente tratado
en la unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital General de Granollers, presentat per la infermera
de Servei de Pediatria Anna Pareja
Martínez, amb les doctores Gemma
Pérez Giménez i Vicky Borrás.

Comitè d'ètica assistencial
Divendres, de 9 a 14 h, l'Edifici del Coneixement de l'Hospital granollerí
acollirà la 16a Jornada de Comitès d'Ètica Assistencial de Catalunya (CEA), en
què es repassarà la història i la trajectòria del CEA en una conferència inaugural,
a càrrec del doctor Viñas del Comitè de Bioètica Catalunya. Seguidament, dues
taules rodones tractaran sobre l'ètica en la gestió i, entre altres professionals,
hi participarà la directora d'Infermeria de l'Hospital, Saray Alen, i sobre el futur
del CEA, també amb la participació d'una professional granollerina, la cap de
Psicologia, Raquel Cuevas. Finalment, la cap de recerca de l'Hospital, Diana
Navarro, presentarà les quatre millors comunicacions a criteri del comitè científic.

BLACK

WEEK

Defuncions

* PROMOCIÓ

15/11
16/11
16/11
17/11
18/11

FINS AL 2 DE DESEMBRE:

20% DE DESCOMPTE

Angelina Martí Capell
Toni Aragonés Tello
Carmen Bolívar Sierra
Andrea Tardío Fernández
Jaume Mayans Fornells

85 anys
81 anys
99 anys
86 anys
90 anys

18/11
18/11
18/11
19/11
20/11

Miquel Berruezo Soler
Eugeni Marín Coronas
Francisco Sánchez García
Dolors Ridameya Ginesta
Antonio Álvarez López

59 anys
87 anys
78 anys
88 any
92 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

EN PÈRGOLA TÈCNICA

C. Veneçuela · Granollers
cantonada amb el camí del cementiri

* No acumulable a altres descomptes o promocions.

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

TANATORI DE GRANOLLERS
Servei permanent
Consulteu condicions: subjectes a l’aprovació d’entitat financera

www.cabrejunqueras.cat

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
Truqui’ns i l’assessorarem T. 93 741 53 70
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SUCCESSOS DENÚNCIA INTERPOSADA PER UNA FRANQUESINA

EQUIPAMENT TOTS ELS EQUIPS DEL CLUB HI TORNEN A ENTRENAR

CIUTADANIA

arxiu

Treball per posar
al dia la xarxa de
la ciutat d'infància
i adolescència

Detinguda per robar dones
grans a qui enganyava
per entrar al seu domicili
Agents dels Mossos d'Esquadra
van detenir dissabte una dona de
39 anys acusada d'un delicte de
furts a l'interior de domicilis on
viu gent gran.
La detenció es va produir dos
dies després de la denúncia interposada per una veïna de les Franqueses del Vallès, una dona gran
que va ser víctima d'un robatori a
l'interior de casa seva.
Segons han explicat fonts dels
Mossos, la detinguda, sota el
pretext que necessitava un got
d'aigua, anar al lavabo o que
simplement li calia ajuda arran
d'un suposat embaràs. Llavors es
guanyava la confiança de dones
grans, que la convidaven a entrar
a casa seva. A l'interior de les cases, demanava per anar al lavabo
o bé aprofitava la distracció de les
dones grans per furtar el que tenia al seu abast.
En l'últim cas, registrat la setmana passada a les Franqueses, la

detinguda va robar un moneder,
amb 520 euros i les targetes de
crèdit de la víctima.
La investigació dels Mossos
d'Esquadra va permetre la localització de la dona, que va ser
detinguda i va passar a disposició
judicial. Posteriorment va quedar
en llibertat amb càrrecs.

La dona, de 39 anys, té
antecedents per delictes
similars a Granollers,
les Franqueses i rodalia
El cos policial ha indicat que
té constància que la dona detinguda es dedica sovint a aquesta
activitat delictiva, ja que a Mossos consten antecedents pels mateixos delictes a Granollers i les
Franqueses, així com a altres municipis de la rodalia.

Piscina exterior, de nou climatitzada
Després de més d'un mes sense poder utilitzar la piscina exterior –Applus
va tallar al CNG el subministrament de gas el 8 d'octubre i el 12 la fredor de
l'aigua va obligar a tancar-la–, els usuaris i esportistes de l'equipaments
han pogut tornar a fer-ne ús des d'aquest dilluns. El CNG ha contractat
directament el subministrament de gas a Naturgy i ha posat en funcionament
l'escomesa nova de gas. "Tots els equips tornen a entrenar a la instal·lació.
Era un drama tants desplaçaments, però tothom ha fet un esforç per
entrenar i, a nivell esportiu, els resultats d'aquests dies són magnífics",
indica el president del CNG, Eduard Escandell. Tot i haver recuperat la
normalitat del servei, Escandell alerta que els cost de l'energia seguirà sent
un problema, de manera que "seguim buscant alternatives per compensar
l'increment de la despesa", com la connexió a la xarxa municipal de biomassa
que dona servei a altres equipaments de la zona sud de la ciutat. D'altra
banda, el president del CNG reconeix que el tall de subministrament per
climatitzar la piscina ha comportat baixes de socis del club i abonats a les
instal·lacions. "De tota manera, habitualment a l'octubre és un més que hi
ha més baixes que altes", afirma. "El dèficit d'anys anteriors és d'uns 100
socis, mentre que enguany ha estat de 250", dels més de 4.000 que hi ha.

La sala d'actes del Museu de Granollers va acollir dimecres, en el
marc del Dia dels Drets dels Infants, el plenari de la Xarxa d'infància i adolescència de la ciutat, amb
una vuitantena de professionals
de l'Ajuntament i altres administracions que la formen. La trobada
va comptar amb la ponència Les
oportunitats en el treball en xarxa
entre professionals d'infància i adolescència, a càrrec de José Manuel
Alonso Varea, consultor, i formador en benestar, salut i organitzacions. Tot seguit, es va fer balanç
de la feina feta per la xarxa i dels
reptes per a la seva reactivació,
després de l'aturada forçada per la
crisi de la Covid-19. D'aquesta manera, les participants han treballat
plegades per actualitzar la xarxa
i incorporar-hi les seves visions.
La xarxa pretén establir un sistema de suport mutu entre tots els
equips professionals i entitats que
des de diferents sectors treballen
en l'àmbit de la infància.
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OPINIÓ

Editorial

SANTI MONTAGUD

Des del balcó

L'INVICTE PODER ECONÒMIC
Cada cop és més evident que les grans corporacions, les entitats bancàries i
els fons d'inversió tenen la paella pel mànec. Els governs cada cop s'atreveixen
menys –o tenen menys eines per encarar-s'hi–. Per contrarestar l'augment dels
carburants i l'energia, l'Estat paga una subvenció –que, al cap i a la fi, surt de
la butxaca de tots els contribuents– i aprova mesures per contenir les factures
de la llum –que impliquen menys ingressos a les arques públiques, però poc
molesten a les subministradores–. Aquesta setmana, el consell de ministres
aprovava un acord amb la banca que pretén alleugerir la càrrega hipotecària a
les famílies amb rendes inferiors a 29.400 euros, un pacte que ha avalat el Banc
d'Espanya perquè "manté els balanços" i "no genera una pressió excessiva" en
un sector, que a l'anterior crisi va rebre un rescat amb diners públics que mai ha
retornat, tot i tancar amb beneficis els seus comptes. Fins i tot, aquestes mateixes
entitats que van rebre ajuda de diner públic i van incrementar els seus actius
immobiliaris des de l'anterior crisi, ara no volen ni contribuir mínimament a pal·liar la
crisi habitacional. I quan les administracions, també les locals, intenten mínimament
reclamar cert retorn social a aquestes institucions que van ser rescatades, es
troben que el sistema judicial les avala i les protegeix. El societat trontolla perquè
els poders legislatiu, executiu i judicial no serveixen per garantir els drets del
conjunt de la ciutadania, sinó per enfortir els privilegis d'uns pocs. I, en aquest
partit, com en el Mundial de Qatar, el poder econòmic és el que mana.

Ser català i la meva situació al món
JOAN

SALA VILA
Escriptor i activista cultural

oc un gra de sorra en la gran
platja de la història del segle
XXI. Com gra de sorra puc patir
trepitjades i puc trepitjar en la
definició de la meva identitat qualitativa.
La meva petitesa no em fa fora de la història perquè jo soc història. Com és la meva
història i quina és l'acceptació del meu
entorn? Com gra de sorra que soc he de
procurar mantenir neta la platja i ser responsable dels meus deures amb una platja que em permeti passejar-hi sense por
i amb respecte a les onades del mar que
acaronin els meus peus i tot el cos. El tracte físic de l'aigua dona vida al meu cos que
remou l'esperit i amb la mirada contempla
les belleses, amb l'oïda percep paraules i
sons, i amb les cames i peus es converteix
en transmissor del plaer o la pena de viure.
Ser català en el món és lliçó de compartir
amb els altres grans de sorra del meu entorn i del més enllà perquè per les venes i
artèries del cos la sang reparteixi vitalitat
i la imatge esdevingui una obra d'art que
comparteix la bellesa. Com cada persona,
el gra de sorra del meu jo, ha de ser artista
de la vida que amb la paraula, els sons, els

S

moviments i les passions escrigui poesia,
dibuixi belleses i creï escultures que donin
una imatge fraternal de la platja humanitat. Un gra de sorra és globalitat en la gran
platja, excel·lent metàfora de la universalitat del meu jo. Jo soc humanitat.
Amb la meva diferència catalana he de
col·laborar en la pau universal amb els
tu i ell d'altres parles. Els llenguatges diferents no separen, aporten diferències
creatives a tots nivells. Voler canviar la
identitat de cada gra de ser perquè tots
siguin iguals significa voler la igualtat
en tots els detalls corporals destruint les
belleses que defineixen les diferències.

Els llenguatges diferents
no separen, aporten diferències
creatives a tots nivells. Amb la
meva he de contribuir a la pau
Acceptar no viure com català vol dir que
renuncio a la col·laboració de la universalitat i a la bellesa de la humanitat. Sense
diferències es nega la qualitat d'artista de
la vida. I una humanitat sense bellesa és
una humanitat sense capacitat creativa
de convivència en pau. No puc renunciar
a ser català perquè no vull ser culpable
d'una història sense fraternitat, que és la
bellesa de la humanitat.

A C 75 + C E 50
imecres dia 19 vaig sortir del
despatx més escopetejat que
de costum. Arribava al Museu
puntual, poc abans que en
Ricard Caussa, president de l'Associació
Cultural, iniciés el seu discurs sobre els 75
anys de l'entitat.
A mi, em van proposar ser membre de
la Junta quan en Quico Sala va marxar. El
president, la força i un dels motors potents
de l'entitat, era l'inoblidable Rafa González. I jo em vaig trobar allà entre cineastes, artistes, gestors culturals, músics,
historiadors… gent que escampava una de
les coses més importants que ens queda,
la cultura.
Recordo que més d'un va dir-me: –Saps
on et fiques? Són la gent de la cultureta, un
dels nuclis durs del partit socialista de Granollers. Allà i durant aquells anys vam fer
coses de les quals sempre em sentiré orgullós, recordo aquella revista de Fe de Rates,
els recitals dels Poetes de Granollers, les
quatre inoblidables exposicions de Granolleig. Recordo les reunions nocturnes a casa
de la mare Teresa del carrer de Corró, amb
música, coca (de pinyons) i cava, mentre
l'art d'en Benito i en Viaplana ens observava des de les parets. Allà imaginàvem i inventàvem el futur cultural que volíem per
a la nostra ciutat i parlàvem de cinema, de
literatura, de pintura, de música, de teatre,
de política i, de tant en tant, criticàvem amb
ganes de criticar, qualsevol cosa de la ciutat,
sempre amb l'esperança de millorar-la.
Inoblidables reunions nocturnes amb
la força d'en Rafa, la sapiència d'en Jordi
Pardo o en Garriga, les imatges poètiques
d'en Lambert, el cinema d'en Bauxell i la
Jordina, la paraula precisa i tranquil·la de
l'Antonio, les onades despistades de la genial Marta, la visió d'en Joan Sánchez, l'imprescindible calma i paciència d'en Ricard
i la amfitriona, la Teresa, amiga generosa
i coordinadora del món mundial, la seva

D

agenda era un tresor, patrimoni cultural
comarcal. Teresa, t'estimo, el què has fet
per la cultura d'aquesta ciutat, d'aquesta
comarca, és colossal i per molt que vulguis
i ho diguis, mai et jubilaràs. Els que ens jubilem som tots aquells a qui no ens agrada
la feina que fem.
Dimecres, en Ricard, a diferència del que
jo pensava, ens va oferir un discurs amè,
ple de records, de gent, d'actes, un discurs
que m'arribà i va deixar-me amb la característica cara d'imbècil que em queda
quan alguna cosa em pessiga per dins.
Després, en Jaume Dantí ens va fer celebrar, tanmateix, els 50 anys del Centre
d'Estudis i em va venir a la memòria les
ponències del meu avi o de la meva tieta
l'any 53, la del meu pare l'any 54 o la del
meu tiet l'any 61 i, la sala d'actes del Museu plena com a reconeixement del què
han fet aquestes entitats per la cultura.

L'agraïment de tota una ciutat
a una Associació i a un Centre
d'Estudis que durant tots aquests
anys l'ha vestida de cultura
Potser sí que hi eren els de sempre, gent
que prefereix un llibre a un automòbil, una
música a un soroll, un bosc a un camp de
golf o a un circuit de carreres, una posta de
sol a qualsevol programa de Telecinco, un
poema al discurs buit d'un polític, un bastó de fusta d'avellaner a un kalashnikov,
un teatre a un camp de futbol...
I n'estic molt agraït a tota aquesta gent,
però això no té massa importància, el que
realment importa és l'agraïment de tota
una ciutat a una Associació i a un Centre
d'Estudis que durant tots aquests anys
(hòstia, com passa el temps) l'ha vestida
de cultura i ens ha fet la vida molt més
amena i a nosaltres una mica més savis
que, també cal dir-ho, ja ens convenia.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
Que ara mateix el @BMGranollers sigui
l'equip més en forma de l'@Asobal es diu
i no passa res. Literalment l'equip vola per
damunt dels seus rivals. Gran victòria a
Artaleku davant de @CDBidasoaIrun per
consolidar la segona plaça

Que bonic, agradable i ben cuidat
és el #microteatre d'aquest any.
Enhorabona @ArsenicTeatre i
@rocaumbertfa. Un projecte
cultural de la ciutat, consolidat!
@GRN_cultura

@VicensPrados

@llobetilla Teresa Llobet

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
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SALUT > EL CENTRE GARANTIRÀ L'ACCÉS DE LA POBLACIÓ ALS TRACTAMENTS FRUIT DELS AVENÇOS DE LABORATORIS I CENTRES DE RECERCA

La Generalitat crea el Centre de
Teràpies Avançades de Catalunya
El nou organisme servirà per garantir l’accés dels pacients a medicaments
innovadors i comptarà amb una inversió de 60 milions d’euros

El president Aragonès i el conseller Balcells durant la visita a un laboratori de l’IBEC - DEPARTAMENT DE SALUT / GENERALITAT DE CATALUNYA
La Generalitat de Catalunya potenciarà el sector de les teràpies
avançades amb la creació del nou
Centre de Teràpies Avançades de
Catalunya. El Govern busca que
tots els avenços produïts en laboratoris i centres de recerca es
puguin convertir en tractaments
que millorin les malalties i, per
tant, la qualitat de vida de la població.
Les teràpies avançades són els
tractaments basats en gens,
teixits i cèl·lules orientats a la
regeneració de teixits, el tractament de malalties inflamatòries
i autoimmunes, el tractament
de càncer o en aplicació a totes
les patologies que no disposen
d’estratègies efectives. Fins ara,
aquestes teràpies han permès

curar persones amb leucèmia o
recuperar la visió a persones que
patien una malaltia que els provocava ceguesa.
El nou centre serà la infraestructura clau del hub de teràpies
avançades i farà ús dels espais i
les capacitats existents del Banc
de Sang i Teixits. Està previst que
la Generalitat de Catalunya hi inverteixi 60 milions d’euros els
pròxims tres anys, a raó de 20 milions d’euros anuals, destinats als
recursos assistencials i els ajuts a
la recerca.
Hub de teràpies avançades
El hub estarà format pels principals agents del sistema de
R+I que fan recerca en teràpies
avançades i pel mateix Centre de
Teràpies Avançades de Catalunya,

Catalunya concentra el
60% de la recerca a l'Estat
en bioenginyeria i teràpies
avançades i aglutina més
de 6.000 llocs de treball
Les teràpies avançades
han permès, entre d'altres,
recuperar la visió a gent
amb ceguesa o curar
persones amb leucèmia

que s’encarregarà de la validació i
els escalats preindustrials, garantint la connexió entre la recerca,
el desenvolupament posterior i la
comercialització.
També formaran part del hub
les empreses especialitzades en
teràpies avançades que formen
part del teixit industrial de Catalunya i el mateix sistema de salut, que garantirà la necessària
translació i validació clínica, així
com l’adopció i implementació
d’aquestes tecnologies.
El Biocat coordinarà institucionalment el hub, ja que serà qui
identifiqui i alineï els agents de
la BioRegió, i des d’on es treballarà per garantir tota la cadena
de valor, des de la seva generació
i desenvolupament fins a l’accés
al mercat i al sistema de salut.

