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EN PORTADA

Pel centre de Granollers transiten
cada dia unes 78.000 persones, un 37% 
menys que l'any anterior a la pandèmia

El dinamisme comercial de Gra-

nollers resisteix els embats de 

les crisis i es manté en una línia 

ascendent. Així s'explicava diven-

dres en l'anàlisi feta per l'Obser-

vatori dels Centres Urbans de la 

Fundació Comerç Ciutadà, de la 

qual forma part com a patró Gran 

Centre. La fundació analitza dades 

vinculades al comerç i a la ciutat 

i estudia els comportaments de 

la gent en l'ús de l'espai públic en 

sis ciutats mitjanes catalanes amb 

similituds pel que fa a l'existència 

d'un centre històric amb gran di-

namisme comercial. 

Segons l'estudi, i en el cas de Gra-

nollers, l'impacte de la pandèmia 

va ser més acusat que en altres 

indrets, però també ho està sent la 

seva capacitat de recuperació. "A 

Granollers, la caiguda i la recu-

peració del comerç ha estat més 

marcada que en altres ciutats", 

deia Jordi Obradors, responsable 

de l'observatori. "La pandèmia 

va castigar i alguns locals es van 

veure obligats a tancar, però al-

hora hi ha molta con�iança inver-
sora i s'han generat moltes altres 

oportunitats". Les dades recolli-

des a la ciutat es basen en gairebé 

8 quilòmetres de carrers del centre, 

on hi ha censats més de 600 locals 

comercials, amb una alta ocupació 

comercial, de prop del 87%, quatre 

punts per sobre de la mitjana. 

Per analitzar aquests impac-

tes, l'observatori calcula diversos paràmetres, com els �luxos de 

mia, però sí que hi ha un incre-

ment respecte al mateix període 

de l'any passat, quan la xifra de 

vianants al centre era de 69.000 

persones" (+5%). Malgrat aquesta forta davallada del �lux de perso-

nes, "no s'ha perdut tanta quota 

comercial", ja que la ràtio de per-

sones que transiten pel centre amb 

intenció de comprar només s'ha 

reduït un 15% respecte al quart 

trimestre de 2019. "L'activitat co-

mercial és només una de les mol-

tes que es poden fer al centre de 

la ciutat; també hi ha activitats 

de serveis o administratives, que 

són les que més han caigut", deia 

Obradors. Ho demostra, per exem-ple, la caiguda de l'a�luència de vi-
sitants els dies laborables, mentre 

que els caps de setmana i festius s'incrementa �ins a un 40%. "Es 

perd �lux de serveis i augmenta 
el comercial i d'oci", insistia Obra-

dors, qui assenyalava que "ara hi 

ha menys persones, però estan 

més disposades a comprar; hi ha 

més e�iciència comercial". 

De fet, Granollers manté el seu 

caràcter comercial per sobre de 

la resta de ciutats estudiades: Sa-

badell, Terrassa, Vic, Olot, Mataró 

i Sant Cugat del Vallès. Malgrat 

que els darrers dos anys han gua-

nyat espai al centre els serveis i 

la restauració en detriment de 

les botigues, sobretot el de roba i 

complements, el comerç granollerí 

continua representant un 55% del 

total de les activitats del centre (la 

mitjana de les ciutats estudiades és 

del 51%), seguit dels serveis, amb 

un 26% (la mitjana és del 29%). El relleu de negocis és del 14%, 
mentre que la mitjana de la resta 

de ciutats se situa en el 10%. ❉ X.L.

Capital
SEGONS L'ESTUDI, GRANOLLERS

EXERCEIX UN PAPER IMPORTANT 

com a capital comercial del Vallès 

Oriental, on és referent per a la majoria 

de municipis del voltant. Aquesta gran 

dependència dels visitants d'arreu de 

la comarca va fer que durant els mesos 

més durs de la pandèmia, quan no

es permetia sortir del propi municipi, 

el comerç granollerí patís més

que el d'altres ciutats mitjanes,

i de fet l'activitat va caure un 5%

a la ciutat, per sobre de la mitjana.

Malgrat la menor afluència de visitants,
el volum de compres només s'ha reduït 
un 15% respecte al quart trimestre de 2019

L'ocupació comercial dels 

locals del centre és del 

87%, superior a la mitjana 

d'altres ciutats similars 

LOCALS OCUPATS  Gairebé 9 de cada 10 locals del centre de Granollers estan ocupats, quatre punts per sobre de la mitjana de les ciutats estudiades

més compradors
Menys visitants,

visitants que transiten diària-

ment pels centres urbans. Per fer 

aquests registres, la fundació, amb 

el suport del Departament de Geo-gra�ia Econòmica de la UAB, col·lo-
ca diversos comptadors en punts 

estratègics del centre durant 20 

dies dues vegades a l'any, que re-cullen dades de l'a�luència de vi-sitants i les classi�iquen segons la 
tipologia urbana del carrer. 

En el cas de Granollers, les dades assenyalen que el �lux de vianants 
que transitaven diàriament pels 

carrers del centre durant el pri-

mer trimestre de l'any era d'unes 

78.000 persones, molt lluny de les 

123.900 que es comptabilitzaven a �inals de 2019 (-37%). "No s'han 

recuperat els nivells prepandè-
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Obre el nou ASSIR al carrer Girona

ASSIR  La coordinadora del servei, Anna Rodríguez, sortint de la recepció

El Departament de Salut de la Ge-

neralitat va obrir dimarts un nou 

servei del Centre de Salut del carrer 

Girona, que s'inaugurava a l'abril 

amb l'obertura de Centre d'Urgèn-

cies d'Atenció Primària (CUAP), 

ubicat a la planta baixa. Ara ha 

estat el torn de la unitat territori-

al d'atenció sexual i reproductiva 

(ASSIR) –referència per a la ciuta-

dania d'una trentena de municipis 

del Baix Montseny i la zona central 

de la comarca– i de les primeres 

consultes d'atenció especialitzada.

Fins divendres l'ASSIR tenia les 

instal·lacions al CAP Vallès del 

carrer Museu i, amb el trasllat 

aquest dimarts, ha passat de 8 a 

15 consultes, amb una superfí-

cie de 1.000 metres quadrats a la 

tercera planta, a més d'una aula 

d'educació maternal a la sego-

na planta de l'edifici. "Guanyem 

molt en espai i esperem també 

incrementar el nombre de gine-

còlegs en plantilla", explica la co-

ordinadora de l'ASSIR Granollers, 

Anna Rodríguez. Actualment, hi 

treballen 57 professionals entre 

llevadores, ginecòlegs, auxiliars 

d'infermeria, administratius i un 

psicòleg. "Ara disposem d'uns 

5 ginecòlegs i esperen que avi-

at en pugui haver 5 més", indi-

ca Rodríguez. L'ASSIR atén entre 

100 i 200 visites diàries i la coor-

dinadora recorda que també hi ha 

molt demandat, a la població", 

explica la cap del Centre de Salut 

Granollers, Montse Massó, qui as-

segura que el servei atendrà unes 

300 persones diàriament, amb una 

trentena de professionals.

A partir de febrer es posaran 

SALUT  DIMARTS TAMBÉ ES POSAVA EN FUNCIONAMENT LA PRIMERA CONSULTA ESPECIALITZADA GESTIONADA PER L'HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

m.e.

Adhesió a l'Any Nativitat YarzaLa CUP presentarà dilluns la seva candidatura
A petició d'ERC, l'Ajuntament de Granollers

s'ha adherit a la commemoració de l'Any 

Nativitat Yarza, amb motiu del 150è aniversari 

del naixement de la primera alcaldessa elegida 

democràticament a l'Estat, el gener de 1934.

La CUP Granollers presentarà dilluns (19 h) la seva candidatura a les 

eleccions municipals del maig de 2023, en un acte a La Troca de Roca 

Umbert, en què hi participarn la diputada al Congrés, Mireia Vehí; el 

regidor de Cardedeu i membre del secretariat nacional, Hug Lucchetti, i 

l'exregidora Maria Oliver. L'acte es clourà amb un sopar popular i música.

SOCIETAT

un servei de llevadores a totes les 

àrees bàsiques de salut. En aques-

ta unitat territorial de salut sexu-

al i reproductiva, gestionada per 

l'Institut Català de la Salut, s'ofe-

reixen serveis d'atenció als joves, 

consell reproductiu, control i se-

guiment de l'embaràs, diagnòstic 

prenatal, interrupció voluntària 

de l'embaràs, educació maternal, 

atenció al puerperi, prevenció del 

càncer de coll uterí i del càncer de 

mama, atenció a les malalties de 

transmissió sexual i a la patologia 

ginecològica, activitat comunità-

ria a persones adultes, educació 

afectiva i sexual i atenció a la vio-

lència vers les dones. 