També vetllarà pel retorn i accés
d’aquestes teràpies al sistema
públic en les adequades condicions i preus.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat convençut que el hub “esdevindrà
capdavanter en l’àmbit europeu i
reforçarà el posicionament de Catalunya com un pol de referència
en biomedicina”. Per la seva part,
el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que la connexió
entre la investigació pública i el
teixit industrial permetrà “incrementar l’impacte social i econòmic d’un sector a l’alça i d’alt valor
afegit”.
Està previst que el projecte del
hub i del Centre de Teràpies
Avançades de Catalunya es tanqui
i es presenti al públic el febrer de
2023, moment en què començarà
a executar-se el pla operatiu.
El sector de les teràpies
avançades
Catalunya disposa d’un nivell
científic de teràpies avançades i
bioenginyeria molt elevat, comparable al d’altres països europeus
quant a la producció científica,
així com un teixit clínic i hospitalari de primer nivell, amb un elevat
potencial investigador i d’execució d’assaigs clínics innovadors.
De fet, un dels èxits més recents
en recerca en aquest àmbit a Catalunya han estat les CAR-T, una
immunoteràpia que els hospitals
Clínic i Sant Pau han aconseguit
fabricar per tractar el mieloma
múltiple i la leucèmia limfoblàstica aguda.
A més, Catalunya concentra el
60% de la recerca en teràpies
avançades i bioenginyeria a l’Estat espanyol i disposa de la meitat dels hospitals de referència
en l’àmbit internacional. Hi ha 50
empreses dedicades al sector (30
startups i 20 corporacions), que
facturen més de 3.000 milions
d’euros i aglutinen més de 6.000
llocs de treball.
El conseller Balcells ha volgut
subratllar que es tracta d’un projecte “estratègic pel país que
generarà valor per al sistema de
salut, però també per a la globalitat de tot l’ecosistema. Tenim un
sector de ciències de la vida i la
salut capdavanter i molt competitiu internacionalment que atrau
inversió, talent, empreses i que
hem d’estimular. Coordinant els
esforços de tots aquests agents
clau tindrem un efecte multiplicador i farem valdre totes les capacitats i actius de la BioRegió”. i

+ Per a més informació, consulteu el web salutweb.gencat.cat
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AQUEST NOVEMBRE EL NOU CONTRACTE DE NETEJA HA CONTINUAT DESPLEGANT SERVEIS, AMB LA INTRODUCCIÓ DELS PUNTS DE RECICLATGE PER A OLI
Al setembre, l'Ajuntament posava en marxa el nou
model de neteja i recollida de residus de Granollers,
que pretén adequar-se als diferents usos i
morfologies de cada barri, disposant de sistemes
de neteja que tinguin en compte les característiques

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

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

Millora el servei de recollida d'oli usat,
amb 11 punts distribuïts per barris
AJUNTAMENT

S'ha implantat el nou
model de recollida
d'oli usat, amb la instal·lació d'11 punts distribuïts per barris i que s'ubiquen
en diferents equipaments municipals com les associacions de veïns
de Can Mònic, Sota el Camí del Ral i
Ponent; els centres cívics Nord, Can
Gili, Jaume Oller, Can Bassa i Palau;
el Pavelló Municipal Congost; el
Mercat Sant Carles; i la nova Oficina
de Gestió de Residus i Neteja Viària.
L'objectiu d'aquest nou model de servei, exclusiu per a oli
domèstic usat (no comercial), és
facilitar a la ciutadania la separació d'aquest residu amb espais de
recollida més pròxims a les llars.
Per al seu reciclatge caldrà dipositar-lo en una ampolla prèviament
tancada 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. Actualment, a Granollers es recullen
més de 14 tones l'any, i amb la
implantació d'aquest nou servei
es preveu que s'afavoreixi la recollida d'un residu que per cada litre
llençat a l'aigüera pot contaminar
1.000 litres d'aigua.

PER QUÈ CAL RECICLAR OLI?

No hem de llençar
l'oli per l'aigüera,
perquè…
· Un litre d'oli contamina
1.000 litres d'aigua
· Dificulta la depuració
de les aigües residuals
urbanes
· Provoca l'obstrucció
d'aixetes i canonades
de la nostra llar

Com reciclar-lo?
· Espera que l'oli es refredi
· Reutilitza un pot o una
ampolla de plàstic com a
recipient per guardar l'oli
usat a la cuina. Ajuda't
amb un embut.
· Porta el recipient d'oli
usat ple al punt de
recollida més proper

REDUIR DESPLAÇAMENTS Els 11 punts apropen aquest servei a la ciutadania per facilitar el reciclatge de l'oli usat

La neteja, una prioritat municipal
El servei municipal de neteja viària i recollida de residus
és prioritari per l’Ajuntament de Granollers, que al mes
de setembre va iniciar el desplegament del nou contracte, amb millores en les prestacions entre els quals es
troba el nou sistema de recollida d’oli usat i l’Oficina; i el
nou servei de neteja del mobiliari urbà i retirada de gratis, dels quals ja se n’han netejat més d’una cinquante-

na. A banda d’ampliar serveis, s’ha millorat la cobertura
i el repartiment de la neteja viària amb un servei diürn
ininterromput durant tota la setmana i a tota la ciutat,
reforçant la neteja als barris. Es preveu seguir desplegant el contracte amb la incorporació de vehicles més
eficients i respectuosos amb el medi ambient o amb un
nou servei de recollida de voluminosos, entre d’altres.

Els beneficis
de fer reciclar
de forma correcta
· Preservem el medi
ambient
· Garantim la seva
conversió en energia
neta i renovable com
el biodièsel
· En podem obtenir sabó,
productes cosmètics o
pintures i vernissos
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AQUEST NOVEMBRE HA OBERT AL NÚMERO 18 DEL CARRER JAUME BALMES, AMB ATENCIÓ PRESENCIAL, TELEFÒNICA I TELEMÀTICA

Nova Oficina de Gestió de Residus i
Neteja Viària per atendre la ciutadania
L'Ajuntament de Granollers va obrir
el dilluns 7 de novembre, l'Oficina
de Gestió de Residus i Neteja Viària,
un nou espai per atendre qüestions
relacionades amb aquests serveis
municipals. La nova Oficina està
situada al carrer Jaume Balmes, 18.
L'Oficina es converteix en un
nou punt d'atenció a la ciutadania
per a peticions i consultes relacionades amb el servei de neteja viària i de recollida de residus que es
presten en el municipi, tant per a
usuaris domèstics com comercials.
Un espai que permetrà apropar als
veïns i veïnes aquests serveis, claus
per facilitar i contribuir a la millora constant de la gestió ambiental
de Granollers, i fomentar alhora el
civisme i conductes responsables
que afavoreixin un canvi d'hàbits
cap a una societat més sostenible.

ajuntament

ATENDRE CONSULTES La ciutadania pot dirigir-se a l'Oficina oberta al número 18 del carrer Jaume Balmes

UN PETIT GEST
SIGNIFICA MOLT
A casa, separar bé,
per reciclar millor
Un bon reciclatge comença a casa. Si se
separen bé cada fracció, es llença cada
cosa on toca i es diposita les bosses al
seu contenidor, es pot fer un reciclatge més eficient i donar noves vides al
material reutilitzables com el plàstic, el
paper, el cartró, l'oli usat o la matèria
orgànica. Objectiu: Sostenibilitat!

L'Oficina estarà oberta de dilluns
i dimecres de 9 h a 15 h, dimarts i
dijous de 9 h a 15 h i de 16 a 19 h, i
divendres de 9 a 14 h, per a l'atenció
tant presencial com telefònica –al
número 93 842 67 89– i telemàtica
a través del web www.granollers.
cat/objectiu-sostenibilitat/oficina. www.granollers.cat/objectiu-sostenibilitat/oficina.
L'Oficina, a més, formarà part de
la xarxa dels punts autoritzats de
recollida d'oli domèstic usat.

Esborrar grafits i mantenir mobiliari
El mobiliari urbà i les pintades a
l'espai públic s'incorporen a la
rutina del servei de neteja viària
de Granollers, amb l'objectiu de
mantenir en òptim estat la via
pública així com millorar la imatge de carrers i places de la ciutat.
Es tracta de dos nous serveis que
es van realitzant des del passat
mes de setembre, coincidint amb
l'inici del desplegament del nou
contracte del servei municipal de
neteja viària i recollida de residus
de l'Ajuntament de Granollers.
Fanals, senyalitzacions, plafons
informatius i de memòria històrica, cartelleres i cilindres publicitaris, escocells dels arbres… són
elements ubicats a la via pública

que ara queden inclosos dins de
les tasques setmanals de neteja,
amb un manteniment periòdic
perquè quedin lliures de pols i taques, així com de qualsevol altre
component que pugui malmetre
l'estructura o la seva imatge, com
adhesius i cola.
A la rutina del servei de neteja
també s'inclouen altres elements
singulars de la ciutat com són la
torre de la plaça Maluquer i Salvador, les rampes mecàniques del
carrer Carles Riba o la coberta de
la instal·lació de l'Olla de la plaça
de les Olles, amb escombrada i neteja intensiva de les estructures
de cada una de les instal·lacions.
Juntament amb els plafons direc-

cionals de l'illa de vianants, seran
elements que es netejaran de manera trimestral.
Els tractaments de neteja per
a cada actuació es realitzen sota
criteris sostenibles, vetllant per
l'entorn i tenint en compte les
característiques pròpies de cada
element per tal de fer un servei el
més eficient i optimitzat, reduint
el malbaratament de recursos i
simplificant processos.
Del mobiliari urbà també se n'ha
iniciat la retirada de pintades, guixades i grafits, dels que ja se n'han
netejat més d'una trentena. Per a
la seva retirada s'empren productes ecològics i respectuosos amb el
medi ambient, entre ells, decapants

NOU SISTEMA Retirada de pintades, guixades i grafits de mobiliari urbà
biodegradables que, a més a més
no alteren l'aspecte del mobiliari.
En aquells espais que, per les se-

ves característiques i reincidència
es consideri necessari, s'apliquen
sistemes antigrafits.
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Fet a Catalunya es lliurarà dimecres a Granollers

El caravàning, d'aniversari

L'entitat Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya (NEEC), impulsada
pel granollerí Oriol Brutau, lliurarà dimecres a Granollers els premis Fet a
Catalunya, un guardó que valora la capacitat d'innovació i resiliència del teixit
empresarial català. El premi, dotat amb 6.000 euros, es farà públic en un acte
a la fàbrica Plasticband, on també hi haurà una xerrada sobre emprenedoria.

El caravàning celebra 65 anys a l'Estat,
uns 200 empresaris, fabricants i distribuïdors
del sector ho celebraran divendres al Mas de
Sant Lleí en una trobada organitzada pel Gremi
d'Empresaris de Caravaning (GREMCAR).

COMERÇ CRIDA PER IMPULSAR EL CONSUM DE PROXIMITAT DURANT AQUESTES FESTES I REFORÇAR AIXÍ EL TEIXIT ECONÒMIC LOCAL

COMERÇ

Fires i mercats, protagonistes
de les festes de Nadal a la ciutat

Fussimanya obre
botiga a Granollers
aquest dijous

x.l.

Reactivar el comerç i l'activitat
econòmica i de restauració, i ser
més atractius tant per als granollerins com per als visitants amb
propostes i activitats singulars i
de qualitat, són els dos objectius
de la programació de Nadal d'enguany a Granollers, unes festes que
busquen recuperar el dinamisme
d'abans de la pandèmia. "Volem un
Nadal singular a Granollers, que
a poc a poc sigui un referent de
la llum, el color i la creativitat",
deia l'alcaldessa, Alba Barnusell, en
la presentació de la campanya.
En l'àmbit de fires i mercats, la
plaça Barangé tornarà a acollir el
mercat de Nadal del 15 de desembre al 5 de gener, de 10 a 20 h, enguany reforçat amb un carrusel
d'època i una zona de foodtrucks
i d'estada, amb música i animació,
oberta d'11 a 20 h. En total hi haurà 23 parades de fusta amb il·luminació, on s'hi podran trobar joies,
roba, decoració, joguines i productes d'estètica, entre d'altres.
D'altra banda, aquest dijous arrenca a la Porxada la fira de pessebres i ornaments, oberta de 10 a 20
h fins al 24 de desembre. En aquest
cas, també en vuit casetes de fusta,

PRESENTACIÓ Veïns, entitats i associacions de comerç, dimecres a l'Ajuntament
s'hi oferirà tot el que cal per muntar
el pessebre, fer cagar el tió i guarnir
la casa per aquestes festes. I per
complementar-ho, els mateixos
dies i en el mateix horari, a la plaça
de l'Església hi haurà una parada
d'arbres i plantes de Nadal. A més,
els dissabtes 3 i 17 de desembre, a
les Olles, hi haurà el mercat d'artesans, on mitja dotzena de paradistes oferiran productes exclusius
d'alimentació, de proximitat i km 0.
La principal novetat d'enguany
en l'àmbit de fires i mercats serà
la celebració, per primer cop, del

Més de 80 comerços del
centre s'adhereixen aquest
divendres al Black Friday
Més de 80 botigues participaran enguany, un cop més des del 2015, en
la celebració del Black Friday, una
jornada globalitzada de descomptes comercials prèvia a les festes
nadalenques que té l'origen als països anglosaxons, on se celebra l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies, el
quart dijous de novembre. Aquesta
jornada té cada cop més bona acollida també entre els clients, que
poden avançar així a bon preu les
compres de Nadal. "Els comerciants de Granollers no quedem
mai al marge d'aquestes campanyes comercials que ens ajuden

a posicionar-nos", diu Isabel Martín Santolaria, presidenta de Gran
Centre. Per això l'entitat donarà
suport als associats fent difusió i
promoció a les xarxes socials de
les ofertes i descomptes, fent cartelleria i creant ambientació. De fet,
cada vegada s'afegeixen més comerços a aquesta iniciativa, i més
enllà de les botigues de roba, complements, tecnologia o perfumeria,
cada any hi ha més establiments de
serveis, com perruqueries o centres d'estètica.
D'altra banda, coincidint emb el
Black Friday, divendres es presen-

Roca Umbert Market, artesania i
disseny de proximitat, un nou espai
de trobada per a dissenyadors, artesans i creatius independents que
substitueix el DFactory. La Fàbrica
dels Regals. Aquest cop el mercat estarà organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb un dels
markets de referència a la comarca,
Petits Encants, amb l'objectiu de
"retenir el talent de la ciutat i
donar oportunitats als nous creadors", deia la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Giménez.
Aquest nou mercat, que ara com

taran al Museu (20.30 h) les dades
actualitzades de l'Observatori dels
centres urbans, un projecte liderat
per la Fundació Comerç Ciutadà
que analitza dades relacionades
amb les àrees comercials dels centres urbans de Catalunya.
Gran Centre, de fet, és membre fundador de la fundació, i des
del 2017 participa en l'elaboració
d'aquests informes anuals. Les dades de l'observatori mostren els
fluxos de vianants –uns comptadors piroelèctrics monitoritzen el
volum de vianants dels centres urbans i analitzen l'afluència per franges horàries–; els censos comercials –cada ciutat estudia la diversitat
sectorial de l'activitat comercial al
seu centre urbà–; i les dades socioeconòmiques –anàlisi de l'espai públic en funció de l'atractiu urbà i les
característiques de l'espai i el tipus
de comerç o servei–.

ara ja té un 50% d'inscrits de la
ciutat, estarà obert a la Nau Dents
de Serra els dies 16 (de 17 a 21 h) i
17 i 18 de desembre (de 10 a 21 h),
i comptarà amb un espai exterior
amb oferta gastronòmica i música
en directe. "És moment que la ciutat, la comarca i la seva gent faci
una aposta pel consum local i de
proximitat, i també per la restauració de qualitat que tenim a
Granollers, perquè és la manera
de donar suport al nostre teixit
econòmic", deia Giménez.
D'altra banda, les associacions
de comerciants recuperen enguany algunes de les seves activitats tradicionals, com el tió solidari
de Gran Centre o el trenet de Més
que Comerç i Del Rec al Roc.