Consultes per a preoperatoris
Dimarts també començarà a funci-

onar al Centre de Salut la primera 

consulta d'atenció especialitzada, 

gestionada per la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers. Es trac-

ta d'una consulta d'anestèsia (mè-

dica i d'infermeria) per a pacients 

que s'hagin d'operar a l'Hospital. 

El 19 de desembre també està 

previst que comenci el servei d'ur-

gències oftalmològiques (de 8 a 20 

hores) i el dia 21, l'activitat d'aten-

ció ambulatòria del servei d'oftal-

mologia de l'Hospital, amb 12 con-

sultoris. "El trasllat allibera espai 

a l'Hospital, alhora que permet 

apropar el servei d'oftalmologia, 

en marxa els quiròfans de cirur-

gia menor i major ambulatòria, 

destinats a intervencions que no 

requereixin ingrés hospitalari, 

com cataractes, galindons o hèr-

nies, entre d'altres. Primer se'n 

posaran en servei tres, i n'aca-

El desembre també s'hi instal·larà Oftalmologia 

i al febrer els quiròfans de cirurgia sense ingrés

DE TORNADA, 17 ANYS DESPRÉS  Nati Muñoz és una de les Tècniques en Curs 
d'Auxiliar d'Infermeria (TCAI) que dimarts s'incorporaven al nou equipament del 
carrer Girona, construït justament als terrenys de l'antiga Policlínia, on Muñoz va 
treballar durant 26 anys fins al seu tancament.

n L'obertura progressiva de serveis 

al Centre de Salut Granollers s'està 

fent a un ritme més lent del desitjat. 

De fet, la Generalitat preveia que tots 

els serveis que s'emplaçaran a l'equi-

pament estiguessin ja operatius abans 

d'acabar l'any. Massó explicava que 

les dificultats en el subministrament 

de components i també de transport 

d'alguns dels equipaments necessa-

ris per a l'atenció assistencial han fet 

endarrerir l'obertura, no només de les 

consultes oftalmològiques, sinó també 

i, sobretot, dels quiròfans.

LES COMPLICACIONS 
DE SUBMINISTRAMENT 
I TRANSPORT, CAUSES 
DELS RETARDS

baran funcionant sis. També s'hi 

traslladarà una base del Servei 

d'Emergències Mèdiques (SEM). 

La inversió del CatSalut en aquest 

edifici és de 15 milions. i m.E.

A l'Hospital
L'EDIFICI COMPACTE PER AMPLIAR
L'HOSPITAL DE GRANOLLERS 
està pràcticament enllestit.  
Els propers dies es preveu que el 
Departament de Salut lliuri les claus 
a l'Hospital General i fixi la data de 
la inauguració oficial del nou edifici. 
L'entrada en funcionament es  
preveu a inicis de l'any vinent. El nou 
edifici acollirà el servei d'Urgències 
i el trasllat permetrà ampliar de 54  
90 els punts d'atenció.
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L'Ajuntament de Granollers, tal 

com aprovava el ple del juny pas-

sat, ha signat amb l'Institut Català 

del Sòl (Incasòl) el conveni segons 

el qual li cedeix el dret de superfí-

cie d'un solar de 2.320 metres qua-

drats dels números 75-85 del car-

rer Ripollès, al barri del Lledoner. 

A canvi de la cessió gratuïta per 75 

anys –prorrogables fins als 90–, 

l'empresa pública de la Generali-

tat hi construirà 57 habitatges de 

lloguer assequible abans de quatre 

anys. El document, signat dimarts 

entre l'alcaldessa, Alba Barnusell, i 

la directora de l'Incasòl, Maria Sis-

ternas, posa, doncs, sobre la taula 

el calendari d'aquesta promoció 

d'habitatge, que es preveu que es-

tigui enllestida l'estiu de 2026. 

Així, el director d'Operacions 

de l'Incasòl, Gonçal Marquès, in-

dicava que ja s'està treballant en 

les bases per convocar el concurs 

d'arquitectura per al disseny de la 

promoció, i que a principis de 2023 

es licitarà la redacció del projecte. 

arquitectònica i alhora estra-

tègies ambientals per reduir la 

despesa energètica", assegurava 

el directiu de l'Incasòl, qui detalla-

va que la promoció, en forma d'ela, 

preveu dues alçades –de planta 

baixa més 3 pisos i baixa més 6– i 

que, tot i que encara no està definit 

el projecte arquitectònic, la inten-

ció és que la majoria de pisos sigui 

de dos dormitoris. "L'habitatge 

"Si tot va bé, a finals de 2024 co-

mençarà la construcció", apun-

tava. Marquès emmarcava la pro-

moció granollerina en el programa 

de lloguer assequible que l'Incasòl 

va iniciar el 2015 i que actualment 

té 27 promocions en marxa –1.188 

pisos–. "Actuem a llocs on hi ha 

una demanda contrastada, en 

un espai amb parcel·les ja cons-

tituïdes, buscant la qualitat 

xavier solanas

HABITATGE  SIGNAT EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LA GENERALITAT PER A LA CESSIÓ D'ÚS DELS TERRENYS DURANT 75 ANYS

L'Incasòl preveu disposar dels 57 pisos de 

lloguer social al Lledoner l'estiu de 2026

SIGNATURA DEL CONVENI  L'alcaldessa i la directora de l'Incasòl

1.358.000
SÓN ELS EUROS QUE ARRIBARAN
A GRANOLLERS PROVINENTS  
d'un nou ajut dels Next Generation, 

en aquest cas vinculats a un 

programa del Ministeri de Transports 

i Agenda Urbana i que han de servir 

per cofinançar el projecte dels  

17 pisos del passeig de la Muntanya  

i 29 més del projecte del carrer 

Rosselló, al barri del Lledoner,  
"on estem treballant en les bases 
d'un habitatge cooperatiu", 

avançava l'alcaldessa.

és un repte de ciutat, però tam-

bé de país, i només amb aliances 

podrem avançar", deia Barnusell. 

"Granollers té iniciativa i té ruta. 

L'Incasòl té el coneixement, el 

mètode i produeix habitatge de 

manera solvent, amb voluntat 

d'excel·lència arquitectònica", 

afegia Sisternas.  m.e.

Fins al 19 de desembre, els propi-

etaris que vulguin cedir el seu ha-

bitatge per ser arrendat a través 

de la borsa de lloguer municipal 

poden demanar a Granollers Ha-

bitatge un ajut de 1.000 euros. La 

subvenció s’atorga per compensar 

la rebaixa o reducció del preu de 

lloguer que determina la borsa de 

lloguer municipal respecte el preu 

del mercat del lloguer lliure.

Per rebre aquest incentiu cal que 

la vigència del contracte sigui, com 

a mínim, de 5 anys, i ha d’haver 

estat formalitzat a partir del gener 

de 2020 i fins al 19 de desembre de 

2022. L’habitatge ha de disposar 

de cèdula d’habitabilitat i certificat 

energètic. En cas que no tingui al-

gun d’aquests documents, la borsa 

també els incentiva amb un límit 

de 200 euros per habitatge per les 

despeses de tramitació, honoraris 

tècnics, visats i taxes de tramitació. 

L’objectiu d’aquestes subvencions 

és mobilitzar el parc privat d’habi-

tatges buits a Granollers.  

SUBVENCIONS

Incentiu de 1.000 

euros si s'aporta 

un pis a la borsa de 

lloguer municipal
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L'Hospital General de Granollers 
va celebrar dijous, a l'Edison, l'edi-
ció d'enguany dels reconeixements 
anuals als seus professionals. La 
voluntat és retre homenatge a per-
sones i entitats que han destacat al 
llarg dels gairebé 100 anys d'histò-
ria de la institució i que amb la seva 
tasca han contribuït a la formació de 
l'Hospital actual. Aquest reconeixe-
ment és el que es coneix com a Fulls 

d'Història, i distingeix l'excel·lèn-
cia professional en tres categories. 
Una, les Pedres de l'Hospital, és un 
reconeixement pòstum a persones 
cabdals en els inicis de l'Hospital 
modern. En aquesta ocasió ha es-
tat distingida Conchita Wolthers 
(1935-2012), metgessa especialista 
en anàlisis clíniques.