La plaça Barangé serà
un espai central, amb un
mercat de Nadal reforçat
amb lleure i gastronomia
En dinamització, un dels trets
destacats serà el reforç de la il·luminació nadalenca amb dues instal·lacions artístiques de llum –a
la Porxada i Roca Umbert– dissenyades per Xevi Bayona, director
artístic del Lluèrnia d'Olot, amb la
participació de les escoles de la ciutat. L'encesa oficial de llums serà el
2 de desembre a les 17.30 h. x.l.

CONSELLS DE
L'OFICINA DE CONSUM
Coincidint amb el Black Friday, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor ha fet diverses recomanacions
per abans de fer alguna compra. Entre
d'altres, demana de comparar preus en
diversos establiments sobre un mateix
bé o servei i desconfiar de les grans
ofertes que hi hagi a Internet, ja que
podrien ser un engany. També demanen d'evitar compres impulsives, fer
un llistat d'acord amb el pressupost de
cadascú, fixar-se si al costat del preu
rebaixat hi ha el preu original o el percentatge de rebaixa, i que els productes tinguin la mateixa qualitat i garantia que abans del descompte. També
cal informar-se sobre la política de
canvis per evitar sorpreses i conservar
els comprovants de compra com a garantia i per poder reclamar.

El Grup Fussimanya, especialitzat
en carns i embotits tradicionals i
de proximitat, inaugura avui, dijous, una botiga de carns i embotits
a Granollers. És un local d'uns 100
metres quadrats situat al número
13 del carrer Verge de Núria, i és
el primer de la firma fora de la comarca d'Osona, on va començar la
seva activitat ara fa poc més de cinc
dècades. "Tenim molts clients de
Granollers i el Vallès Oriental
que ens han animat a obrir aquí,
on ens sentim com a casa", diu
Gemma Prat, responsable de botigues de Fussimanya. El grup va
néixer el 1971 amb l'obertura d'un
restaurant a Tavèrnoles. Posteriorment, just al costat, va obrir un
obrador per a l'elaboració d'embotits artesans. El pas següent va
ser l'obertura de botigues pròpies,
també sota la marca Fussimanya,
per vendre les seves elaboracions
d'embotits i productes càrnics, on
ara també hi ha plats cuinats i alimentació de proximitat, com formatges i llegums. Actualment, el
grup té vuit botigues a Osona, així
com una botiga online, una braseria i una casa de turisme rural.

Acelera instal·larà
sistemes solars a
19 empreses locals
GRID Granollers, la plataforma al
servei d'empreses i entitats per
a l'ús eficient dels recursos i la
cooperació empresarial, ha finalitzat la segona fase de la compra
agregada de sistemes solars per
a l'autoconsum industrial amb
la presentació de les tres ofertes
finalistes d'entre les 15 presentades al concurs. L'objectiu del procés era obtenir característiques
tècniques òptimes a preus ajustats. En aquest sentit, les 19 empreses dels polígons granollerins
que han participat en el procés
han seleccionat la firma Acelera
com a guanyadora. Ara arrenca la
tercera fase, que inclou la instal·lació dels sistemes solars a les empreses i una avaluació del seu funcionament d'aquí a uns mesos.
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EMPRESES L'EMPRESA HA RECUPERAT EL DINAMISME ANTERIOR A LA PANDÈMIA

PERRUQUERIA FESTA DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR
toni torrillas

Cal Jijonero prepara 50.000 kg
de torrons per aquestes festes
Arriba el fred i amb ell, en poques
setmanes, les festes de Nadal. Els
dolços típics d'aquestes dates són
sens dubte els torrons, una menja
feta d'ametlla, mel i ous, generalment cuita, de la qual es té constància que ja existia durant l'Edat
Mitjana. A Granollers, una empresa
familiar dedicada a l'elaboració
d'aquests dolços és Torrons i Gelats Granollers, que alhora regenta
l'històric establiment de Cal Jijonero, al número 2 del carrer Corró.
Aquests dies, les màquines
de l'obrador de Torrons i Gelats
Granollers treballen a ple rendiment per tenir a punt les comandes dels 50.000 quilos de torrons
que compten produir aquest any,
la mateixa quantitat que feien els
anys anteriors a la pandèmia. La
majoria de les seves elaboracions
són de gustos tradicionals: d'ametlla tou, d'ametlla dur, de crema i,
cada cop més, de xocolata, i és que,
segons explica el mestre torroner,
David Marín, "no som gaire partidaris dels pastissets de gustos
que fan algunes marques avui
en dia". Els seus torrons, d'elaboració artesana –"treballem pràcticament igual que fa 50 anys,
de manera artesana i amb la
mateixa maquinària"– es poden
trobar tant a pastisseries tradicionals com també a la mateixa cafeteria-gelateria del carrer Corró.
La clau de la qualitat es troba en
les millors matèries primeres i en
les millors receptes, però sobretot
en la professionalitat dels elaboradors –una desena de persones a
Cal Jijonero– i del mestre torronaire: la persona entesa que supervisa tot el procés, s'encarrega que
no hi hagi cap error durant la fa-

cal jijonero

Hair Night Show a l'exterior de la UEI
La Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental va organitzar dissabte
una festa per als professionals del sector a l'exterior de la seva seu, a
l'avinguda Europa. Alguns dels millors professionals de la comarca, alguns
premiats internacionalment, van fer talls de cabells i pentinats en directe
davant de gairebé 200 persones. La festa de la professió va comptar
també amb diversos escenaris, música de dj, foodtrucks i altres sorpreses.
Van participar-hi els perruquers Montse Morella, Xavier Arcarons,
Marc Calvache, Mikel Estupiñá, Pilar Pérez, Imma Señé i Bibiana Serra.
ENVASAT Els torrons s'elaboren entre els mesos de setembre i desembre
bricació, dona el seu toc personal
a cada cuita i segueix de prop el
procés d'envasament. A Cal Jijonero el mestre torroner és David Marín, tercera generació de la família
dedicada a la mateixa feina des del
1933, aviat farà 90 anys. El seu avi,
de fet, era originari de Xixona, al
País Valencià, i va traslladar-se a
Granollers per treballar.

L'obrador, especialitzat
en elaboracions
artesanes, és a punt de
celebrar el 90è aniversari
Segons Marín, el torró "no té
secrets, però sí molt mestratge". En el seu cas treballen amb
matèries primeres naturals i la
cocció és diferent per a cada torró. Per fer el producte artesà, per
exemple, només serveix un tipus

d'ametlla, la varietat Marcona, i
d'una zona molt concreta del País
Valencià. Després cal barrejar-la
bé amb la mel i el sucre cuits, i es
crea la massa que serveix de base
per fabricar tant el torró tou com
el dur. Després venen els processos de trituració (per al tou) i refredament (per al dur), i un temps
de repòs perquè, segons cada varietat, es desfaci la mel o s'escorri
l'oli d'ametlla.
Segons calculen a Cal Jijonero, els
costos de producció s'han encarit
un 10% l'últim any, un increment
que "no podem repercutir en
la butxaca dels consumidors",
diu Marín, qui xifra l'augment del
preu de venda al públic en un 4%.
Malgrat això, el mestre torronaire
confia que la campanya d'enguany
serà bona, ja que "aquest és un
país de tradicions, i quan arriben dates assenyalades, a tots
ens agrada tastar el menjar o el
dolç que correspon". x.l.

AUTOMOCIÓ INICIATIVA DEL CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA DE L'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA (CIAC)

L'Automotive Talent Show
reuneix joves talents al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya
va acollir divendres la segona edició de l’Automotive Talent Show,
un esdeveniment promogut per
la Plataforma de Talent del Clúster de la Indústria de l’Automoció
de Catalunya (CIAC). La iniciativa
pretén acostar els joves talents a
la indústria de l'automoció i les
seves empreses. Aquesta edició
va reunir més de 350 estudiants,
que van poder conversar amb

empreses del sector per conèixer
els perfils professionals que es
busquen dins de la mobilitat verda i els reptes de la indústria 4.0.
L'esdeveniment va comptar
amb diverses taules rodones;
per exemple, sobre el sector de
l'automoció i el motorsport, amb
els responsables de les empreses
Doga, Adecco, Zanini, Ficosa i Bertrandt. També hi va haver estands
d'empreses com Betrandt, Ficosa,

Doga, BTech, FEV Iberia, Elausa,
Draxton, Excenso Solutions, CT
Ingenieros, Kostal, Idneo o Iman
Corp, entre d'altres, i un espai que
oferia als joves algunes claus per
perfeccionar eines útils per obtenir un lloc de feina. Finalment, al
pàdoc es van fer mostres de motorsport a càrrec d'institucions i
empreses com BCN eMotorsport,
UPC Vilanova-E3 Team, Ultron
Racing Team, EEBE ePowered
Racing, UPC ecoRacing, EUSS Motorsport e-Tech Racing o Elisava
Racing Team. Al final del dia es
van lliurar els premis CIAC Talent
Awards en diverses categories.

COMERÇ LA FRANQUÍCIA ÉS LA SEGONA DEL GRUP A CATALUNYA
àngels fon

Àngels Fon obre un centre auditiu
Àngels Fon, la divisió dedicada a la salut audiològica del grup Àngels,
ha obert les portes d'un nou centre auditiu franquiciat a Granollers, el
segon a Catalunya, concretament al número 51 del carrer Agustí Vinyamata.
Amb motiu de l'obertura, l'establiment fa una promoció local en què ofereix
el segon audiòfon gratuït per a les 50 primeres persones que vistin
l'establiment. Amb aquesta obertura, Àngels Fon ja suma 25 establiments a
l'Estat, i l'objectiu és arribar als 50 punts de venda els pròxims tres anys.

Pierre Fabre, als
Sorteig d'un àpat
Esmorzars del GRID per la salut mental
Dimecres tindrà lloc a Can Muntanyola (9.30 h) un nou esmorzar
de la plataforma GRID Granollers.
El convidat serà Israel Reyes, responsable de serveis corporatius a
la farmacèutica Pierre Fabre, situada al Coll de la Manya. Reyes explicarà en què consisteix l'estratègia climàtica de la companyia, que
inclou la limitació de les emissions
de CO2, la protecció de la biodiversitat, l'aire, l'aigua i la salut, i la
recerca de propostes innovadores,
entre d'altres. Les inscripcions estan obertes a gridgranollers.com.

Com a cloenda de l'acció antiestigma envers la salut mental que amb
el lema No t'ho empassis es va fer
a l'octubre a 54 establiments de
la comarca, el Gremi d'Hostaleria
lliura avui, dijous (18 h), a la seu
de la plaça de les Hortes, el premi
vinculat a l'acció: un àpat per a
dues persones en un dels establiments participants a triar pel guanyador. La resposta utilitzant el
QR inclòs al material gràfic donava
accés al sorteig. L'acció es va fer en
suport a la Taula de Salut Mental
i Addiccions del Vallès Oriental.
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ESPECIAL GASTRONOMIA / PROPOSTES SUCULENTES PER ALS ÀPATS EN FAMÍLIA I AVANTATGES PER A RESTAURANTS PER AQUESTES FESTES

ELS CANELONS,
COM FETS A CASA
AMB ARDERIU
Per als àpats nadalencs, entre
amics i família, la proposta d'Arderiu és una aposta segura. Qui hagi
tastat els canelons de la Mestressa,
sabrà que són com els fets a casa,
amb tot el saber fer tradicional. Però
Arderiu és, lògicament, molt més.
Allà hi trobareu el millor producte al
millor preu en carns (vedella, porc,
aus, cabrit...), embotits, formatges,
i productes precuinats i delicatessen, entre un ampli assortit. Podeu
optar per visitar-los al poligon Can
Castells o, si us ho estimeu més,
demanar la comanda a domicili a
través del seu web. A partir dels 75€
de comanda, l'enviament us resultarà gratuït. També us podeu deixar
guiar pels packs barbacoa, festius
i d'aperitiu. Aquestes festes, com
sempre, Arderiu té la resposta. i
ARDERIU
c/ Juan de la Cierva
(polígon industrial Can Castells)
Canovelles
93 861 69 10
www.arderiu.net

Comerco ofereix descomptes
especials per al Black Friday

al centre que té Comerco a Granollers per donar-vos d'alta. Oblidat
de cupons i targetes: podràs pagar
a través del mòbil i optaràs a descomptes personalitzats; tindràs opció de consultar les teves compres
en temps real i consultar les promocions exclusives amb notificacions
des de l'APP de Comerco. i

La Lliçanenca ofereix tot l'any un
ampli ventall de solucions en alimentació, productes i utensilis de
jardí i per a l'hort (planter inclòs) i
per mascotes (pinso i productes alimentaris i també accessoris). Però
quan s'atansa el Nadal, a més, és
referència obligada si voleu preparar lots d'empresa o per a particulars. Podeu optar per a productes de
consum habitual i d'altres de temporada, delicatessen i begudes. A
més, ofereixen opció de repartiment
regular als municipis de la Vall del
Tenes (fora d'aquest àmbit consulteu disponibilitat). Atanseu-vos-hi i
trobareu allò que cerqueu. Obren de
dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30
h i de 16 a 20 h, o els caps de setmana de 9 a 14 h (dissabte tarda tanquen per descans del personal). i

COMERCO CASH & CARRY
Camí del Mig, 15-19
(Can Muntanyola)
GRANOLLERS
93 860 31 30
www.comerco.es

LA LLIÇANENCA
Carretera de Granollers, km. 3
LLIÇÀ D'AMUNT
93 841 51 53
697 16 79 78 (whatsapp)
info@lallicanenca.org

Preus per a professionals amb un 20% de rebaixa fins al 26 de novembre
Comerco, sempre amatent a oferir les
millors solucions per a professionals
de la restauració, ha posat en marxa
una promoció especial amb motiu del
Black Friday que consisteix en una
rebaixa de productes. La promoció,
limitada fins a final d'existències en
funció de l'estoc disponible al centre,
és vàlid exclusivament per a compres
realitzades directament al centre.
Podeu consultar les opcions al Club
Comerco a partir dels codis QR que
trobareu a la part inferior d'aquesta
pàgina. Un 10% de descompte en
xarcuteria, pernils, torrons i bombons,
i un 20% en tots els articles de basar
(en ambdós casos, ofertes incloses).

Ser client del Club Comerco sempre
té avantatges. I ara, pel Black Friday,
encara més. Del 24 al 26 de novembre, els membres del Club, professionals del sector, poden gaudir de
fins a un 20% de descompte en productes de basar i un 10% en els d'alimentació més clàssics per aquestes dates nadalenques. Comerco
ofereix produces d'alimentació Horeca, amb més de 3.000 productes
exclusius per a l'hosteleria on triar;
begudes, basar en parament de la
llar i taula; articles de neteja, higiene
i perfumeria, i producte fresc. També ofereixen lots i cistelles de Nadal
(pots trobar el catàleg al seu web).
Ser client del club és molt senzill.
Només cal ser professional de l'hosteleria, l'alimentació o de col·lectivitats. Podràs gaudir de preus
molt ajustats i competitius només
omplint el formulari que trobareu
a www.comerco.es i atansant-vos

LA LLIÇANENCA:
PRODUCTES
PER A LOTS I ÀPATS

Els clients del Club Comerco
disposen d'un catàleg
de més de 3.000 productes
exclusius d'alimentació
per a l'hosteleria
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ESPORTS

Pep Busquets debuta amb Espanya

El Rallysprint tancarà el Circuit

Pep Busquets, de Granollers i jugador del Joventut de Badalona,
va debutar la setmana passada amb la selecció espanyola de
bàsquet en un partit oficial contra els Països Baixos. El duel va
acabar amb victòria estatal (84-72) i Busquets va anotar un
triple. Espanya s'ha classificat pel Mundial del 2023.

El Circuit de Barcelona-Catalunya tancarà
l'any competitiu el 18 de desembre amb
la tercera edició del RallySprint RACC,
prova de final de temporada oberta a
les modalitats de velocitat i regularitat.

HANDBOL | Lliga Guerreras EL KH-7 REPRÈN LA COMPETICIÓ DESPRÉS DE QUATRE SETMANES

Asobal LIDERA EL GRUP C AMB TRES VICTÒRIES EN TRES PARTITS
xavier solanas / BMG

Dolo Martín: "L'objectiu
és guanyar contra l'Elx"
BMG

KH-7 BMG - ELX
Dissabte, 26 - 17 h Granollers
El KH-7 té marcat al calendari
amb un cercle el partit de la setena jornada de la Lliga Guerreras,
que tindrà lloc dissabte al Palau
d'Esports contra l'Elx. L'equip vallesà ha estat un mes sense competir per l'aturada de l'Europeu,
així que l'últim duel que va disputar va ser el passat 22 d'octubre
al Palau contra el Porriño, que va
acabar en derrota (23-28).
L'equip va arribar a l'aturada
competitiva amb males sensacions
amb un punt en sis jornades i al
penúltim lloc, empatat amb el cuer,
La Rioja. "En les primeres sis jornades no vam estar capaces de
guanyar, vam tenir un inici de
temporada complicat, vam patir
lesions importants, però ja no
podem pensar en més excuses i
hem d'afrontar dissabte el partit transcendental contra l'Elx",
assenyala la tècnica Dolo Martín, que té molt clar l'objectiu de
l'equip: "s'ha de guanyar i tenim
bones condicions per fer-ho".
Precisament, l'Elx és l'antepenúltim classificat, amb quatre
punts, i en cas de derrota, deixaria
encara més despenjades les granollerines. Tot i això, la plantilla

TRIOMF Sergi Franco va ser el màxim golejador contra l'Alpla Hard

El Fraikin, intractable i
invicte a la Lliga Europea
Sessió de motivació al Palau
El cos tècnic ha treballat durant l'aturada competitiva els aspectes físics,
però no s'ha oblidat dels psicològics. La setmana passada, el KH-7 va
rebre una sessió de motivació d'un dels seus patrocinadors amb l'objectiu
de cohesionar, encara més, el grup de noies. La jornada va consistir en
una sessió amb jocs i activitats per enfortir els lligams entre les jugadores
i el cos tècnic. "Va ser una activitat consensuada amb el club i va ser
molt positiva. Crec que l'equip necessitava fer pinya després dels canvis
que van haver a l'estiu, amb nou cos tècnic i les incorporacions de noves
jugadores. L'activitat va servir per desconnectar del dia a dia de la pista",
explica, amb satisfacció, Dolo Martín, que dona molta imporància els
aspectes físics i també els psicològics.
només pensar en sumar dos punts
més –seria le primer triomf de la
temporada– i trencar, definitivament, la ratxa negativa del primer
tram del curs. "Hem treballat
moltíssim aquestes quatre setmanes, crec que estem millor

preparades ara que a l'inici de
la temporada. Hem fet una mini
pretemporada, que ha estat
molt positiva", diu Martín.
Així doncs, el KH-7 vol que el
partit contra l'Elx sigui el seu punt
d'inflexió del curs. j.l.rodríguez b.

Internacional ESPANYA QUEDA EN UN NOVÈ LLOC FINAL

Primera estatal

Gassama i Wiggins,
sense fase final a l'Europeu

El filial masculí
surt reforçat amb
el triomf a la Roca

La granollerina Kaba Gassama i Nicole Wiggins, jugadora del KH-7, es
van quedar a les portes de la fase
final de l'Europeu. La selecció espanyola va perdre en l'últim partit
de la fase principal contra França
(36-23) i van quedar eliminades.
La derrota va deixar al conjunt
espanyol al cinquè lloc, del grup B,
amb tres punts, i sense cap opció
de passar a la fase final de la cita

continental. Amb aquesta posició,
Espanya, amb Gassama i Wiggins,
queda al novè lloc final del Campionat d'Europa, que es va celebrar
fins diumenge entre els equips
d'Eslovènia, Macedònia del Nord
i Montenegro.
La selecció campiona de l'Europeu va ser Noruega, que l'any passat a Granollers també va guanyar
el Mundial.

El filial masculí del BMG va guanyar el derbi vallesà a la pista del
BM La Roca, per 32 a 42. L'equip
dirigit per Sergio Pozo es manté
líder del grup D, amb 17 punts,
empatat amb el Sant Cugat, segon,
i s'imposa contra un rival directe
per l'ascens. El pròxim rival del
KH-7 B serà diumenge, al Palau,
contra el Banyoles, que ocupa
l'antepenúltim lloc.

FRAIKIN BMG - BM CANGAS
Divendres, 25 - 20 h Granollers
SKJERN - FRAIKIN BMG
Dimarts, 29 - 20.45 h Skjern
Tres partits i tres victòries. El
Fraikin Granollers es mostra intractable a la Lliga Europea i
després de tres jornades segueix
invicte gràcies al bon joc. L'equip
dirigit per Antonio Rama va ser
una piconadora contra l'Alpla
Hard, d'Àustria, al Palau d'Esports, amb una àmplia victòria
amb un marge de 10 gols, per 38
a 28. Dimarts el màxim golejador
granollerí va ser Sergi Franco,
amb 6 gols, seguit de Pol Valera i
Guillherme Torriani, amb 5.
Els vallesans van dominar l'enfrontament continental des dels
primers compassos i no va donar
cap opció als austríacs. Al descans,
el Fraikin guanyava 18 a 14 i a la
represa el marge es va ampliar
fins a la màxima avantatge de 12
gols (35-23). A les acaballes, l'Alpla hard va escurçar la diferència
fins als 10 gols.

Colíder del grup C
El Fraikin és el primer classificat
del grup C, tot i que empata amb
el Nexe, de Croàcia, amb sis punts.
Els vallesans ocupen el primer lloc
per una millor diferència de gols
amb +18, mentre que el Nexe en

té +16. El tercer classificat és el
pròxim rival del Fraikin, l'Skjern,
que suma quatre punts; quart,
l'Sporting de Portugal, amb dos
punts, i els dos últims classificats,
sense punts, són l'Alpla Hard i el
Balatonfüredi.

Pressió positiva
"Avui era d'aquells partits que
són caixa o faixa en sentit positiu perquè si guanyes et situes
molt bé i a ells els deixes molt
malament, i si perds, encara no
passa res. Aquesta pressió positiva fa que aquests partits siguin més fàcils de treure", explicava en acabar el partit el tècnic
del Fraikin, Antonio Rama.
Al primer equip del BMG li queden dos partits per tancar la primera volta i seran lluny del Palau.
Dimarts jugarà a Dinamarca contra l'Skjern i el 6 de desembre a
Croàcia contra el Nexe. Abans de
tancar el 2022, jugarà un partit
més continental i serà al Palau
contra el Nexe, el 13 de desembre.

Segon en solitari a l'Asobal
La dinàmica del Fraikin continua
sent la de jugar cada tres o quatre partits fins a final d'any. Divendres, disputarà al Palau la 13a
jornada de la lliga Adsobal i rebrà
al BM Cangas, que és 11è amb
nou punts. El Fraikin encadena
cinc triomfs seguits a la lliga i es
consolida, en solitari, al segon lloc
amb 20 punts. Els vallesans tenen
un marge de quatre punts amb el
tercer, l'Ademar de Lleó. j.l.r.b.
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ALARMAS DE ROBO

DETECCIÓN

ALARMAS DE ROBO

PROGRAMACIÓ DESTACADA SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA
Promoció econòmica - Ajuntament de Granollers

Programa
d’activitats
per a l’empresa
i l’emprenedoria
DESEMBRE
2022
www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial
Palou Nord
Tel. Granollers Mercat:
93 861 47 83

13 DE DESEMBRE

14 DE DESEMBRE

16 DE DESEMBRE

20 DE DESEMBRE

23 DE DESEMBRE

De 9 a 14 h.
Presencial 5 h.
Empresa i emprenedoria

De 9 a 13.30 h.
Presencial 8 h.
Empresa i emprenedoria

De 9.30 a 12 h.
En línia 2,5 h.
Emprenedoria

De 9.30 a 13.30 h.
En línia 4 h.
Empresa i emprenedoria

De 9.30 a 12 h.
En línia 2,5 h.
Emprenedoria

TALLER COPYWRITING
DIGITAL
Els 10 grans secrets per
redactar textos.
En aquest taller entendràs
les claus de la redacció
persuasiva amb voluntat
publicitària i de la
redacció de continguts
a valorar per generar
afinitat.
Granollers Mercat

6 HABILITATS
IMPRESCINDIBLES PER
SER UNA PERSONA
EMPRENEDORA D’ÈXIT
En aquest taller
treballarem diversos
aspectes per tal de
millorar habilitats per
adaptar-se amb èxit a
les noves exigències del
mercat actual.
Granollers Mercat

SESSIÓ INFORMATIVA
PER MUNTAR UNA
EMPRESA
Coneix tot
l’imprescindible:
tràmits, fiscalitat, ajuts,
capitalització de prestació
de l’atur.
Granollers Mercat

INNOVAR EN EL MODEL
DE NEGOCI.
CASOS I ESTRATÈGIES
A TRAVÉS DE LA
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL I L’ECONOMIA
CIRCULAR
Aquesta xerrada-col·loqui
busca sensibilitzar sobre
la importància i el
potencial d’innovar en
el model de negoci.
Treballarem amb l’eina
Scope, que permet
explicar model de negoci
molt clara i intuïtiva.
Granollers Mercat

CANVAS I PLA
D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular
metodologia àgil per
desenvolupar la teva idea
de negoci i crear el teu
pla d’empresa.
Granollers Mercat

www.canmuntanyola.cat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES
I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.
Amb el suport de:
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WATERPOLO | Primera Divisió EL SÈNIOR MASCULÍ ENCADENA QUATRE VICTÒRIES I SE SITUA AL PRIMER LLOC AMB 9 PUNTS

FUTBOL | Primera Catalana

El CNG defensarà el lideratge
contra el favorit, el Sant Feliu

L'Esport Club torna
a sortir dels llocs
d'ascens amb
l'empat a Mollet

CNG

nosaltres estem ara en una dinàmica molt positiva", explica
Rosell, que assenyala que el Sant
Feliu "segueix estant un punt per
sobre nostre i és el rival a batre".
En l'últim partit, el CNG va golejar contra el Molins de Rei, 7 a 11,
i el Sant Feliu va descansar.

Entrenaments al CNG
CN SANT FELIU - CNG
Dissabte, 26 - 18.45 h Sant Feliu
El sènior masculí del CNG ha encadenat quatre victòries i travessa el millor moment de la temporada. L'equip dirigit per Ramon
Rosell només va perdre en la
primera jornada i des d'aleshores
ha sumat triomfs que li permeten
situar-se al primer lloc amb nou
punts, un més que el segon, el CN
Sant Feliu. "La victòria contra
el Brains per penals va ser un
punt d'inflexió, des d'aleshores
hem guanyat amb amplis resultats, que potser són una mica
enganyosos", explica l'entrenador del CNG, Ramon Rosell.
Precisament, el pròxim rival del
CNG serà a la piscina del Sant Feliu
amb la lluita pel lideratge. L'equip
del Baix Llobregat es mostra in-

El duel a Sant Feliu serà l'últim de
la primera volta del CNG perquè en
la següent jornada té descans. Així,
el sènior masculí haurà afrontat la
meitat de la primera fase jugant
com a visitant i que en la segona
part del campionat jugarà com a
local perquè des d'aquest dilluns
ja entrenen en la piscina exterior
del club, que finalment s'ha obert
després d'unes setmanes tancada.

Objectiu: passar segona fase
PLANTILLA El CNG va guanyar a la piscina del Molins de Rei (7-11)
tractable amb quatre victòries en
quatre partits i és, teòricament,
el rival a batre i que ha planificat
una plantilla per pujar a la Divisió
d'Honor. Aquesta temporada els
vallesans ja es van veure les cares
contra els de Sant Feliu a la semi-

final de la Copa Catalunya, que
van perdre en l'anada per 5 a 11 i
la tornada per 15 a 6. "Nosaltres
vam perdre la semifinal amb un
equip que li van faltar fins a tres
possibles titulars, així que ja
no serà el mateix partit. A més,

El CNG busca passar a la segona
fase de la Primera Divisió espanyola per seguir optant a l'ascens
de categoria. Per aconseguir-ho,
necessita acabar entre els quatre
primers classificats del grup A de
la primera fase. Després de cinc
jornades, el CNG té un marge de
tres punts amb el cinquè classificat, el CN Helios. J.L.RODRÍGUEZ B.

FUTBOL SALA | Tercera Catalana EL CIUTAT DE GRANOLLERS HA GUANYAT CINC DELS SIS PARTITS QUE S'HAN DISPUTAT

sis jornades -només una derrota- i
quatre d'elles han estat per golejada. L'equip és líder amb 15 punts
i té un marge de 2 amb el segon i
el tercer classificat, que són el Llinars i el FS Unión Llagostense C,
respectivament. Precisament, el
pròxim duel del CEFS serà dissabte al pavelló de Can Bassa contra
el Llinars, a les 19.30 h. J.L.R.B.

L'Esport Club va sumar diumenge
un punt en el derbi comarcal contra el CF Mollet UE (2-2), que li fa
tornar a sortir dels llocs d'ascens
a la Superlliga Catalana. Això sí, el
punt va arribar després del gol al
minut 89 d'Abel Fàbregas, que posava el definitiu gol a l'electrònic.
L'ECG ocupa el vuitè lloc amb
12 punts i està a 2 de l'ascens.
L'equip de David Vilajoana encadena quatre partits sense perdre
–amb dos empats i dues victòries– i travessa la millor ratxa de
la temporada. Diumenge, rebrà el
Torelló, que és un rival directe per
aspirar a les places d'ascens i que
ocupa el novè lloc amb 10 punts.
Els osonencs encadenen dues derrotes i un empat.