La segona categoria es coneix 
com les Medalles d'Or de l'Hospi-
tal, que es lliuren a persones que hi 
han creat estructura. Enguany han 
rebut el guardó Salvador Armen-
gol, metge especialista en medicina 
intensiva i responsable de la direc-
ció de l'UCI durant 17 anys; Mari-
ana Bernet, metgessa especialista 
en anatomia patològica, i Antoni 
Capdevila, metge especialista en 
diagnòstic per a la imatge.

Finalment, la darrera categoria 
són les Mans de l'Hospital, una dis-
tinció que es lliura a col·lectius que 
han ajudat a tirar endavant l'Hos-

voluntat de servei, l'orientació 

al pacient i l'excel·lència profes-

sional". També l'alcaldessa, Alba 
Barnusell, assegurava que en l'acte 
"es respira compromís, passió, 

vocació i estima, i això és clau 

per fer de l'Hospital de Grano-

llers un centre de referència".

Talent reconegut
L'acte també va incloure el lliura-
ment dels Premis Talentum, que 
valoren el talent dels professionals 
de la institució, en aquest cas esco-
llits pels seus mateixos companys. 
Els premiats van ser la metgessa 
Sulema Natalí Yarleque, directora 
adjunta del servei de geriatria; Na-
tàlia Bagué, infermera del servei 
de geriatria; David Delgado, auxi-
liar del geriàtric Adolfo Montañá; 
i África Carretero, administrativa 
de recursos humans d'infermeria.

De manera excepcional, també 
es van recordar els professionals 
que es van jubilar els anys 2020 i 
2021, una cinquantena.  x.l.

pital. Enguany el reconeixement ha 
estat per a l'Associació de Treballa-
dors Jubilats de l'Hospital de Gra-
nollers (ATJ-HGG), fundada el 2016 
i que periòdicament fa sortides, 
dinars i xerrades per no perdre el 
vincle. Actualment hi ha 252 perso-
nes inscrites, i segons la presidenta 
de l'associació, Consol Fuster, "el 

reconeixement no ha de ser no-

més per als associats, sinó per a 

tothom qui ha treballat a l'Hos-

pital i ara ja s'ha jubilat".
El director general de l'Hospital, 

Rafel Lledó, apuntava que tots els 
professionals reconeguts compar-
teixen, entre d'altres, "l'actitud i la 

xavier solanas

SALUT  GUARDONS PER A SALVADOR ARMENGOL, MARIANA BERNET I ANTONI CAPDEVILA

L'Hospital reconeix els seus 
pilars i enceta el centenari

DOCTOR LLEDÓ  El director de l'Hospital, dijous en l'acte de reconeixement

El Col·legi de Metges atorga 

un premi a l'excel·lència a la 

doctora Maria Victòria Farré
Maria Victòria Farré Mercadé, es-
pecialista en Geriatria a l'Hospital 
de Granollers, ha estat una de les 
doctores reconegudes pel Col·legi 
de Metges de Barcelona, a través 
d'un dels Premis a l'Excel·lència 
Professional, que es lliuraven di-
lluns a Barcelona a 42 professio-
nals de diferents àmbits assisten-
cials que han destacat durant l'any 
per la seva excel·lència, pel seu re-
corregut professional, honestedat, 
compromís, altruisme i integritat. 

Farré va estudiar a la facultat de 
Medicina de Reus de la Universitat 
Rovira i Virgili (1993-1999) i va fer 
l'especialitat de geriatria a l'Hospi-
tal de Granollers (2001-2004), on 
du a terme la tasca assistencial des 
que va finalitzar la residència com 
a metgessa adjunta del Servei de 
Geriatria. Al llarg de 21 anys com 
a geriatra, ha treballat a l'Hospital 
de dia de geriatria, al programa 
d'atenció a residències, a la uni-
tat de mitjana estada, a la unitat 
d'aguts de geriatria i, els últims 
cinc, com a metgessa consultora de 
geriatria dels serveis quirúrgics a 
la unitat funcional interdisciplina-

hospital

TREBALLA A GERIATRIA DE L'HOSPITAL DES DE FA 21 ANYS

MARIVÍ FARRÉ

ri sociosanitària (UFISS geriatria), 
especialitzada en l'atenció integral 
i interdisciplinària dels pacients 
ortogeriàtrics.

És vocal docent de la Societat 
Catalana de Geriatria i Gerontolo-
gia des del gener 2022, secretària 
del grup de treball d'ensenyament 
de la geriatria a les facultats espa-
nyoles de la Societat Espanyola de 
Geriatria i Gerontologia des del 
2018, i representant nacional de 
la Secció de Geriatria de la Unió 
Europea d'especialitats mèdiques 
des del 2013.  m.e.

L'acte també va servir per lliurar el premi a la guanyadora del concurs de disseny 

del logotip del centenari de l'Hospital –Anna Mestres– i per donar el tret de sortida 

a la celebració dels 100 anys de l'edifici històric, l'estiu que ve. Tant Barnusell com 

Lledó van destacar el moment de canvi i de creixement que viu el centre sanitari, 

que en pocs mesos s'ampliarà amb tres nous serveis o equipaments: el centre de 

salut del carrer Girona, l'edifici compacte de l'Hospital i el centre de radioteràpia.

Anna Mestres crea el logo dels 100 Metges de Catalunya, sindicat 
majoritari del personal mèdic, ha 
anunciat la convocatòria d'una 
vaga de la sanitat pública el 25 i 26 
de gener. Considera que la situació 
actual és "insostenible" per la "so-

brecàrrega assistencial, la man-

ca de personal i la precarietat".  

Avui, dijous, el Col·legi L'Estel 
acollirà una campanya de dona-
ció de sang al centre, de 9 a 13 h 
i de 16 a 20 h. En l'organització 
hi col·labora l'alumnat de primà-
ria i secundària del centre. Es pot 
reservar hora per fer la donació a 
donarsang.gencat.cat.  

Metges de Catalunya 

convoca vaga els 

dies 25 i 26 de gener

Jornada de

donació de sang

al Col·legi L'Estel
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MULTITUDINÀRIA
FESTA DE LA MONGETA 
DEL GANXET A LLERONA

Centenars de persones van passar diumenge per la Festa de la Mongeta del Ganxet 

de Llerona, que des de fa més d'una dècada combina tradició, cultura popular i gas-

tronomia en una mateixa jornada. Entre d'altres, hi van actuar els Xics de Granollers, 

els Sardanistes Franquesins i la Cobla Premià, els Gegants de les Franqueses i ba-

lladors de l'espolsada. La tarda anterior també hi va haver activitats, com un mercat 

de segona mà, una xocolatada i una exhibició dels diables Encendraires. A més, la 

cuinera Ada Parellada va fer una exhibició de cuina i es va servir un tast de mongetes 

cuinades pel restaurant Casa de la Mestra. Pel que fa al concurs de cuina, es van 

presentar 17 plats. Els guanyadors van ser Joan Vilaret (1r premi adults), Ricard Pa-

dreny (2n premi adults), Júlia Valls (1r premi juvenil) i Carles López (2n premi juvenil). 

També hi va actuar l'actor Joan Pera, que va fer un aplaudit monòleg d'humor.

xavier solanas

POPULAR  TRETZE PERSONES VAN PRESENTAR 17 PLATS DIFERENTS AL CONCURS DE CUINA

LES FRANQUESES. Aquesta setma-

na ha començat la instal·lació dels 

primers punts de càrrega per ve-

hicles elèctrics a les Franqueses, 

concretament a l'extrem sud de 

l'aparcament del complex esportiu 

municipal de Corró d'Avall, a tocar 

del carrer Riera i les pistes de pà-

del. Aquesta illa d'energia tindrà 

dos punts de càrrega dobles que 

donaran servei simultani a quatre 

vehicles. Hi haurà un carregador 

ràpid de 50kW per a dues places 

i dos carregadors semiràpids de 

22kW per a dues places més. 

Properarment s'instal·laran dues 

illes energètiques més. Una a la 

plaça de l'Espolsada, amb un car-

regador semiràpid de 22kW per a 

dues places de recàrrega; i l'altra 

a l'aparcament de l'estació de Be-

llavista, amb un carregador semi-

ràpid de 22kW per a dues places 

de recàrrega i dos carregadors 

semiràpids de 22kW per a dues 

places més. Tots aquests punts se-

ran alimentats des de la xarxa de 

distribució. L'explotació de les es-

tacions es farà per la via de la con-

cessió i l'Ajuntament rebrà el 3% 

dels ingressos bruts anuals que es 

generin per a l'empresa adjudica-

tària, Endesa Servicios SL. 