RUGBI | Divisió d'Honor
CEFS

Nova golejada del CEFS per
liderar la Tercera Catalana
El CEFS Ciutat de Granollers ja lidera el grup 2 de la Tercera Catalana després de guanyar a la pista
del FS Parets B, per 1 a 4. L'equip
dirigit per Juan Fernández es
manté dins l'objectiu de lluitar per
l'ascens a la Segona Catalana, tot i
que fins aleshores només s'han
disputat sis jornades.
El CEFS ha guanyat cinc de les

ECG - TORELLÓ
Diumenge, 27 - 12 h Granollers

L'Spartans masculí
tanca la primera
fase amb 6 derrotes

CELEBRACIÓ El CEFS s'imposa contra el FS Parets B, per 1 a 4

El sènior masculí de l'Spartans ha
tancat la fase prèvia de la Divisió
d'Honor Catalana amb un ple de
derrotes, amb un total de sis. Els
vallesans van perdre l'últim partit
de la lligueta contra el Tarragona,
per 41 a 10.
Pel que fa al femení, dissabte
jugarà al camp del CAT Central la
tercera jornada.

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94 I T. 93 579 18 80

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
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ATLETISME ELS 10 DE LES FRANQUESES RECAPTA 5.000 EUROS SOLIDARIS PEL CÀNCER DE RONYÓ

FUTBOL | Segona Catalana

HANDBOL | Lliga Catalana

Eva Martos i Oriol Ciurans
guanyen la cursa popular

Quarta victòria del
CF Les Franqueses
i empat amb el
tercer classificat

Doble triomf dels
equips absoluts
de l'AEH contra els
amateurs del BMG

AJ LES FRANQUESES

Eva Martos, del Running Mármoles La Torreta, i Oriol Ciurans,
d'Entrenaments Ciurans, han guanyat la 10a edició de la cursa popular Els 10 de les Franqueses. La
prova, que enguany s'ha convertit
en el Memorial Pep Portet, també
va servir per homenatjar a aquest
membre d'A4elKm mort fa uns
mesos.
Martos va guanyar amb un
temps de 39 minuts i 52 segons,
amb un marge de 27 segons amb
la segona, Nídia Borget, de l'Atlètic Granollers. El podi es va completar amb el tercer lloc d'Ana
Belén García, del Fisiogranollers,
amb un registre de 43 minuts i
39 segons. Pel que fa a en homes,
Oriol Ciurans va ser el més ràpid
amb una marca de 34 minuts i
31 segons. De fet, el final va ser
molt ajustat i Ciurans va arribar
només nou segons abans que el
segon, Luis Arias, del Club Triatló
Montornes, i 25 del tercer, Pakito
Pérez, del Fersix Team.

NAVÀS - CF LES FRANQUESES
Dissabte, 26 - 17 h Navàs

SORTIDA Van participar 331 esportistes a la cursa de 10 km
La cursa popular va reunir 331
atletes, que suposa un lleu descens respecte a l'anterior edició
quan es va arribar al mig miler
de participants. Tot i això, l'organització de la prova atlètica va
aconseguir recaptar 5.000 euros
solidaris, que s'enviaran a la Fundació Privada Institut de Recer-

Cursos
de català
Nivells de l’A1 al C1
Més informació

cpnl.cat/inscripcions

ca de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau per la investigació del
càncer de ronyó. En 10 edicions,
la cursa popular ha aconseguit recaptar uns 60.000 euros solidaris.
Per segon any, també es va celebrar la cursa infantil al passeig del
Primer d'Octubre amb la participació de 118 nens i nenes.

El CF Les Franqueses travessa la
millor ratxa de la temporada amb
quatre triomfs seguits després de
guanyar la jornada passada contra l'Atlètic Ibèria, per 1 a 0. El gol
de Leonard Itsitsar a les acaballes
del duel va servir per celebrar un
triomf ajustat, que permet sumar
tres punts més d'una tacada per
a la casella franquesina. L'equip
dirigit per José Manuel Alcaraz es
consolida a la quarta posició, amb
16 punts, i empata amb el tercer,
la UD Parc.
El pròxim duel dels de les Franqueses serà vital per confirmar
el seu bon moment. Els d'Alcaraz
visitaran la pista del Navàs, que
ocupa el 10è lloc amb 10 punts
i arribarà després caure golejat
contra la Molletense, per 4 a 0.

L'Staci AEH Les Franqueses ha
sumat un doble triomf contra
els dos equips amateurs del BM
Granollers, a les lligues territorials d'handbol. El sènior femení
franquesí va imposar-se contra el
KH-7 Atlètic, per 25 a 21, i el masculí va guanyar al Palau d'Esports
contra el Blancs i Blaus KH-7, per
31 a 32.
El sènior femení de l'AEH es
consolida al tercer lloc de la Lliga
Catalana amb 11 punts i se situa a
3 del líder, el Ribes. El pròxim partit serà a la pista del Sant Esteve
de Palautordera, que és penúltim
amb 5 punts. El duel es disputarà
dissabte a les 19.45 h.
Pel que al sènior masculí del
club franquesí, puja fins al tercer
lloc de la Primera Catalana, amb
9 punts, i està a 5 del líder destacat, el Polinyà. El pròxim duel
dels franquesins serà dissabte, a
casa (20.45 h), contra el BM Barberà, que ocupa el setè lloc amb
8 punts.
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VÒLEI | Segona Catalana EL SÈNIOR FEMENÍ TÉ L'OBJECTIU DE PUJAR A LA PRIMERA CATALANA

DUATLÓ EL CEM REUNEIX ELS VUIT MILLORS ESPORTISTES

Laura Terradas guanya
L'AE Carles Vallbona tanca
la primera volta invicte i líder el Duatló de Girona
CTG

ARXIU

CV PRAT BLAU - CARLES VALLBONA
Dissabte, 26 - 18 h Prat del Llobregat

El sènior femení de l'AE Carles
Vallbona està sent l'equip revelació
del grup B de la Segona Catalana.
L'equip dirigit per Judith Giménez
ha guanyat els set partits disputats
de la primera volta i només ha cedit un set. L'equip és líder amb 21
punts i té un marge de quatre amb
el segon classificat, el CV Vilanova
Groc; de vuit amb el tercer, el Salou, i de nou amb el quart, l'Arenys.

La temporada i la plantilla
s'ha planificat a
consciència i l'objectiu
és lluitar per l'ascens
Aquest ple de victòries, tot i
ser l'equip novell de la categoria
–va pujar la temporada passada–, la directiva no l'està vivint
amb sorpresa, tot el contrari.
"Sincerament, això era el que
crèiem que podia passar. La
temporada i la plantilla s'ha

EN PISTA ENCADENA SET VICTÒRIES EN SET PARTITS DISPUTATS
planificat a consciència. Estem molt satisfets de com està
anant tot", explica el responsable
del club, Joan Carles Marín, que
assenyala que l'objectiu "és pujar
de categoria". A més, d'entre les
claus d'aquest equip en ratxa hi
ha la bona fornada de jugadores
de la base que han pujat al primer
equip i les incorporacions de tres
jugadores argentines.
El Carles Vallbona serà el rival
a batre a la segona volta perquè
només va cedir un set en el triomf
contra l'Arenys (1-3). La resta de
compromisos els va guanyar amb

ATLETISME | Cursa popular DIUMENGE ES VENDRAN DORSALS

el resultat de 3 a 0. "Juguem tan
fàcil que sembla que anem sobrades, però no és així. A més,
és més complicat pujar a la Primera Catalana que mantenir-se
a la Segona. Ara hem de quedar
entre els dos primers classificats per passar a la següent fase
per a l'ascens, i després només
pugen dos equips. Encara queda molt camí", adverteix Marín.
El pròxim partit del Vallbona
serà contra el Prat Blau, que és
cinquè amb 11 punts. Al partit de
la primera volta les vallesanes van
guanyar per 3 a 0. J.L.R.B.

Laura Terradas, del Club Triatló
Granollers, va guanyar el Duatló
de muntanya de Girona, que va tenir lloc diumenge. La granollerina
debutava en la tercera prova del
calendari català i va ser la gran
dominadora de la cursa gironina.
Terradas va imposar-se en el
traçat més tècnic del circuit català, amb zones de màxima dificultat i farcit de corriols. La granollerina va completar el circuit
amb un temps d'1 hora, 49 minuts
i 33 segons, amb un marge de gairebé dos minuts amb la segona,
Aina Picas (Bonavista-Collbaix) i
11 minuts amb la tercera, Leslie
Rekow (CC Banyoles).
Pel que fa a l'equip masculí del
Club Triatló, va acabar en la classificació general en la vuitena posició, la mateixa que la setmana
passada a Cornellà, i s'allunya del
descens i ara lluita per situar-se
entre els cinc millors classificats
de la Divisió d'Honor Catalana.
En la classificació individual, destaquen David Malagón, quart en
màster; Santi Ribot, vuitè en màster, i Oriol Forns, 13è en absolut.

Jornada de portes obertes
El Club Triatló Granollers organitzarà divendres una jornada de
portes obertes al club. L'activitat

Trail SE CELEBRARÀ EL 15 D'ABRIL AMB DOS RECORREGUTS

LAURA TERRADAS
tindrà lloc a la sala polivalent del
pavelló El Tub, a les 19.30 h. L'objectiu d'aquesta trobada és oferir
informació a les persones interessades a formar part del CTG i les
diferents modalitats esportives
que practiquen, com ara les competicions que disputen.
La pròxima cursa del CTG al
calendari català de duatlons serà
diumenge a Porqueres, al Pla de
l'Estany.

BÀSQUET | Lliga EBA

ONCODINES TRAIL

Uns 300 inscrits a
la cursa CNG4Camins
La quarta edició de la cursa de
muntanya CNG4Camins espera uns
300 participants, tenint en compte
el ritme d'inscripcions. La prova
atlètica, que organitza el CNG, se
celebrarà diumenge per camins i
corriols des de Granollers, passant
per la Roca i Vilanova del Vallès.
Entre els atletes destacats, hi
ha confirmada la presència del
vallesà Albert Soley, subcampió a
l’Spartan European Championship; Albert Garcia, subcampió de la
Copa Catalana de Curses per Muntanya 2019, i Jordi Relats, guanyador de les edicions 2019 i 2021
de la CNG4Camins. Pel que fa a
les dones, destaquen Jenny Arasil,
guanyadora de La Hivernal; Núria Hospital, tercera al Campionat
de Catalunya 2022 de Curses per
Muntanya, i Clàudia Bosch, terce-

ra a la Gorbeiasuzien Skyrace.
La sortida i arribada serà al pavelló de Can Bassa, a les 10.30 h,
i constarà de dos recorreguts, el
llarg de 14 quilòmetres i el curt, de
6. Enguany, com a novetat, també
se celebraran les curses infantils
que s'organitzaran a partir de les
9.30 h. L'organització ha reservat
unes desenes de dorsals per vendre el mateix dia de la cursa.

Solidaris amb El Xiprer
La cursa serà solidària i enguany
recaptarà diners per a la Fundació
El Xiprer, que va néixer com a projecte l’any 1997 i es va constituir
com a fundació el 2015. Els beneficis es destinaran, concretament,
a un projecte social i d’integració,
que estarà vinculat amb el món de
l’esport.

Segona derrota
seguida del CBG i
baixada al sisè lloc
ES CASTELL- CBG
Dissabte, 26 - 19 h Menorca

Es presenta l'OnCodines Trail del 2023
L'OnCodines trail del 2023 es va presentar dimarts a la sala de plens de
l'Ajuntament de Granollers, que es va omplir. L'organització de la prova
solidària va explicar la tercera edició de la cursa, per equips, que se
celebrarà el 15 d'abril amb un recorregut llarg de 80 km i un curt, de 65
km. Els equips han d'estar formats per entre 3 i 6 persones i hi ha un límit
de 150 conjunts entre els dos recorreguts. La sortida de l'OnCodines Trail
serà enguany a Sant Quirze Safaja (el Moianès) i l'arribada a Sant Feliu de
Codines. En la prova curta, els participants passaran pels nuclis urbans de
les Franqueses i Granollers.

El sènior masculí del CBG ha encadenat la segona derrota després
de perdre a casa contra el Valls,
per 61 a 82. L'equip de Toni Olivares baixa fins al sisè lloc amb
una dinàmica de quatre victòries
i quatre derrotes, empatat amb
tres equips més amb Plus Ultra
Roser, Es Castell i El Olivar.
El pròxim partit dels vallesans
serà en un dels viatges més llargs
de la temporada a la pista del club
Es Castell, de Menorca. Els balears
van perdre clarament en l'últim
partit contra el líder, el Barça B,
per 95 a 57. Gabriel Torres és el
seu jugador més perillós.
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VINE A CONÈIXER
LES NOSTRES
ESPECIALITZACIONS!

www.helpointserveis.com
SELECCIÓ DE PERSONAL & CONSULTORIA
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CULTURA

Un descens a 'L'infern de Dante'

Cicle de lectura sobre maternitats

L'infern de Dante, una de les exposicions importants
de la temporada al Museu de Granollers, conté un munt
de significats i anècdotes ocultes. Avui, dijous (19 h),
el públic les podrà descobrir de la mà d'un guia d'excepció,
el mateix pintor Jordi Díaz Alamà.

En el marc del cicle de tertúlies sobre maternitats,
la llibreria La Gralla farà dimarts (19 h) la darrera
sessió, dedicada al llibre Les altres mares de
Laia Aguilar (Columna Edicions). Les inscripcions
es poden fer a activitats@lagralla.cat.

INSTAL·LACIONS EL MINISTRE MIQUEL ICETA VISITAVA TAMBÉ DIVENDRES LA FÀBRICA ROCA UMBERT, PER CONÈIXER ELS PROJECTES FUTURS DE L'EQUIPAMENT

Una inversió de 400.000 euros per poder
exposar el retaule gòtic sencer al Museu
El ministre de Cultura i Esports,
Miquel Iceta, va ser rebut divendres a l'Ajuntament per l'alcaldessa, Alba Barnusell, i diversos
regidors i regidores del consistori.
La visita va continuar després pel
Museu de Granollers i per Roca
Umbert Fàbrica de les Arts, on el
ministre va poder conèixer diversos projectes culturals en marxa.
Al Museu, Iceta va visitar el retaule de Sant Esteve, cedit pel
MNAC, un consorci constituït per
la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Estat. L'alcaldessa li va
explicar que la idea és "remuntar"
tot el retaule gòtic, és a dir, poder
exhibir-lo a Granollers en la seva
totalitat, encara que sigui temporalment, i en el seu format original.
Per fer-ho, l'Ajuntament negocia
amb el MNAC ampliar la cessió de
més taules, així com ha aconseguit
un termini de cessió molt més ampli: de 10 anys més. La primera cessió es va produir el 2019 i es preve-

xavier solanas

BOCABADAT El ministre de Cultura va visitar el Museu de Granollers i la mostra del retaule gòtic de Sant Esteve
ia anual, però s'ha reeditat fins als
tres anys que fa que el retaule del
taller dels Vergós és al Museu.
Justament, un requisit indis-

pensable per poder pactar amb el
MNAC una cessió per més temps
del retaule gòtic és que el museu
granollerí, que data de 1976, ac-

ES PREVEU INSTAL·LAR UNS MÒDULS PREFABRICATS ENTRE LA TÈRMICA I EL REFRESCADOR

El govern treu a concurs l'espai
d'acollida als visitants a Roca Umbert
En el marc del procés de transformació de Roca Umbert en un
centre d'interpretació i espai audiovisual, amb la reflexió sobre
l'energia com a eix central, l'Ajuntament de Granollers ha licitat la
instal·lació d'uns mòduls prefabricats –o contenidors marítims
reciclats– en paral·lel a la façana
de la Tèrmica per crear un espai
museístic d'acollida als visitants.
Així, s'hi preveu un espai públic
de guarda-roba i objectes personals dels visitants, un espai expositiu per disposar-hi mostres
relacionades amb el museu de la
Tèrmica, i una botiga. També hi
haurà un mòdul privat, amb espai
per al treballador de la insta·lació
–que tindrà un mostrador i vendrà
entrades i objectes de la botiga–, i
un magatzem. En total, es preve-

uen uns 54 metres quadrats.
Aquest és un pas més del projecte, iniciat amb la reforma de
la Tèrmica –s'hi va instal·lar un
ascensor, rampes, una escala
d'evacuació i un banys adaptat– i
el Refrescador –ambdós espais
connectats a través d'una passarel·la-, a més de la consolidació de
la xemeneia i les passeres, gràcies
als fons Feder i al finançament de
propostes de turisme industrial.