Segons les dades de la Direcció 

General de Trànsit, les Franqueses 

tenia matriculats l'any passat 36 

turismes elèctrics d'un parc total 

de 10.863 turismes, de manera que 

només 3,3 de cada 1.000 eren pro-

pulsats per energia elèctrica. Tot i 

això, el creixement d'aquest tipus 

de vehicles és lent però constant. 

L'any 2017 n'hi havia matriculats 

només 3 (0,3‰), i l'any 2019 n'hi 

havia 10 (1‰), menys d'una ter-

cera part dels que ja hi ha actual-

ment. A les Franqueses, la majoria 

de turismes estan propulsats per 

dièsel (5.476), seguits de la benzi-

na (5.303), el gas liquat de petroli 

(38) i el gas natural (10).

Al conjunt del Vallès Oriental, la 

proporció de turismes elèctrics era 

l'any passat de 757 –3,5 de cada 

mil–, mentre que l'any 2019 eren 

277 (1,3‰) i el 2017 eren només 

106 (0,5‰). Ara com ara,  és la 

setena comarca de Catalunya amb 

una ràtio més elevada de vehicles 

elèctrics per habitant. i

Comença la instal·lació 
de punts de càrrega
de vehicles elèctrics

MOBILITAT  AL PÀRQUING DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

Neteja de la xarxa de clavegueram
El ple de l'Ajuntament de les Franqueses va aprovar dijous, amb els vots 

a favor de JxLF i PSC, l'abstenció d'IEC i Cs i el vot en contra de Sal-CUP, 

la pròrroga per un any del conveni de cooperació amb el Consorci Besòs 

Tordera per al servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram 

del municipi, que té 85 km de conduccions, amb 2.500 pous de registre i 

2.700 embornals. L'import del conveni és de 90.000 euros (75.000 per als 

treballs de camp i assessorament tècnic i 15.000 per a les obres de repo-

sició). Segons explicava Marta Sánchez, la regidora de Serveis, en el ple de 

dijous, durant el 2022 s'han fet un total de 78 actuacions a la xarxa.  x.l.

L'Institut Català de les Dones per 

impulsar el Servei d'Informació 

i Atenció a les Dones (SIAD) i les 

polítiques d'igualtat de gènere per 

al període 2022-2025. La Generali-

tat aportarà 121.000 euros fins al 

2025 destinats al finançament del 

SIAD. Així es va aprovar per una-

nimitat en el ple de dijous, on la 

regidora de Feminisme i Igualtat, 

Marta Reche, desgranava les 25 ac-

tivitats que ha organitzat el servei 

fins ara i apuntava que la voluntat 

és ampliar els recursos de l'àrea i 

consolidar l'equip i les activitats 

que es fan des del SIAD.  

Impuls a l'activitat 

del SIAD franquesí
El ple també aprovar modificar per 

al 2023 l'ordenança fiscal regulado-

ra dels preus públics per a les ins-

tal·lacions esportives. La regidora 

d'Hisenda i Esports, Montse Vila, 

explicava que, a grans trets, s'han 

ampliat els supòsits per a les bonifi-

cacions i s'han revisat alguns preus 

d'acord amb els que hi ha en muni-

cipis veïns, per exemple en l'ús de 

les pistes de pàdel i per a la camina-

da popular. Els preus per a majors 

de 65 anys queden congelats, i bai-

xen les les inscripcions a les escoles 

esportives. La resta tenen un incre-

ment mitjà proper al 3%. 

Nous preus per a 

activitats esportives
JxLF, PSC i Cs van aprovar una mo-

ció per millorar el finançament de 

l'administració local. Entre d'altres, 

el text reclama a l'Estat un fons ex-

traordinari per abordar l'increment 

de costos de l'energia, recursos ad-

dicionals per als augments salarials 

dels treballadors públics i la dero-

gació de la Llei de Racionalització 

i Sostenibilitat de l'Administració 

Local. A la Generalitat, reclama un 

fons de cooperació local extraordi-

nari per cobrir els costos derivats 

de la inflació; i a les diputacions que 

sufraguin el 50% de la despesa ad-

dicional dels costos energètics. 

Més recursos per a 

l'administració local
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Creixen les denúncies per violència 
masclista, tot i que són inferiors a 2019
Les denúncies per violència de gè-

nere registrades el 2021 al partit 

judicial de Granollers van créixer 

pràcticament un 45% més que 

l'any anterior. Un augment que es 

produeix després de la davallada 

arran de l'esclat de la Covid-19, 

però que es manté encara per sota 

de les xifres del 2019. Concreta-

ment, a Granollers es van registrar 

705 denúncies, per sota de les 833 

de l'any 2019, un any en el qual la 

xifra de denúncies al partit judicial 

va augmentar considerablement 

respecte als anys anteriors (+20%).

Al conjunt del Vallès Oriental 

–inclòs el partit judicial de Mollet– 

van augmentar un 5% durant el 

2021, quan se'n van sumar 1.059. 

Les dades indiquen també que el 

total de denúncies presentades al 

Vallès Oriental suposa pràctica-

ment el 5% del total de denúncies 

del conjunt català, en un context 

on la demarcació de Barcelona 

concentra gairebé el 70% del total 

de denúncies a Catalunya.

Ordres de protecció denegades
Pel que fa a les ordres de protec-

ció, al Vallès Oriental se'n van in-

coar 231, un 20% més que l'any 

2020, però un 10% menys que les 

registrades l'any 2019. De fet, la 

comarxa –i, en concret, al partit ju-

dicial de Granollers– és un dels in-

drets del país on es deneguen més 

mesures de protecció. El 2021 van 

ser un 70%, i 2017 se n'havien ar-

ribat a denegar més del 77%.

Les mesures penals adoptades 

amb més freqüència als partits 

judicials de Granollers i Mollet el 

2021 coincideixen amb les regis-

trades en aquests darrers anys: 

l'allunyament –41 a Granollers i 

13 a Mollet– i la prohibició de co-

municació –41 a Granollers i 17 a 

Mollet–. De fet, aquestes dues me-

sures són pràcticament la totalitat 

de les mesures que s'apliquen. Pel 

que fa a mesures d'altres tipus, es 

constata l'augment en l'aplicació 

de la mesura penal de suspensió de 

tinença i ús d'armes: l'any 2020 a 

nivell d'ordres denegades al Vallès 

Oriental se situen en xifres més 

elevades que la majoria de partits 

judicials catalans.

Pel que fa a la relació entre vícti-

ma i agressor, de les 231 ordres de 

protecció sol·licitades a la comarca, 

en un 49,35% dels casos es tracta 

d'una ordre envers una persona 

amb qui s'havia tingut una relació 

afectiva –un ex–. Amb tot, el per-

centatge de dones que denuncien i 

demanen ordre de protecció es tro-

ba en situació de parella en el 50% 

dels casos. Mentre que respecte a la 

resolució dels procediments, un de 

IGUALTAT LA MEITAT DE LES ORDRES DE PROTECCIÓ SOL·LICITADES SÓN VERS LA PARELLA O EX, I ELS TRIBUNALS EN DENEGUEN EL 70%

DADES:CONSELL COMARCAL

cada dos acaba en sobreseïment.

Finalment, respecte a la resolu-

ció dels procediments judicials: un 

de cada dos procediments judici-

als acaben en sobreseïment, és a 

dir, no hi ha prou indicis per con-

tinuar el procés i, per tant, s'acaba 

la tramitació. Al partit judicial de 

Granollers només el 7,78% van 

tenir sentència i, d'aquests, un 

2,17% va ser absolutòria, una xifra 

que gairebé duplica la de la mit-

jana de la província de Barcelona. 

Per exemple, al partit de Mollet el 

grau d'absolució és zero.

Aquestes xifres formen part de 

la nota informativa d'estadística 

judicial sobre violència masclis-

ta al Vallès Oriental elaborada 

conjuntament per l'Observatori 

– Centre d'Estudis del Vallès Ori-

ental i l'Observatori de la Igual-

tat de Gènere de l'Ajuntament de 

Granollers, que es presentaven di-

vendres en un acte amb motiu del 

25-N a la Sala Tarafa. ❉ M.E.

Granollers es van registrar tres ca-

sos dins d'aquesta categoria i l'any 

2021 la xifra va augmentar a cinc.