Murals i altres accions d'art
La visita a Roca Umbert es vol que
sigui immersiva, amb projeccions,
audioguies i ambientació, així com
més murals al recinte fabril. De
fet, el govern municipal també ha
tret a concurs el servei per al disseny d'accions i activitats vinculades al muralisme i subministra-

ment d'intervencions d'art urbà.
L'import màxim d'aquest mural
o murals i activitats paral·leles és
de 44.000 euros.

Audioguies i interactius
L'Ajuntament també ha licitat el
contracte de serveis pel disseny
i elaboració de les audioguies i
dels recursos turístics interactius
vinculats al patrimoni industrial,
amb un pressupost de 21.586 euros. L'empresa guanyadora haurà de redactar els continguts de
les audioguies per a quatre rutes:
patrimoni industrial de la ciutat
–dividida en tres subrutes–, Roca
Umbert, art urbà i La Tèrmica.
A més, també haurà d'actualitzar els continguts interactius mutimèdia que es van fer el 2007 per
a La Tèrmica. m.e.

tualitzi el sistema de climatització
per garantir una òptima conservació de les peces i que puguin
exhibir-se fora de les vitrines

climatitzades on està col·locat
actualment. Amb aquest propòsit, l'Ajuntament ha reservat una
partida de 400.000 euros en el
pressupost de l'any que ve per
posar al dia la climatització de
l'equipament. Aprofitant la visita
del ministre, l'alcaldessa també li
demanava ajuda en aquest sentit.
Aquesta inversió permetrà que
l'obra es pugui exposar amb les
taules disposades com ho estaven
originalment, ja fora de les actuals
vitrines. Barnusell apuntava que
també l'alçada del Museu permet recuperar aquesta imatge de
l'obra que va presidir l'altar gòtic
de l'església de Sant Esteve.
A Roca Umbert, el ministre va
visitar l'espai expositiu de la Tèrmica i altres dependències de
l'antiga fàbrica tèxtil, com la nau
Dents de Serra i el Centre Audiovisual, avui "referent local, comarcal i nacional en matèria de la
imatge i la creació artística", li
deia l'alcaldessa.
Per finançar projectes culturals
dels diferents àmbits, l'Ajuntament
està estudiant les possibles línies
d'ajuts d'altres administracions a
les quals pot acollir-se. x.l.

Els artistes residents
de la fàbrica s'exposen
Com cada any, Roca Umbert celebrarà, dissabte, la Mostra d'Artistes Residents, una oportunitat per
mostrar al públic el treball dels
creadors –i el seu procés–. Aquest
curs són una setantena els artistes
que desenvolupen l'activitat creativa en equipaments de la fàbrica,
en diverses disciplines: arts visuals, moviment i música.
L'activitat, amb entrada gratuïta,
començarà al migdia i de 12 a 13 h
es faran les mostres dels projectes
Wild Horses de Siberia Danza, La
mecànica de l'infortuni de Lisard i
Clementine, i les presentacions de
We all live in a box d'Ambae Company i Sfumato de la companyia
Llum de Fideu. A la tarda, de 17 a
19 serà el torn d'Alias de Manel Roses, La veu submergida de la companyia Maria Palma, Llenguatges de
la companyia Impulsos i Cá Enetre
Nós de la companyia Doisacordes.
També a la tarda, de 17 a 21 h,

s'obriran les portes dels tallers de
l'Espai d'Arts i els bucs d'assaig
musical. Durant tot el dia també
es podrà visionar el projecte Plàcton, d'Anna Rubirola, resident al
Centre d'Arts en Moviment.
La jornada es tancarà amb música. A la nit, tindrà lloc la Nit dels
Bucs (22 h), en la qual dues de
les formacions residents als bucs
d'assaig musical, Catástrofe Club i
Zanahorions, oferiran una actuació gratuït a la Sala Nau B1.
Zanahorions es mou entre l'indie
i el postrock i presentarà el seu segon disc, Obac. Els més veterans i
inclassificables Catástrofe Club –el
duet d'art pop electrònic i experimental format per Josep M. Herrera (veus, guitarres i programacions) i David Molina (baix, teclat
i programacions)–, també duen un
tercer treball sota el braç, El crecimiento infinito, que defensaran per
primer cop a Granollers. c.r.
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EXPOSICIÓ LES DUES FRANQUESINES INAUGUREN DIUMENGE LA MOSTRA 'ABSÈNCIA PRESENT'

EN UNA VIDEOINSTAL·LACIÓ AL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

El projecte fotogràfic i literari Cumella col·labora
de Clara M. i Clàudia Clavell amb cabosanroque
Clàudia Clavell

LES FRANQUESES. La Teresa Parera, l’àvia de la periodista cultural
Clara M. Clavell va morir el 2017,
deixant buida la casa familiar de
Can Torrassa, una de les masies
històriques de Marata. Clavell estava molt unida a la seva àvia, a
qui considerava com una segona
mare i la casa, un refugi. “Era una
de les persones més importants
de la meva família. Vaig tenir-hi
una relació molt especial i propera, no la típica d’àvia i neta,
que em feia sentir nena i adulta
a la vegada. A més, era una dona
molt forta i tossuda, i m’emmirallava molt amb ella”.
Un temps després d’aquella
desaparició, la fotògrafa de Corró
de Vall Clàudia Clavell –sense parentiu, tot i compartir cognom– va
proposar a la Clara formar part
d’un projecte titulat Memento, en
el qual retrata persones amb els
seus objectes més estimats.
Seduïda pel tipus de fotografies que fa la Clàudia, la Clara va
acceptar l’oferiment i de seguida
va tenir clar que, per a ella, l’objecte amb significat era una casa
sencera, can Torrassa. És així com
ha nascut l’exposició fotogràfica
Absència present, que diumenge
(18 h) es presenta al públic a les
antigues escoles de Marata.
Totes dues van acordar que farien una sessió fotogràfica a la
casa, cada estació de l’any, durant

DUES DONES Clara M. Clavell i Clàudia Clavell, a Marata
un any sencer. L’ull fotogràfic de la
Clàudia va captar les habitacions,
els racons i els ambients costumistes, però sobretot va fixar-se
en els petits detalls: les claus al
pany, els terres, el rellotge, els interruptors o les fotos de carnet de
quan els avis eren joves. “Són fotografies bastant metafòriques,
en general”, explica la Clara.
Les imatges de la mostra es
complementen amb textos seus,
on es barregen records i sentiments. “Em dirigeixo a ella i són
bastant íntims, però crec que
qualsevol persona s’hi pot sentir reflectida”, admet la Clara. A
través d’aquesta experiència ha

pogut fer present a l’àvia absent,
omplir un buit. Per bé que reconeix que “no trobaré una persona en aquest món boig amb
l’autenticitat que tenia ella”.
La presentació comptarà amb la
projecció d’un vídeo realitzat per
David Rueda i una peça musical
d’Andreu Roqueta amb veu en off
d’Alba Gibert. “Tot han sigut regals, coses que han anat sorgint
de persones que s’han afegit al
projecte”, comenta la Clara, il·lusionada. Un sentiment que es pot allargar si, com es preveu, l’exposició pot
itinerar a altres espais. De moment,
es podrà visitar el dies 4, 11 i 18 de
desembre, d'11 a 13.30 h. C.RIOBÓ

ANIVERSARI L'ACTE VA COMPTAR AMB PERSONALITATS VINCULADES AMB LA CULTURA FRANCESA
xavier solanas

En la present edició del festival
Temporada Alta s’ha pogut veure
al Teatre Municipal de Girona la
videoinstal·lació musical Flors i
viatges, concebuda per la companyia cabosanroque inspirant-se en
l'obra literària de Mercè Rodoreda
i amb contribucions granollerines.
Els duet creatiu format per Laia
Torrents Carulla i Roger Aixut
Sampietro han creat un “bosc
fantàstic” ple de flors com a marc
d’una reflexió sobre la guerra i els
seus efectes.
Per construir aquestes flors
han recorregut a Toni Cumella.
“Ens coneixíem, ens feia il·lusió
col·laborar en algun projecte i
aquesta ha sigut l'ocasió. Ens
ho hem passat molt bé i, mútuament, esperem que no sigui l’última”, explica el ceramista.
Cumella ha ideat una trentena
de tubs de gres de longituds variables i amb el cap obert i modelat
a mà per evocar els pètals d’una
flor. Això significa que no n’hi ha
dos d’iguals. Uns estan esmaltats
per l’interior i els altres per l’exterior. “Els colors són importants,
hi ha un joc cromàtic. Hi ha taronges, grocs, vermells, sempre
tons càlids”. Els tubs actuen, en
realitat, com a instruments musicals afinats. Un sistema ocult fa
que un compressor expulsi aire
que fa vibrar unes llengüetes amagades a l’interior de cada tub, fent
que cadascun emeti una nota diferent en funció de la seva mida. El
conjunt actua de manera similar
a la d’un orgue col·locat a terra. A
més, quan sonen, cada tub s’il·lumina gràcies a un llum led.
Cumella es desfà en elogis cap a
les capacitats d’aquesta parella de
creadors –ella enginyera, ell arqui-

arxiu

TONI CUMELLA
tecte– establerts a Banyoles. “Són
músics, arquitectes i físics, amb
una tècnica molt complexa de
l’espai, la llum i el so. Són molt
bons i tenen una imaginació fantàstica”, rebla el ceramista.
A la instal·lació també si ha
incorporat el treball fet per una
altra parella, l’estudi Frau. Recerques Audiovisuals, integrat per la
calderina Helena Pielias i el granollerí Vicenç Viaplana, que s’ha
responsabilitzat dels elements videogràfica de Flors i viatges.
No és la primera vegada que Cumella fa conviure la música amb les
seves peces. Ja ho va fer el 2016 en
la decoració de la façana de l’hotel Ohla Eixample de Barcelona i
el 2019 amb motiu de l’espectacle Els elements, amb l'Orquestra
de Cambra de Granollers. En tots
dos projectes també hi va tenir
un paper actiu la robòtica. “Sortir
dels cànons m’agrada”, confessa
el ceramista. “A més, em serveix
per sortir de l’arquitectura, que
està vivint un període complicat
perquè la construcció està en un
moment dur”.

El Panoràmic diu adéu amb la
performance 'Udol' de Maurí

L'ALLIANCE FRANÇAISE,
40 ANYS DE DIFUSIÓ DE
LA CULTURA GAL·LA

Divendres el cantautor Miquel Pujadó va fer un recital durant la celebració del 40è
aniversari de l’Alliançe Française a la ciutat. La sala Aire F –que va quedar petita–
també van acollir l’exposició Femmes en résistance, amb imatges del fotoperiodista francès Pierre-Yves Ginet. Durant la commemoració va planar el record pel
fundador del centre, José Antonio Sánchez, desaparegut l’any passat.

El festival Panoràmic arriba a la
seva fi, amb les darreres activitats. Avui, dijous (19 h), ofereix al
Gra la conversa en línia El Metapaisatge en l'Antropocè: la representació de la natura als videojocs,
a càrrec de l’analista cultural i escriptora Estela Ortiz i les gamers
Ofèlia Carbonell i Alba Lafarga.
Totes tres comentaran l’impacte
que els videojocs tenen en l'imaginari col·lectiu.
Diumenge (13 h), i com a culminació de la darrera de les rutes

per explorar les exposicions del
festival, Roca Umbert tornarà a
ser l'escenari de la performance
Udol d'Enric Maurí, que ja va inaugurar el Panoràmic el 20 d'octubre. Aquest cop, però, l'artista
cardedeuenc col·laborarà amb els
alumnes de l'espai de creació Arsènic en una nova versió expandida que farà de cloenda del festival
a la Nau B1. L'acció s'inspira en el
llibre El moliner udolaire, de l'escriptor i periodista finlandès d’Arto Paasilinna.
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de qualsevol centre d’ensenyament. Consulta les
animacions que trobaràs en l’apartat visual de
cada nivell per esvair qualsevol dubte!

CINC MANERES D'APRENDRE
I MILLORAR EL TEU CATALÀ
El Consorci per a la Normalització Lingüística et dona cinc consells
per tal que puguis incorporar el català en el teu dia a dia
Des de conèixer nova música i veure cinema
ﬁns a jugar a jocs de taula en català, o ﬁns
i tot, trobar amics amb qui conversar i passar-vos-ho bé plegats. A part de fer cursos de
català per a adults, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix moltes
més propostes que pots tenir en compte per
practicar el català. De fet, el Consorci porta
més de 30 anys facilitant l’aprenentatge de la
llengua, amb 22 centres arreu de Catalunya i
146 punts d’atenció per tot el territori. És un
agent clau pel país! No tens curiositat per saber què et proposa?
1. Apunta’t a un curs
Per aprendre i millorar el teu nivell de català,
apunta’t a un curs. N’hi ha de tots els nivells:
des de l’inicial A1, que s’adreça a persones que
no coneixen l’alfabet llatí, ﬁns al superior C2,
per a persones que han d’utilitzar la llengua de

forma excel·lent. Fins i tot hi ha un curs només
centrat en el català oral, anomenat Ep! Escolta i Parla, que s’adreça a persones adultes no
alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic,
perquè puguin fer servir el català en les interaccions bàsiques de la vida quotidiana. En aquest
cas, el curs s’ofereix de forma presencial, però,
en funció del nivell, també trobaràs cursos de
modalitats en línia. Pots apuntar-te a un curs
de català ben a prop teu perquè hi ha oferta
formativa en els 22 centres de normalització
lingüística de Catalunya.
2. Busca una parella lingüística
Si el que necessites és acostumar-te a parlar
més fluidament en català pots participar en el
Voluntariat per la llengua (VxL), un programa per
practicar la llengua a través de la conversa. Formaràs part d’una parella lingüística juntament
amb un voluntari, una persona que ja parla català

habitualment i amb qui fareu trobades d’una hora
a la setmana per parlar sobre el que vulgueu i on
vulgueu. La participació en el VxL s’estableix durant un mínim de 10 setmanes, durant les quals
comprovaràs com guanyes fluïdesa... i faràs
amics! Les trobades del VxL poden ser presencials i també en format virtual. Si com a parella
lingüística teniu dubtes o voleu propostes de temes sobre els quals podeu xerrar, podeu comptar
amb el suport dels dinamitzadors del VxL.
3. Consulta la nova web de gramàtica
D’una forma visual i entenedora, tens a mà una
única web que reuneix tots els continguts gramaticals sobre la llengua: l’ortograﬁa i la fonètica, la morfosintaxi, el lèxic i la part textual.
Gramàtica per aprendre català al CPNL és una
pàgina pràctica i útil que està adreçada als aprenents dels cursos de català com a recurs complementari, perquè presenta el contingut segons
el nivell de coneixements de cada alumne. També
és un excel·lent compendi perquè qualsevol persona pugui resoldre els dubtes lingüístics fent-hi
consultes a través de la cerca. Evidentment, està
disponible com a eina per al professorat de català
Impulsa

4. Aprèn tot jugant
No hi ha una forma més atractiva i potent que
utilitzar el joc per aprendre. Tinguis l’edat que
tinguis! Per això el programa Totjoc dona a
conèixer tot el ventall d’oferta de jocs i joguines
en llengua catalana. Només has de consultar el
seu cercador, que aplega més de 1.000 referències de jocs, disponibles per a totes les edats i
els gustos. Fins i tot també trobaràs en quines
botigues els pots comprar. Tot jugant un joc de
taula, per exemple, aprendràs català informalment i hauràs de posar en pràctica les quatre
habilitats lingüístiques: parlar (amb els altres
jugadors), llegir (per exemple, les instruccions),
comprendre (les explicacions que doni un altre
jugador) i, ﬁns i tot, escriure (si la mecànica del
joc ho requereix).
5. Diverteix-te en català
Escoltar grups de música que canten en català, d’arreu dels Països Catalans, o anar al
cinema a veure pel·lícules originals, doblades
o subtitulades en aquesta llengua són alguns
dels recursos més habituals que s’utilitzen
per aprendre i millorar un idioma a través de
l’oci. I si vols aprendre en companyia de la família no et pots perdre la proposta del CINC, el
Cicle de Cinema Infantil en Català que programa ﬁlms infantils de reestrena, a preus reduïts
i amb una àmplia distribució territorial per estendre l’oferta i el consum de cinema en català.
Ja ho veus, per aprendre o millorar el català, el
CPNL et proposa moltes opcions! ❉
Amb el suport de
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TEATRE DISSABTE ARRIBA AL TEATRE AUDITORI UN DELS MUNTATGES MÉS IMPORTANTS, EXITOSOS I PREMIATS DE LA DANSA CONTEMPORÀNIA

'Sonoma', de La Veronal, expandeix
l’univers surrealista de Luis Buñuel

Estrena del servei

ES POSA EN MARXA
'CANGUR EN ESCENA'

anna fàbrega

De Sonoma s’ha dit que és l’espectacle que consagra a La Veronal.
O, el que és el mateix, al seu fundador i director, el valencià Marcos
Morau, Premi Nacional de Dansa
2013, el més jove de la història.
De fet, la companyia de dansa contemporània fundada el 2005 ja fa
temps que està protagonitzant
una trajectòria ascendent, gràcies
al seu personalíssim llenguatge
coreogràfic. Potser perquè l’equip
integra ballarins, però també professionals del cinema, la fotografia i la literatura.
Inspirat per la figura del cineasta Luis Buñuel i el seu univers
surrealista, el 2016 Morau va concebre una peça pel Ballet de Lorraine, Le surrealisme au service de
la révolution. Un temps més tard
va decidir expandir i desenvolupar aquella coreografia i el resul-

ANCESTRAL El muntatge té ecos d'antigues tradicions
tat és Sonoma, que dissabte (20 h)
es presenta al Teatre Auditori.
El director s’ha mogut a la frontera entre els somnis i la realitat

per idear un muntatge de gran
potència visual que proposa un
retorn a l’origen, al cos, a la carn.
Una coreografia d’efectes hipnò-

tics que fa conviure la modernitat amb gestos, cants i ritmes que
semblen evocar rituals ancestrals
de velles cultures.
Conceptualment, la companyia
descriu l'espectacle com un crit
per la supervivència. “Avui vivim
la història molt de pressa, tan
ràpid, a un ritme tan accelerat
que amb prou feines la podem
seguir. De fet, ja ningú no sap
ben bé què està passant. Es podria dir que bàsicament caiem
endavant, i durant aquesta caiguda accelerada –com en una
muntanya russa– cridem. Sonoma seria aquest so del cos mentre cau, la ràbia de l'ésser humà
per continuar creient que estem
vius, que encara som desperts”.
Interromput per la pandèmia, el
muntatge de La Vernoal ha tingut
un recorregut triomfal, conven-

L'ESPAI DE CREACIÓ ARSÈNIC I ROCA UMBERT CONSOLIDEN AQUEST PROJECTE QUE ÉS A PUNT DE COMPLIR UNA DÈCADA

EL MICROTEATRE REGALA
ESCENARIS A ACTORS I
DRAMATURGS NOVELLS
La novena edició del Microteatre ha tornat a
desplegar representacions teatrals a espais
insòlits de Roca Umbert durant el cap de setmana. Aquest any els escenaris improvisats
han estat el local de Blaus, La Tèrmica (a la
foto), la sala La Miranda de l’Espai d’Arts i la
Nau B1. Organitzat en grups reduïts, el públic
ha pogut veure quatre funcions de petit format
i 20 minuts de durada, basades en els textos
guanyadors del concurs, protagonitzades per
actors i actrius joves i dirigides per directors
teatrals professionals. Totes al voltant del mateix concepte argumental: creuem els dits.

xavier solanas

El TAG estrena amb Sonoma un servei
de canguratge gratuït, Cangur en escena, a càrrec de monitors especialitzats. Els infants de 3 a 12 anys podran
jugar amb màscares, disfressar-se, fer
música o jugar amb titelles mentre els
adults gaudeixen de l’espectacle.
En total, al llarg de l'any s’oferiran
una desena espectacles amb aquest
nou servei, gràcies a un programa de
cures promogut per l’Ajuntament i amb
el suport de la Generalitat.

cent al públic i a la crítica, que l’ha
recompensat amb els Premis de
la Crítica d'Arts Escèniques 2020
a millor coreografia i al millor espectacle nacional; el Premi Butaca
2021 al millor muntatge de dansa i el Premi Ciutat de Barcelona
2021 en la categoria d’arts escèniques. C. RIOBÓ

Les interioritats del
TAG a la visita 'Més
enllà dels miralls'
Diumenge (12 i 17 h) torna al Teatre Auditori la visita teatralitzada
Més enllà dels miralls, una activitat a través de la qual les famílies poden conèixer l’interior de
l’equipament i gaudir també d’un
espectacle de titelles.
Guiats per la Filo, una costurera
molt despistada, les famílies descobriran la història del teatre, les
persones que fan possible la seva
activitat, visitaran els camerinos
i s'endinsaran en zones que habitualment no són accessibles al
públic en general.
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MÚSICA L'ESPECTACLE COMBINA EL FORMAT CONCERT AMB L’EXPERIÈNCIA AUDIOVISUAL I ES PODRÀ VEURE FINS AL GENER

MÉS CONCERTS

Joan Liaño canta els èxits del grup
Mecano al musical 'Cruz de navajas'

Presentació
de llibre i concert
literari a l’Escola
Josep M. Ruera

Joan Liaño, exconcursant del talent show Eufòria de TV3, continua dalt dels escenaris. Aquests
dies se’l pot veure formant part
del repartiment de Cruz de navajas, el último Mecano, un nou concepte de musical wque recrea el
cançoner de Mecano, l’emblemàtic grup de pop espanyol dels 80,
dissolt ara fa 30 anys.
El granollerí és un dels nou cantants que interpreten les 37 cançons de l’espectacle. Set d’aquests
vocalistes van ser escollits el
2000, en un càsting al qual si van
presentar més de 2.000 candidats.
Per a les funcions a Barcelona s’hi
han incorporat Liaño i la barcelonina Clara Sánchez, també concursant a Eufòria amb el nom artístic
de Scorpio. De fet, el concurs de
TV3 ha estat la carta de presentació de cara als productors del
muntatge. “Ens van veure al programa, els va agradar el que fèiem i ens van dir que buscaven

arxiu

formant a l’escola d’arts escèniques Aules de Barcelona. Dissabte (12 h) Liaño i una desena de
companys del talent show estaran
presentant el llibre Eufòria. Perseguim un somni a l’FNAC Triangle
de Barcelona, en una trobada amb
els fans.

Dissabte, Liaño i una
deseña de companys
presentaran el llibre
del talent show 'Eufòria'
SCORPIO I JOAN LIAÑO
gent nova per a les representacions a Barcelona”, explica Sánchez. “A Barcelona s’incorporen
dos cantants —la Clara i jo— i
dos ballarins més, perquè aquí
l’escenari triplica les seves dimensions”, afegeix Liaño.
Actualment, tots dos s’estan

El musical —de gran format i
amb un important desplegament
tecnològic— s’ha programat fins
al 8 de gener de 2023 a l’interior
de la cúpula de l’antiga plaça de
toros de les Arenas, ara reconvertida en un centre comercial, amb
possibilitats de ser prorrogat si
l’èxit acompanya.

VOTV ESCALFA
LA TERCERA EDICIÓ
D''OBJECTIU PAKI'
n VOTV emet dissabte (22 h) un pro-

grama que recull tots els detalls del
precàsting que va realitzar fa uns
dies als seus estudis, amb la finalitat
de trobar participants per a la tercera
edició del talent show Objectiu Paki,
un format desenvolupat originalment
per RTV Cardedeu. Aquest any moltes
televisions territorials s'hi han sumat,
com és el cas de Vallès Visió.
Els aspirants han estat nois i noies
de 13 a 20 anys i en el cas de VOTV hi
han participat una quinzena de joves.
En el programa es desvelarà la identitat del guanyador o guanyadora, que
accedirà a la següent fase del concurs i
competirà amb els finalistes de la resta
de televisions. En el conjunt de Catalunya són 40 concursants.

EL BATERIA INVIDENT DE CENTELLES PRESENTARÀ LES COMPOSICIONS DEL DISC '5ET', ARRANJAT PER A FORMACIÓ DE QUINTET

El jazz càlid i atemporal de David Viñolas
El bateria David Viñolas ja va ser a
l’octubre al 50è Cicle de Jazz al Casino, formant part del Nucli Trio.
Exactament un mes més tard hi
torna, ara com a líder d’un quintet
de luxe i per presentar el disc 5ET.
Li fan costat el saxofonista Miguel
Fernández, el contrabaixista Manuel Fortià, el pianista Joan Monné i el trompetista Pol Omedes.
Divendres (20 h) tots ells pujaran
a un escenari que coneixen bé. "El
Cicle de Jazz del Casino de Granollers té solera i la programació es molt potent, és un goig
formar-ne part", ha comentat el
músic de Centelles.
El disc integra una majoria de
composicions pròpies –arranjades per a formació de quintet clàssic– i també algun estàndard, de
Thelonious Monk a Henri Mancini. Melodies elegants i inspirades
que donen pas a les improvisacions dels músics. Un repertori inspirat en la tradició, que s’acosta a
la frescor i la calidesa de les formacions de la dècada dels 50 i 60.
Veient evolucionar Viñolas sobre el teclat es fa inevitable recordar la figura totèmica de Tete
Montoliu, un altre intèrpret de piano cec de naixement.

xavier solanas

EL CICLE DE JAZZ
ACULL EL RETORN DE
JORDI PEGENAUTE

Divendres el guitarrista Jordi Pegeneaute va tornar al Casino, després d'anys
d’absència. Ho va fer acompanyat per un amic i còmplice, el baixista Pep Pérez
Cucurella, i pel bateria d’Argentona Aleix Burgués, que substituïa al prèviament
anunciat David Simó. Com era d’esperar, la formació va desplegar un ampli ventall
d’estils, movent-se en la frontera entre el jazz de fusió, el rock i altres registres.

L’Escola de Música Josep Maria
Ruera continua oferint activitats
protagonitzades pels seus estudiants i obertes la ciutadania.
Divendres (17 h) la sala d’actes
del centre acollirà la presentació
del llibre Las rutas de la música
clásica del músic, compositor i
divulgador David Puertas. Subtitulat “guía para melómanos
viajeros”, proposa ”un viatge
musical per les ciutats que van
inspirar la millor música clàssica, pels carrers i places que van
transitar els compositors indispensables i pels teatres que van
celebrar les estrenes més memorables de la història”.
L’acte comptarà amb la presència de l’autor i inclourà unes intervencions musicals per part de
l’alumnat de Grau Professional.
Dimarts (18.30 h), també a la
sala d’actes, l’alumnat de clarinet
de nivell elemental i Grau Professional oferirà el petit concert-literari De clarinets i altres bèsties. Totes les activitats són amb entrada
gratuïta i sense reserva prèvia.

Folk alternatiu
a l’Anònims amb
Ell Sol & Strings
Ell Sol és el nom artístic de Joan
Mena, un multintèrpret, cantant
i compositor —i sobretot explorador musical— capaç d’extreure
sons imaginatius de la guitarra.
Establert als Països Baixos i
propietari d’una discografia afí a
l’etiqueta acid folk en clau acústica, amb influències del jazz, el flamenc i la música ètnica, les seves
actuacions són intenses, lliures i
poc convencionals.
Avui, dijous (19 h), aterra al
restaurant llibreria Anònims amb
el seu darrer projecte, Ell Sol &
Strings, acompanyat per Mirian
Den Boer (violí), Maya Felixbrodt
(viola) i Pau Solà (violoncel), tots
provinents de l'escena d'improvisadors d'Amsterdam. Autodefinits com un “quartet de cambra
còsmic” que factura “micro folk
català experimental”, Mena
avançarà els continguts del seu
quart disc. El grup l'està donant
a conèixer en el marc de la recta
final d'una gira que els ha passejat
per la Catalunya Nord i la resta de
l'Estat.

dj, 24 NOVEMbrE 2022

45

LITERATURA LA FILÒLOGA I MÚSIC GRANOLLERINA S'HA IMPOSAT AMB EL POEMARI 'LLAVORS'

DINS LES CITES MENSUALS QUE ORGANITZA JORDI PAGÈS
r.t.

Marina Miralles guanya el 27è
Premi Màrius Torres de poesia
La filòloga Marina Miralles és la
guanyadora del 27è Premi de poesia Màrius Torres, que convoca
l'Ajuntament de Lleida i al qual
concorrien 44 candidats. El guardó està dotat amb 9.000 euros i
inclou la publicació de l’obra, que
es posarà a la venda l’any vinent
a través del segell Pagès Editors.
Miralles viu aquest reconeixement com una recompensa. “Em
fa moltíssima il·lusió i la sensació és d’un gran privilegi. Em
sento molt afortunada i sento
que és com un començament,
per la porta grossa, després de
tants anys intentant d’entrar en
aquest món i d’escriure i esforçar-me molt i presentar-me a
molts premis i no guanyar-los”,
confessa l'autora granollerina.
El jurat –que comptava amb
l’escriptora de Cardedeu Eva Baltasar com a membre– ha valorat
els mèrits del poemari Llavors,
una obra que “que juga amb la
doble lectura fonètica del títol,
com a adverbi temporal i com a
substantiu", explica Miralles. “És
un poemari amb molts estils diferents, però ben harmonitzats.
Sí que, més o menys, tot gira al
voltant del pas del temps, però
té moltes capes i lectures”. Entre aquestes, la política, perquè
una part del llibre va ser escrita

acn

Poesia de darrera generació a l'Anònims

FILÒLEGS Marina Miralles i Josep Maria Sala-Valldaura, també premiat
durant els dies de la sentència
del procés i les mobilitzacions al
carrer. “Tot allò em va remoure,
em va inspirar i va tocar una fibra literària que em va portar
a escriure. No sobre això directament, però em va fer reflexionar sobre el fet de ser llavor
d’alguna cosa, i de ser resistència. La segona part del llibre es
pot llegir molt en aquest sentit”.

Música i literatura
Miralles és llicenciada en filologia
catalana i dedica la seva activitat
professional tant als serveis editorials –com a editora i correctora lin-

güística– com als musicals, ja que es
va formar com a pianista al Conservatori Josep M. Ruera i és membre
del trio de pop Bucòlic, apadrinat
per Els Pets. Ara està molt bolcada
amb el grup, component temes de
cara a un nou disc “perquè, de fet,
fer cançons és com fer poemes”.
Tot i que escriu poesia des dels
16 anys, es va estrenar en el món
literari el 2018 amb la novel·la
Magnòlia, publicada per l’Editorial Alpina. El seu primer poemari,
La sort de Sísif, editat per Gregal,
va sortir a la llum el 2020. Precisament aquell any va ser la pregonera del Sant Jordi a Granollers.

CARRERS I PLACES VAN ACOLLIR PRESENTACIONS, CONCERTS I TALLERS

FRIQUIS DE TOTA
MENA ES DONEN CITA
AL CENTRE I LA GRALLA
Fans de les sèries Star Wars i Harry
Potter, aficionats a la fantasia i a la
ciència-ficció, addictes al còmic, al
manga i altres friquis van envair dissabte el centre de la ciutat. La llibreria
la Gralla i l'associació de comerciants
Del Rec al Roc han creat aquesta iniciativa — que durant el cap de setmana ha acompanyat a la celebració del
festival Fantàstik Granollers— i que té
molts números per tenir continuïtat.

xavier solanas

Myriam Soteras i Joan Vigó, dos representants destacats de la poesia
contemporània, van unir les seves veus en el recital Cartografia del rastre,
dijous al restaurant llibreria Anònims. Tots dos van fer lectures dels seus
darrers poemaris, Papel de lija i Saurí del nom, respectivament. La vetllada
formava part del cicle mensual organitzat per l’artista Jordi Pagès.