Però, si es posen en relació els 

nivells d'adopció de mesures de 

protecció dels Jutjats del Vallès 

Oriental amb els dels partits judi-

cials de la resta de Catalunya, el 

Denúncia de les violències obstètriques

A les Franqueses, el 25-N es va centrar en la denúncia de les violències 
obstètriques. L'acte, divendres, va comptar amb la intervenció de l'alumnat
d'El Til·ler, que va llegir uns relats per reflexionar sobre les agressions 
masclistes. Diumenge també hi va haver un recital de corals a Bellavista.

Teatre contra els crims de gènere

Amb el títol El crim dels llençols blancs, a càrrec de la cia. La Mayéutica, 
dissabte es denunciaven els feminicidis en l'acte central de la commemoració 
del 25-N a Granollers, organitzat per la Taula d'Igualtat de Granollers
i el CIRD a la Porxada, on també es va llegir el manifest de la jornada.

AJUNTAMENTXAVIER SOLANAS

LA MARXA DE TORXES
CULMINA AMB UN 
HOMENATGE A VIANCA

La vigília del 25-N, Granollers Feminista va organitzar una nova edició de la mar-
xa de torxes contra la violència masclista, que va començar a la plaça de la Por-
xada i va acabar al carrer Príncep de Viana, amb una placa per rebatejar-lo com 
a carrer Vianca Roca, la jove de la ciutat que l'any 2018 va ser trobada morta al riu 
Congost després de la seva desaparició. Fa poques setmanes el que llavors era la 
seva parella va ser condemnat per l'assassinat de la granollerina.

XAVIER SOLANAS

■ L'assistència legal a dones que de-
nuncien agressions a comissaries s'ha 
multiplicat per quatre gràcies a l'actuació 
del torn d'ofici de l'Icavor (l·lustre Col·le-
gi d'Advocats de Granollers) i com, arran 
de la llei de desembre de 2020, el torn 
d'assistència a la víctima de violència 
masclista abasta de manera transversal 
més delictes. L'Icavor, que reivindica el 
treball en xarxa per assistir les víctimes, 
destaca que les dones que pateixen 
agressions tenen dret a l'assessorament 
abans d'interposar una denúncia i po-
den demanar-lo a les comissaries, que 
ho comuniquen al lletrat de guàrdia. Per 
l'any vinent, l'Icavor treballa per raciona-
litzar el sistema de guàrdies per prestar 
un servei immediat i de qualitat.

MÉS ASSISTÈNCIA DE 
L'ICAVOR A COMISSARIA
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Sílvia Torres, una veïna de Gra-

nollers –d'un dels dos blocs del 

número 317 del carrer Girona i 

26 de Frederic Mompou comprats 

a Solvia pel fons d'inversió Azo-

ra– protagonitza una batalla legal 

pionera a l'Estat, que els seus ad-

vocats esperen que estableixi un 

precedent que pugui fixar juris-

prudència contra situacions abusi-

ves en l'àmbit dels arrendaments. 

Torres, amb l'acompanyament del 

Sindicat de Llogateres i el despatx 

Col·lectiu Ronda, ha portat a judici 

el fons immobiliari Azora per de-

nunciar les "clàusules abusives" 

que, a parer seu, conté el contrac-

te de lloguer del pis on viu. En un 

procediment que ha arrencava di-

vendres a la Ciutat de la Justícia, la 

demandant reclama que s'anul·lin 

les pujades a les quals està obliga-

da a fer front a través d'una "boni-
ficació" que li suposava un encari-

ment del 30% des del gener. "Vull 
destacar dos conceptes: injustí-
cia i impotència", lamentava en 

Segons l'advocada, està previst 

que el judici a Azora tingui dues 

sessions. "S'haurà de determi-
nar la nul·litat de 10 clàusules 
incorporades en un contracte 
d'arrendament que va subscriu-
re la Sílvia i el seu pare amb el 
fons voltor Lazora (filial d'Azo-

ra). El jutge haurà de deter-
minar si són abusives perquè 

declaracions a la premsa abans 

d'entrar a judici. A parer seu, no 

és "just" que s'assabentés per un 

burofax que la seva renda es mul-

tiplicaria "sense cap raó". La de-

manada es va presentar el 2020, 

després de sentir-se obligada a 

signar un nou contracte de lloguer 

que li va suposar una pujada de 

preu de 385 a 897 euros mensuals.

"Aquest judici pot ser pioner 
i és important", destacava l'ad-

vocada de Col·lectiu Ronda Mont-

se Serrano, qui afegia també que 

els darrers anys s'han fet molts 

contractes amb clàusules "abu-
sives" del tot "generalitzades". 

"És rellevant traslladar aquests 
judicis d'abusivitat que hem fet 
en altres àmbits, com el bancari 
al dels arrendaments", deia. En 

el cas de la Sílvia, demana que no 

hagi de fer front a la pujada fora de 

llei del seu arrendament i que se li 

retornin les quotes d'una assegu-

rança de protecció de pagament 

que va haver de firmar i pagar.

miquel vera

HABITATGE  ASSESSORADA PEL SINDICAT DE LLOGUETERES I EL COL·LECTIU RONDA, DENUNCIA CLÀUSULES ABUSIVES 

En marxa el judici d'una veïna contra 
el fons Azora per la pujada del lloguer

SÍLVIA TORRES  A la Ciutat de la Justícia

incompleixen la llei d'arrenda-
ments urbans o bé la normativa 
de consum".

Entre les clàusules denunciades 

n'hi ha una que, segons el Col·lec-

tiu Ronda, busca "eludir" la pro-

hibició incrementar la renda per 

sobre de l'IPC establint el que con-

sideren una "ficció" d'increment, 

a través d'una bonificació que 

s'aplicava els tres primers anys 

de contracte de la Sílvia, però que 

el quart anys havia de suposar un 

increment important del lloguer.

Per part del Sindicat de Lloga-

teres, l'organització que va ca-

nalitzar el cas fins a la Justícia, 

denuncien que és "habitual" que 

molts contractes d'arrendament 

incorporin aquestes condicions 

abusives. "També creiem relle-
vant que la futura llei d'arren-
daments incorpori la llista de 
clàusules que no poden ser in-
corporades als contractes i que, 
per tant, no hàgim d'anar cas 
per cas", reclamava.  acn / m.e.

Avui, dijous (19 h), la llibreria La 

Gralla acollirà la presentació de 

Crims. La noia de Portbou (La Cam-

pana) a Granollers. El llibre, escrit 

per Anna Punsí i Marta Freixanet, 

obre les portes a la investigació 

que el conegut programa de ràdio 

i televisió de Carles Porta van fer 

per aconseguir trobar la família de 

la noia trobada morta a Portbou fa 

30 anys. 

PUBLICACIONS

La Gralla acull 

la presentació de 

'La noia de Portbou'

Granollers ha activat el Pla d'emer-

gència en situació de sequera, amb 

mesures i consells per reduir el 

consum d'aigua, així com amb limi-

tacions del reg de zones verdes i la 

neteja de carrers, entre d'altres. El 

consum d'aigua de la població es li-

mita a 250 litres per persona i dia. 

Teòricament, el consum mitjà d'ai-

gua a Granollers és de 216 litres. 

Activat el pla local 

d'emergència en 

situació de sequera
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LA SARA RECONEIX 
LA TASCA DE REIR EN 
L'ACTE D'ANIVERSARI

La Sara és només una de les joves que mira el futur amb il·lusió gràcies a la tasca 

de l'associació REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc), que divendres 

celebrava el seu 15è aniversari amb un acte emotiu a la sala Tarafa. La Sara expli-

cava la seva experiència com a usuària de l'entitat, comandada per Daniel Julià i 

Jordi Llavina, que també van rebre el reconeixement dels seus companys.

www.mudanzasgonzalez.com 

93 572 17 61

Ofrecemos 
la mejor relación 

calidad-precio

Más de 15 años de 
experiencia

Presupuesto 
online o presencial, 

gratuito y sin 
compromiso

HACEMOS 
FÁCIL TU 
MUDANZA

Amb l'objectiu de commemorar el 

Dia del Voluntariat, així com espe-

ronar la ciutania a participar en els 

seus projectes, dissabte la Porxada 

acollirà una Mostra d'entitats, en 

què diferents associacions i col-

lectius que formen part de la Taula 

de Voluntariat de Granollers faran 

difusió de la seva tasca altruista. 

Actualment, formen part de la 

taula una vintena d'entitats –Agru-

pació Excursionista, Agrupament 

Escolta i Guia Sant Esteve, Amics 

de la Gent Gran, Amics d'El Xiprer, 

Apadis-FVO, Creu Roja, Voluntaris 

per l'Hospital, AE La Mitja, Dimas, 

APAG, Càritas, BMG, Consorci per 

a la Normalització Lingüística, 

Grana-AC, Odontologia Solidària, 

Oncovallès, Mans Unides i ONCE.

La jornada començarà a les 11 

h, amb les parades informatives i 

una xocolatada amb el concert de 

Sardines en llauna, un grup d'ani-

mació infantil compost per sis va-

llesans que reversionen els clàs-

sics del cançoner popular català.

Seguidament es podrà parti-

cipar en el gran Scrabble del vo-

luntariat. El Dia del Voluntariat es 

clourà a les 14 h i els encarregats 

de posar-hi les notes musicals se-

ran els membres d'Avui Cantem. 

Els cantaires arribaran a la Porxa-

da després d'iniciar a les 12 h una 

ruta musical des de la plaça de la 

Corona. Amb ells, la música popu-

lar continuarà sent la protagonis-

ta i a la Porxada s'hi podrà sentir 

Cada dia és un nou pas, Fent camí, 

Damunt d'una terra i les nadales 

Quan somrius i El trineu. ❉ M.E.

Mostra d'entitats 

amb motiu del Dia 

del Voluntariat 

TONI TORRILLAS

COOPERACIÓ DISSABTE AL MATÍ A LA PORXADA ENTITATS L'ASSOCIACIÓ RECURSOS EDUCATIUS PER A LA INFÀNCIA EN RISC CELEBRA 15 ANYS

Uns 5.000 € recaptats per al Movember  

La quarta edició del sopar benèfic celebrat dijous al Casino va tancar la 
celebració del Movember, el moviment per recaptar fons per al tractament
i la prevenció de malalties com el càncer de pròstata, de testicles i les 
malalties mentals masculines. Entre totes les activitats organitzades 
aquest novembre han aconseguit recaptar més de 5.000 euros.

Més de 120.000 quilos d'aliments

El Gran Recapte d'Aliments, que el cap de setmana passat feia la recollida 
física a supermercats, va aconseguir recaptar més de 120.000 quilos 
d'aliments al Vallès Oriental. El delegat del Banc d'Aliments a la comarca, 
Joan Hidalgo, considera que "encara ha anat prou bé, tenint en compte la 
inflació i que dues grans cadenes enguany no s'hi han adherit". La xifra, 
però, queda molt lluny dels 217.000 quilos recollits en la darrera campanya 
física, el 2019. Fins diumenge vinent encara es poden fer aportacions a 
través de bizum, transferència o amb els tiquets de botigues de proximitat.

MOBRO.CAT

XAVIER SOLANAS

Amb el lema L'educació batega 

per La Marató, Parc Estudi ha 

impulsat un acte per conscienci-

ar sobre la prevenció de les ma-

laties cardiovasculars i recaptar 

fons per a La Marató de Catalunya 

Ràdio i TV3, que enguany està de-

dicada a la investigació d'aquest 

tipus de dolències. Així, dilluns, 

l'escola de perruqueria i estèti-

ca Parc Estudi ha convocat altres 

centres educatius de la ciutat –des 

d'infantil, primària i secundària i 

fins a extraescolars i hostaleria, 

entre d'altres–, a partir de les 10 

h, al Gra Jove i la plaça de l'Esglé-

sia per fer una jornada d'activitats 

i tallers, amb teatre, música en 

directe, jocs a l'aire lliure, maqui-

llatge, pentitats, etc.

Cursa solidària de L'Estel
També dilluns, a partir de les 9 

h, el Col·legi l'Estel organitzarà la 

novena edició de l'Estelmarató, 

que cada any recapta fons per a la 

recerca mèdica proposada per La 

Marató. Enguany ho farà a través 

de la cursa solidària de l'alumnat, 

que anirà des de l'escola fins a la 

plaça Perpinyà, així com amb una 

sessió de zumba que començarà a 

les 12 h. També s'hi vendran pol-

seres solidàries i tiquets per a un 

esmorzar saludable i diversos sor-

teigs d'obsequis. D'altra banda, el 

concert de Nadal que faran els 

grups de la Coral Art-9 diumenge 

(12 h) també servirà per omplir la 

guardiola de La Marató. 

Parc Estudi i altres 

centres bateguen 

per La Marató

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

El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

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

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)
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El ple del Consell Comarcal del Va-
llès Oriental aprovava dimecres 
passat la licitació del contracte mixt 
per a la primera fase de la reforma 
de la seu dels antics jutjats de Gra-
nollers per a la implantació de la 
nova seu. El punt es va incorporar 
per urgència i va comptar amb els 
vots favorables de tots els grups i 
l'abstenció de Ciutadans. El contrac-
te inclou dues parts: la primera, de 
redacció dels projectes bàsic i exe-
cutiu, inclosos tots els treballs pre-
liminars, que es preveu dur a terme 
al llarg de l'any 2023; i la segona 
part, d'execució de les obres, que 
té un termini  de 18 mesos. El pres-
supost de licitació és 2.083.277,39 
euros (IVA inclòs) i el termini de 
presentació d'ofertes finalitza el 21 
de desembre. En la primera fase es 
preveu dur a terme la rehabilitació 
estructural de l'edifici, la construc-
ció d'una nova planta, la construcció 
d'una nova escala exterior d'evacu-
ació, i la retirada interior d'instal·la-
cions i elements obsolets. 

El periodista Josep Maria Codina 
Roca (Caldes de Montbui, 1957) 
s'ha jubilat aquest dimecres des-
prés de més de 40 anys vinculat a 
Ràdio Granollers, que actualment 
dirigia, juntament amb l'Àrea Au-
diovisual de Roca Umbert.

Codina va iniciar-se en el perio-
disme quan tenia 15 anys, en el ve-
terà setmanari Montbui. Llicenciat 
en Ciències de la Informació per la 
UAB, va entrar a treballar a Ràdio 
Caldes, que s'acabava de crear, i 
passava cròniques a Granollers. 
Per això tenia relació amb Lluís 
Diumaró –el primer director de 
Ràdio G!–, qui el 1982 li va propo-
sar d'anar-hi a fer una substitució 
puntual, i s'hi va quedar. Des de lla-
vors Codina va estar vinculat a Rà-
dio Granollers, i el 1989 es va con-
vertir en el director de l'emissora. 
Així, hi ha viscut diverses etapes, 
com la creació del consorci Ràdio 
7 Vallès, "un projecte molt inte-

ressant, però mal executat i amb 

dotació econòmica insuficient", 
reconeixia anys més tard, després 
que el consorci es dissolgués el 

A proposta del PSC –i amb el suport 
també de Cs i Primàries; l'abstenció 
de Junts, i el vot contrari d'ERC– el 
ple de dimarts aprovava una moció 
per exigir a la Generalitat el com-
pliment dels acords pel desviament 
dels vehicles pesants i la instal·lació 
d'un radar a la ronda Sud. Tant la 
portaveu d'ERC com el de Junts tro-
baven el text del PSC d'oportunista. 
"Ens ha sorprès que el PSC, que 

sempre parla d'aliances i rigor, 

busqui marcar perfil de forma 

tan clarament electoralista", deia 

MOBILITAT  PICABARALLA PER LA IDONEÏTAT D'UNA MOCIÓCOMUNICACIÓ MÉS DE 40 ANYS VINCULAT A RÀDIO GRANOLLERS INFRAESTRUCTURA

El Consell Comarcal

licita la primera 

fase de la reforma 

dels antics jutjats

TASTA 

LA 

TARDOR

L'Ajuntament reclama que 

Trànsit acceleri la instal·lació

d'un radar a la ronda Sud

Josep M. Codina, director del 

Centre Audiovisual, es jubila

1993. L'emissora, novament muni-
cipal, va mantenir el nom.

Va ser director gerent de l'Ins-
titut Municipal de Comunicació 
de Granollers, creat el 1997 i que 
gestionava Ràdio 7 Vallès i Grano-
llers TV, i que posteriorment es va 
convertir en l'Àrea Audiovisual de 
Roca Umbert. 

També ha estat una de les àni-
mes del Mercat de l'Audiovisual 
de Catalunya (MAC), primer com a 
coordinador tècnic i, des de 2009 
com a gerent. M.E.

Àlex Sastre. La republicana Núria 
Maynou considerava que el PSC 
amagava informació perquè "és 

plenament consicent que l'esta-

bliment de mesures és imminent; 

Trànsit diu que la instal·lació es 

pot fer el 2023". El portaveu del 
PSC, Jordi Terrades, especificava que 
Trànsit havia proposat un "carrora-
dar, un nou sistema de radar que 

s'ha de provar i que, si funciona, 

posarien a la ronda el 2024. No 

entenem perquè no s'hi instal·la 

ja un radar convencional".  M.E.