NOVETATS LITERÀRIES

per Joan Sala Vila

¿Te importa que me siente?
Josep Serra Busquets. Editorial Autografía
Escriptor vallesà que ens férem amics
en esdevenir un poeta guanyador del
Premi de Poesia d’Òmnium Cultural del
Vallès Oriental. Poeta i escriptor d’un
pedagog de vocació. El títol que encapçala aquest comentari, el seu darrer llibre, és una pedagogia i filosofia
de la vida i de la història d’una persona
gai, que pensa i convida a pensar. Sobre aquesta tendència sexual el Papa
Francesc amb ocasió de la tendència
política italiana ha manifestat sobre
el tema: “Si una persona és gai i cerca el Senyor i té bona voluntat, qui soc
jo per jutjar-la?... El problema no és
tenir aquesta tendència, hem de ser
persones”. Personalment pel coneixement que en tinc d’ell des de principis dels anys 90 del segle passat puc
assegurar que no és només una bona
persona, sinó una gran persona. I un
cop llegit el llibre ¿Te importa que mes
siente? em refermo en la meva opinió.
Per arrodonir-ho més recordo que a
casa nostra existeix l’Associació cristiana de lesbianes i gais de Catalunya.
Josep Serra ens parla de la seva vida
des del convenciment i el respecte palesant que en tots els àmbits de la vida

es pot ser bona persona i creativa de
la convivència basada en el respecte i
en l’amor. L’amor en tota la seva amplitud. I ha estat i és la seva vida. No
és una novel·la, ni un llibre de filosofia,
però és la filosofia del cos i de l’esperit
humà des del respecte i la dignitat. Un
llibre que aconsello llegir, encara que
no estiguem d’acord amb la idea i els
fets, però que les persones intel·ligents i sàvies respectaran, entendran
i signaran la seva filosofia silenciosa.
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CINEMA EL REALITZADOR VÍCTOR CATALÀ, DE SANT FOST, CONVENÇ AL JURAT AMB 'LA MASIA'

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA
HANDBOL. DIVENDRES 25, 20 h
FRAIKIN BMG - F. DEL MORRAZO-CANGAS
Palau d'esports. Amb C. Garcia i S. Iglesias
BÀSQUET. DISSABTE 26, 19 h
PINTA CB ES CASTELL - CB GRANOLLERS
Es Castell. Amb G. Raich i A. Moya
FUTBOL. DIUMENGE 27, 12 h
EC GRANOLLERS - CF TORELLÓ
Municipal del c. Girona. Amb E. Montané i D.
Godoy

El millor curt en català del
Fantàstik cau al Vallès Oriental
L’11a edició del festival Fantàstik
Granollers, celebrat aquest cap de
setmana al Cinema Edison, ja té
guanyadors. L’acte de lliurament
de premis es va celebrar dissabte
a la nit i el guardó al millor curtmetratge –amb una dotació de
1.000 euros, aportats pel Mercat
Audiovisual de Catalunya (MAC)–
ha recaigut en Pisanka, escrit,
dirigit i produït pel cineasta valencià Jorge Yúdice, “per aconseguir la màxima tensió amb molt
pocs ingredients”.
El jurat també ha atorgat quatre
premis més. El de millor direcció
per a Daniel Padró per Psicario; el
de millor interpretació per Marta

Bayarri i Betsy Túrnez, ex aequo,
per Pisanka, i el de millors efectes especials per a Luna de Daniel
M. Caneiro, qui va agrair la tasca
del seu equip en un treball “fet
amb molt d’amor, amb molta
dedicació i molt de temps”. El
vot popular va anar a parar a For
Pete’s Sake! de l’actor, cineasta i
escriptor hispano-britànic Gerald
B. Fillmore.
Enguany, com a novetat, s’ha
creat una nova categoria, la del
millor curtmetratge en català. El
premi s’ha quedat a la comarca,
ja que ha distingit al realitzador i
director de fotografia Víctor Català, de Sant Fost de Campsentelles,

per La masia. En rebre el guardó
ha explicat que és un incondicional del festival “pràcticament
des del seu inici. M’agrada venir, és un festival collonut i veure’l créixer i tenir avui la sala
plena és un orgull”.
També com a novetat s’ha estrenat un jurat jove, integrat per cinc
estudiants i actors granollerins,
que han atorgat un premi al millor
curtmetratge. Segons el seu criteri, el vencedor ha estat Phlegm,
del suís Jan-David Bolt, “per la
bona execució en un temps tan
limitat –només sis minuts– i pel
subtext del missatge que planteja el curt”.

TAULA RODONA EL MUSEU ACULL UNA TAULA RODONA SOBRE LES ENTITATS CULTURALS

L'associacionisme es repensa
Quin és el futur de l’associacionisme? Quin és el paper de les associacions culturals d’avui en dia? Com
encaixen voluntariat i professionalització dins d’una mateixa entitat?
Com es coordina la col·laboració
publicoprivada per evitar duplicitats? Aquests són alguns dels interrogants que provarà de resoldre la
trobada que l’Associació Cultural i
el Cercle de Cultura organitzen conjuntament dimecres (19 h) i que
s’emmarca dins dels actes de celebració del 75è aniversari de l’entitat.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 17 al diumenge 20 d'octubre
Dijous

18º

10º

Divendres

17º

5º

Dissabte

17º

6º

Diumenge

17º

8º

Jordi Pardo, president del Cercle
de Cultura, donarà la benvinguda
als assistents a un acte que tindrà
lloc a la sala d’actes del Museu i en
el qual es conviden a participar en
la fila zero a altres entitats culturals de la ciutat i la comarca, així
com representants polítics i del
món empresarial.
La sessió s'obrirà amb la ponència Flexibles, transparents i permeables: les entitats que tenen futur, a càrrec de periodista i gestor
cultural Pep Montes, i continuarà

amb una taula rodona amb la participació de Teresa Llobet, en representació de l’Associació Cultural
de Granollers; Marina Garrell, de
la Societat Coral Amics de la Unió;
Marc Rovira, de l’Ateneu Popular
de Lliçà d’Amunt i Alfons Bosch, de
la Taula de Cultura de Sant Esteve
de Palautordera. La conversa estarà moderada per la gestora cultural Marta Puigderrajols.
Cal confirmar assistència a través del correu electrònic secretaria@cercledecultura.org.

MODA A BENEFICI DE L'ASSOCIACIÓ RECUÉRDAME

TRADICIÓ

Desfilada solidària del
dissenyador local Miguel
Ángel Ibáñez Ramírez

Veredicte dels
guanyadors del
concurs Fotodrac

Miguel Ángel Ibáñez Ramírez és
un dissenyador de moda nascut al
barri de Ponent, especialitzat en la
confecció de vestits de festa d’alta
costura. Diumenge (18.30 h) presentarà les seves noves creacions
en el marc d’una desfilada a la sala
Francesc Tarafa que tindrà un caràcter solidari, ja que l’associació
de veïns de Ponent l’organitza
en col·laboració amb l'associació
barcelonina Recuérdame, que des
de fa dos anys treballa amb persones afectades per l’Alzheimer.
L’àvia del dissenyador va morir a
causa d’aquesta malaltia.

Ibáñez ja ha protagonitzat iniciatives similars en anys anteriors.
En aquesta ocasió comptarà amb
la col·laboració d’una dotzena de
models pentinades pel saló Carol
Bruguera i maquillades per alumnes de l’escola de perruqueria i
estètica Parc Estudi. L’actor Dani
Bernabé presentarà l’esdeveniment, que també inclourà una
sessió de reflexologia i el sorteig
entre els assistents d’una peça de
la col·lecció del dissenyador.
L’entrada serà lliure, però es
demana l’aportació d’un donatiu
solidari de 2 euros.

Diumenge (12 h) la colla del Drac
de Granollers lliurarà els premis
de la tercera edició del concurs
Fotodrac, al restaurant llibreria
Anònims. Enguany la convocatòria ha comptat amb la participació de 28 autors, que han aportat
més d’un centenar d’instantànies
a concurs. Les tres guanyadores
seran proclamades per un jurat
format per tres professionals de la
fotografia –Arian Botey, Jordi Ribó
i Toni Torrillas–, que valoraran la
qualitat i l’originalitat. A aquestes
s’afegirà la millor fotografia per
votació popular i la millor fotografia escollida pels patrocinadors
del concurs.
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AGENDA

Cuina ràpida de tardor a Palou
Passa'm la recepta és un projecte de la Xarxa de Centres
Cívics de Granollers que vetlla pel rescat de la tradició
culinària de Palou. En la primera trobada de la temporada
al Cívic, divendres (17.30 h) Roser Blasco i Assumpció
Fontcuberta cuinaran receptes pràctiques pel dia a dia.

GRANOLLERS
DIJOUS, 24
16 h Diversos espais
25N. Instal·lació oberta i participativa
de tota la ciutadania en tots els centres
cívics del municipi
19 h Gra
El Metapaisatge en l'Antropocè:
la representació de la natura als
videojocs. Conversa en streaming a
càrrec de l'analista cultural i escriptora
Estela Ortiz i les gamers Ofelia
Carbonell i Alba Lafarga
19 h Museu de Granollers
L'Infern de Dante. Visita comentada a
l'exposició a càrrec de Jordi Diaz Alamà
19.30 h Plaça de la Porxada
Marxa de torxes pel 25N
19.30 h Restaurant llibreria Anònims
Ell sol & Strings en concert
DIVENDRES, 25
10.30 h Plaça de la Porxada
25N. La salut mental contra les
violències masclistes. Tallers i concerts
17 h Escola de Música Josep M. Ruera
Presentació de llibre Las rutas de la
música clásica, a càrrec de l'autor,
David Puertas
18 h Escola de Música Josep M. Ruera
25N. A propòsit de l'avortament. Una
qüestió de salut pública. Taula rodona
20 h Casino de Granollers
50è Cicle de Jazz: David Viñolas Quintet
DISSABTE, 26
12 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Mostra d'artistes residents i portes
obertes a la Roca Umbert Fàbrica de
les Arts
18 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació del llibre 105 anys de la
Revolució Russa 1917-2022. Les lliçons
de la Revolució Russa, a càrrec de Luis
Blanco, exmilitant del Fomento Obrero
Revolucionario (FOR)
20 h Teatre Auditori
Sonoma. Dansa

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert benèfic per Santa Cecília, a
càrrec de del Cor Mixt i la Coral Loreley
de l'Esquirol
DIUMENGE, 27
12 i 17 h Teatre Auditori de Granollers
Més enllà dels miralls. Visita
teatralitzada
12 h Restaurant llibreria Anònims
Entrega de premis del concurs
Fotodrac 2022
13 h Nau B1
Clausura del festival Panoràmic amb
la performance Udol
18.30 h Sala Francesc Tarafa
Desfilada de moda a càrrec del
dissenyador Miguel Àngel Ibañez
Ramirez
DIMARTS, 29
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica: Les pors,
fonts d’infelicitat. Filosofia com a
medicina de l’ànima. Epicur.
Dinamitzat pels professors de filosofia
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
18 h Roca Umbert
AGEVO: Volcans i el gel de l'infern.
Xerrada a càrrec de l'observador
glaciòleg i alpinista Jordi Camins
18.30 h Escola de Música Josep M.
Ruera
De clarinets i altres bèsties.
Concert literari
DIMECRES, 30
17.30 h Plaça de Josep Maluquer i
Salvador
Contacontes i campanades

LES FRANQUESES
DIJOUS, 24
17.30 h Espai Can Prat
Pantalles: ús, abús o sobreutilització?.
Xerrada a càrrec de l'educador social
David Sanitjas Garreta
DIVENDRES, 25
13 h Plaça de l'Ajuntament

25N. Acte institucional i lectura dels
relats guanyadors del Concurs de
Microrelats
17 h Diferents espais
Desena Festa de la Infància. Diferents
tallers
DISSABTE, 26
7.15 h Plaça de l'Ajuntament
Visita a la Maternitat d'Elna i
al memorial del camps d'Argelers
16 h Antigues Escoles de Llerona
11a Festa de la Mongeta del Ganxet
19 h Centre Cultural de Bellavista
30 aniversari de Guadaljarafe
DIUMENGE, 27
9.30 h Antigues Escoles de Llerona
11a Festa de la Mongeta del Ganxet
13 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
18 h Teatre Auditori de Bellavista
25N. Alcem les veus contra la
violència obstètrica. Recital de corals
18 h Antigues Escoles de Marata
Inauguració de l'exposició Absència
present de Clara M. Clavell i Clàudia
Clavell

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament
El Congost, de riera a riu.
Fotografies. Fins al 25 de novembre
Roca Umbert i altres espais
Festival Panoràmic. Fins al 27 de
novembre
Museu de Granollers
Tabula Rasa. Noves projeccions
visuals i conceptuals sobre el retaule
de sant Esteve de Granollers. Fins al
31 de desembre de 2023
In Illo Tempore. Granollers en època
romana. Fins al 31 de desembre de
2023
L'Infern de Dante. Obres de Jordi

Voltem per l'entorn

Sant Sadurní, les festes de
tardor a Montornès del Vallès
Teatre, música, activitats esportives
i cultura popular. Un collage de
propostes conformen el programa de
Sant Sadurní, patró de Montornès, que
se celebra el 29 de novembre, però que
viurà els actes centrals aquest cap de
setmana.
Una quarantena d'actes perllongaran
la festa fins al 18 de desembre. Un dels
plats forts és el monòleg de l’actor
i humorista Pep Plaza. Actuarà al
Teatre Margarida Xirgu, després de la
25a Paella Popular, amb l'espectacle
d'imitacions Ara més, acompanyat del
pianista Nito Figueras.
La cultura popular estarà
representada pel Ball de Diables i Drac
de Montornès, que dissabte oferiran una nova edició d'El Sant Correfoc. L'endemà,
la Colla de Geganters de Montornès protagonitzarà una cercavila diumenge i
el Centre d’Estudis de Montornès realitzarà l'Aplec de Sant Sadurní, amb
coincidència amb el dia del patró. El cap de setmana també portarà la música,
amb el concert d'Amparo Sánchez, líder del grup Amparanoia, el divendres; el
guateque de l’Associació Fotogràfica Montornès, dissabte o la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona el dia del patró.
Per sisè any, l’Associació Fotogràfica Montornès organitzarà un ral·li fotogràfic
durant tot el matí de diumenge. De 10 a 13 h, les persones que s’hi inscriguin
competiran per captar les millors imatges a partir de tres temes que triaran i a
un de sorpresa. Hi haurà tres premis per tema i una exposició a Can Saurina.

Diaz Alamà i Grzegorz Gwiazda. Fins
al 5 de febrer
Museu de Ciències Naturals
Agents rurals: Guardians del medi
natural. Fins al 8 de gener
La vida en moviment. Fins a l'11 de
desembre
Tu investigues! Fins al 16 de juliol de
2023
Can Jonch
Dones en l'oblit. Fins l'1 de desembre
Biblioteca Roca Umbert
Fotografia matemàtica. VII Concurs de
Fotografia Matemàtica. Fins al 30 de
desembre
Alliance Française - Aire F
Femmes en résistance. Fotografies de

Pierre-Yves Ginet
Centre Cívic Nord
Del davantal a la tela. Obres de Roser
Roca. Fins al 25 de novembre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
17è Premi de Pintura Paco Merino.
Col·lectiva. Fins al 10 de desembre
Espai Tranquil-Barbany
Mirant el mar. Fotografies de
Bàrbara Fortuna Cerrillo. Fins al 25 de
novembre
Restaurant llibreria Anònims
Concurs fotogràfic Fotodrac 2022. Fins
al 26 de novembre
Artemisia. Art & Tendències
L'origen del traç. Obres de Marina
Berdalet. Fins al 31 de desembre
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