ARXIU

JOSEP MARIA CODINA

450 multes el primer cap de setmana 

de limitació a 100 km/h a l'AP-7
Els Mossos d'Esquadra van multar 450 conductors per superar el límit de 
100 km/h en el primer cap de setmana de limitació al tram de l'AP-7 entre 
el Papiol i Granollers. Es va fer un control sobre 7.000 vehicles que circu-
laven per la via des de dijous i fins diumenge, on s'ha reduït la velocitat 
màxima de 120 km/h a 100 km/h per reduir la sinistralitat. D'altra banda, 
Interior prepara un dispositiu de cara al pont, amb dues operacions sor-
tida i dues de tornada en què els camions veuran limitada la circulació. 
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Aquest mes, l'Arxiu Municipal de 

Granollers (AMGr) celebra una 

dècada d'exposicions a la planta baixa de l'edi�ici històric de l'ajun-
tament. El 2012, i sota la direcció 

de Roser Rodríguez, es va decidir 

engegar una línia de difusió dels fons fotogrà�ics, disposant d'un espai propi. Entre els que hi havia disponibles es va optar pel vestí-bul de l'ajuntament, una zona de trànsit oberta durant moltes ho-
res al dia. Rodríguez explica que l'objectiu era "fer exposicions 

molt divulgatives i de caràcter 

general, complementàries a les 

accions que es poguessin fer al 

Museu o a altres llocs".A tal efecte es va crear una co-missió que vetllés per la línia ex-
positiva, formada per la mateixa Rodríguez, Carme Barbany –ales-hores cap de l'Àrea de Processos Estratègics–, la periodista muni-
cipal Montse Garriga, l'arxivera Carme Pérez, la historiadora Cinta Cantarell i l'estudiós de cultura po-pular Paco Cruz. Rodríguez recor-
da que "va costar molt que sor-

tís, i crec que ho vam encertar", i 

avui posa en relleu la "coherència 

del relat expositiu i el treball en 

equip". A més, "les exposicions 

van néixer amb una imatge i un 

disseny fets per Vicenç Viapla-

na, que hem mantingut", afegeix 

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ARXIU MUNICIPAL VA INICIAR LES MOSTRES EL 2012 PER DIFONDRE EL FONS FOTOGRÀFIC I ALHORA INCENTIVAR LES DONACIONS

Una dècada d'exposicions per retratar el passat
MIQUEL BOSCH / AMGr la responsable del fons fotogrà�ic Carme Pérez.En aquests 10 anys s'han orga-

nitzat 39 mostres amb periodicitat trimestral, sobre els temes més di-
versos i sempre a partir d'un criteri testimonial, no artístic. D'aquí l'in-terès a incloure el material fotogrà-�ic més antic, datat entre el 1878 i 
començaments d'aquest segle. "De 

vegades el tema ve donat per-

què coincideix amb una efemè-

ride però, bàsicament, el criteri 

expositiu sorgeix del volum de 

fotos que puguem tenir per il-

lustrar-lo". Les exposicions que 

acostumen a ser més freqüentades 

són les que es programen durant 

Nadal, segurament perquè el públic apro�ita la visita per admirar el pes-
sebre que s'instal·la al vestíbul. "Les 

que agraden més són aquelles en 

què es mostra el Granollers més 

antic, i pots veure com s'ha trans-

format", con�irma Pérez. Aquesta és una idea sobre la qual també in-
cideix Rodríguez, que explica que 

"el que realment ens interessava 

és mostrar els canvis a la ciutat a 

través de la imatge fotogrà�ica".Totes les exposicions són consul-
tables al web arxiufotogra�ic.grano-
llers.cat/fotoweb. A més, l'AMGr tam-
bé manté un compte a Instagram, 

@arxiu_granollers, a través del qual 

difon imatges del seu fons. C. R.

UNA EXPOSICIÓ 
DEL 60è ANIVERSARI
TENYIDA DE BLANC

■ La primera mostra fotogràfica de l'Arxiu, durant el Nadal de 2012, va comme-
morar el 50è aniversari d'un esdeveniment insòlit, recordat per tota una gene-
ració: la gran nevada que va colgar la ciutat el 1962, amb gruixos de fins a 90 cm. 
Des del primer dia, l'AMGr ha volgut que les exposicions siguin també una crida 
per estimular noves donacions per part de particulars. "És una retroalimentació", 
en paraules de Roser Rodríguez. La nevada va ser tan immortalitzada en aquell 
moment i les aportacions prou nombroses perquè ara, 10 anys més tard, es pugui 
tancar un cercle amb "una nova mirada, més personal i detallista" sobre el ma-
teix fet. La mostra s'obre divendres al vestíbul de l'Ajuntament, on es podrà visitar 
fins al 24 de febrer. Com a novetat, és la primera que es publicita amb una postal 
en color, reproduint una instantània feta per Miquel Bosch que capta la fàbrica 
Roca Umbert i el Grup Primer de Maig envoltats de neu. 

Petició d'una Stolperstein a les Franqueses

L'AJUNTAMENT HA IMPULSAT UNA INVESTIGACIÓ SOBRE PERSONES QUE VAN PATIR ELS ESTRALLS DE LA GUERRA, COM UN VEÍ DEPORTAT A MAUTHAUSEN

Arran d'una investigació en el marc d'un projecte de recuperació de la memòria històrica, l'Ajuntament de les Franqueses ha demanat a la Generalitat col·locar una llambor-da Stolperstein en memòria d'una 
persona deportada que va viure al municipi. Des del consistori s'han iniciat els contactes amb el Memo-rial Democràtic, que ha demanat l'adhesió de l'Ajuntament al pro-jecte per ple –a la sessió de novem-
bre s'aprovava per unanimitat–. L'Ajuntament ha impulsat una 
investigació sobre persones que 

van patir els estralls de la guerra. Entre elles hi ha com a mínim, una persona que va viure a les Fran-
queses i que va ser deportada al camp de concentració de Mauthau-sen (Àustria), d'on va sortir viva.Durant el novembre, l'equip tèc-nic que porta el projecte s'ha reu-
nit amb la seva família per poder 

aportar més informació i refer el 

quin va ser el seu destí en sortir del 

camp de concentració. També està 

en contacte amb l'entitat Amical de Mauthausen per recopilar més da-
des sobre el seu recorregut.

De la informació recollida fins ara 

es desprèn que va marxar al front 

des de les Franqueses cap a Montsó. Des d'aquí se li perd la pista, però se 
sap que va ser empresonat durant la Segona Guerra Mundial al Fronts-
talag 141, a Vesoul, a França, des d'on surt en tren cap a Mauthausen el 6 d'agost de 1941. Finalment, ar-riba al camp de concentració d'Àus-tria el 8 d'agost de 1941 i en surt 
amb vida el dia 5 de maig de 1945.Actualment, des de l'Ajunta-
ment s'està investigant per poder refer el trajecte d'aquest veí de 
les Franqueses des que va marxar 

del municipi i saber cap a on es 

va traslladar una vegada va sortir del camp de Mauthausen. Una in-
vestigació que també es portarà a 

'PEDRA QUE FA ENSOPEGAR' o 
Stolperstein és un projecte artístic 
dissenyat per Gunter Demnig (Ber-
lín, 1947). El 1996 a Berlín es van col-
locar les primeres dedicades a jueus 
residents al barri de Kreuzberg, ins-
tal·lades davant la darrera residèn-
cia on va viure en llibertat la perso-
na. Des de llavors, cada Stolperstein 
ret homenatge a una víctima del na-
cionalsocialisme, no només a per-
sones assassinades, sinó també als 
supervivents. Les llambordes estan 
disperses per tot Europa –també al 
Vallès Oriental–, i permeten copsar 
la magnitud de la tragèdia.

C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
18/11 Josep Rovira Serarols  66 anys 
21/11 Francisco Gómez Ordóñez  71 anys 
22/11 María Serrano Mesa  89 anys 
22/11 Josefa del Palacio López  76 anys 
23/11 Antònia Bonet Galbany  80 anys 
23/11 Marcelina Auñón Cuartero  73 anys
23/11 Lola Mariages Güell  92 anys 
24/11 Teresa Reina Rabasco  86 anys 
24/11 Claudia Mansilla Cortés  89 anys 

24/11 Josep Cruells Rovira  89 anys 
25/11 Benedicta Álvarez Pino  90 anys 
25/11 José Cepero Sáez  51 anys 
26/11 Luis Reyes Suárez  71 anys 
26/11 Ana Maria López Muñoz  67 anys 
26/11 Jaume Riu Puigví  84 anys 
26/11 Alfonso López París  70 anys 
27/11 M. Ángeles Hernández Ruiz  83 anys 
27/11 Juan Ramos Daza  76 anys

terme conjuntament amb l'entitat Amical de Mauthausen i el Memo-
rial Democràtic de la Generalitat.

Cada llamborda és única i es fa 

a mà artesanalment, precisament, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'extermi-
nació industrialitzada dels nazis. Per això, actualment, hi ha una 
llista d'espera d'uns tres anys per rebre-la. Mentrestant, les Franque-
ses continuarà la investigació.

recorregut que va fer des que va 

marxar de les Franqueses, així com 
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 

la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de 

residus que generàvem. Deu anys 

després, l’any 2021, se separen 

correctament un 47% del total de 

residus que generem els catalans 

i les catalanes. Entremig, el Go-

vern ha dut a terme campanyes 

tant recordades i efectives i d’im-

pacte en el nostre dia a dia, com 

és el cas de la campanya ‘Envàs, 

on vas?’ De fet, aquest increment 

del gairebé un 7%, segur que es 

deu, en gran mesura, a campa-

nyes com aquesta.  

Però la xifra del 47% encara és 

insufi cient si ens fi xem en els ob-
jectius de reciclatge que estipula 
la Comissió Europea, que són d’un 
55% per l’any 2025, un 60% per 
l’any 2030 i un 65% en el 2035. Per 
tant hi ha marge per fer les coses 
millor. Amb aquest objectiu i amb 
l’efemèride que es compleixen 10 
anys de la recordada campanya 

MENJAR: ON VAS?
RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX QUE EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I L'EFICIÈNCIA DEL PORTA A PORTA

☞Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

En deu anys, a Catalunya 

hem passat d'un 40,6% 

a un 47% de separació 

correcta del total 

de residus que generem

‘Envàs, on vas?’, el Govern im-
pulsa una altra campanya sota el 
claim ‘10 anys després, reciclem 
més’. 

   Es pretén recuperar l’esperit de 
fa 10 anys però actualitzant els 
missatges i traslladar que, mal-
grat que les coses s’estan fent 
bé, encara hi ha recorregut per a 
fer-ho millor. Els continguts de la 
campanya faran un call to action
als catalans i catalanes a separar 
correctament les diferents tipolo-
gies de residus.

  Els missatges clau de la campa-
nya faran molta incidència en 
dos aspectes: En primer lloc en la 
prevenció, posant en relleu que el 
millor residu és aquell que no es 
genera. I en segon lloc en els nous 
sistemes efi cients de recollida se-
lectiva amb una mirada especial 
en el porta a porta. Un mètode de 
recollida que ja s’ha implantat a 
291 municipis de Catalunya i que 
properament s’instal·larà a 133 
més d’arreu del territori. Així tam-
bé es farà especial incidència en 

la recollida en origen i en l’ús de 
contenidors intel·ligents que tam-
bé han incorporat molt municipis 
de Catalunya.

El 40% de residus d’una llar són 

orgànics

Amb tot, la campanya farà un 
esforç explicatiu altre cop sobre 
tots els tipus de residus que exis-
teixen. Però molt especialment en 
la fracció d’orgànica – la del con-

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l’esperit de la 
campanya que va llençar fa 10 anys, amb l’objectiu de fomentar que la ciutadania separi més i millor

tenidor marró. El Govern vol donar 
un paper preeminent als residus 
orgànics ja que creu que s’ha de 
visualitzar la importància de la se-
paració d’aquest tipus d’escom-
braries. Encara hi ha molta gent 
que no separa i s’ha d’explicar que 
la fracció orgànica mal separada 
és la que té més impacte pel medi 
ambient amb motiu de la quantitat 
d’emissions de CO2 que despre-
nen aquests residus. 

  Quan la separació es fa correc-
tament els benefi cis són evidents: 
s’obté la generació de compost 
que enriqueix els nostres sols i el 
nostre territori. El 40% dels resi-
dus d’una llar, en pes, són restes 
de menjar i de vegetals. 

  La fracció de residus orgànics 
s’ha de recollir en bosses com-
postables i es recomanable fer-la 
en cubells que tinguin ventilació i 
que es poden aconseguir a través 
de l’ajuntament de cada municipi 
o al punt verd o deixalleria. Restes 
de la fruita, la verdura, la carn, el 
peix, el marro del cafè, el paper de 

Però els objectius de 

reciclatge de la Comissió 

Europea són d'un 55% per 

l'any 2025 i d'un 65% de 

cara a l'any 2035

cuina tacat de menjar, tovallons, 
restes de flors, taps de suro, ex-
crements de gos o de gat –sense 
la sorra – són tots ells elements 
que s’han de tirar a al cubell de re-
sidus orgànics. 

  I s’ha d’anar amb compte de no 
llençar-hi elements com bolquers, 
compreses, tovalloletes humi-
des, tampons o bastonets per a 
les orelles així com tampoc altres 
productes com màquines d’afai-
tar, raspalls o la pols d’escombrar 
ni les burilles ni la cendra del ta-
bac. Aquests elements no van al 
contenidor marró.

  Davant la possibilitat de tenir 
dubtes el Govern disposa d’una 
guia per a consultar qualsevol 
qüestió al web residuonvas.cat.

  El Govern no té un target concret 
per aquesta campanya sinó que 
pretén arribar de forma generalit-
zada a tot el públic objectiu ja que 
la recollida selectiva i la preserva-
ció del medi ambient és cosa de 
tots i totes. ❉

El compost és un recurs valuós per als nostres sòls que es genera gràcies a la fracció orgànica que separem correctament
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OPINIÓ

L'expectació que generen els plens municipals cada cop és menor. Queden ben 

lluny els anys en què la ciutadania s'interessava pels debats plenaris. Ara, que la 

tecnologia permet fer-los més accessibles –no cal desplaçar-se a l'ajuntament, 

sinó simplement obrir una pantalla–, el públic no supera mai la vintena de 

persones –anant bé i sumant espectadors presencials i virtuals–. Això fa 

evident la manca d'implicació de bona part de la ciutadania en els afers públics, 

però també palesa la incapacitat de la classe política d'atraure l'interès dels 

seus conciutadans. I és que, cada cop més, els regidors s'expliquen els seus 

arguments només fora de l'àgora pública i, darrerament, fins i tot s'han deixat 

d'exposar els temes de l'ordre del dia perquè "ja s'han parlat a la junta de 

portaveus", de manera que el ple encara resulta més avorrit i insubstancial per

a la majoria. No n'hi ha prou a explicar-se a la junta de portaveus. I, si és així, seria 

bo que fossin sessions públiques, consultables, com ho són els plens. I és que 

la llei de règim local estableix que els plenaris, el màxim òrgan de representació 

política de la ciutadania, siguin sessions públiques per alguna cosa. 

EXPLICAR-SE EN PÚBLIC

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

He donat positiu de covid i seguint les 
indicacions de Salut Pública teletreballaré 
uns dies per precaució. Estic vacunat i 
tinc símptomes lleus. Hem d'extremar la 
prudència i la prevenció, tothom qui pugui 
s'ha de vacunar.

@manelbalcells @anna_tarres

Urgències a l'Hospital, tot en castellà. Vénen
a informar i els demanes que ho facin en 
català que no els entens i s'enfaden, et diuen 
que alces la veu (sent mentida, si no es ref.
al sentit metafòric) i t'intimiden dient que com 
que causes rebombori et faran fora.

om en moments d'incertesa. Fa 

molt poc sortíem d'una pandèmia i 

n'hem patit conseqüències socials, 

personals, econòmiques i que ha 

fet emergir reptes socials i polítics majús-

culs: Tenim sobre la taula problemàtiques 

com l'accés a l'habitatge, especialment per 

als joves i per als més vulnerables, la neces-

sitat de tenir cura dels més grans, l'augment 

de les desigualtats, la pujada dels preus de 

productes i l'energia i un context econòmic 

global que no és gens fàcil. A banda de tot 

això, reptes com el canvi climàtic, que evi-

dencia la necessitat d'un replantejament en 

els models de consum i de vida, en general.

A aquest context global s'hi suma una par-

ticularitat local. A Granollers, s'hi ha acabat 

un cicle que ha marcat una època política a 

la ciutat. Així doncs, no hi ha millor moment 

que aquest per tal de passar pàgina i obrir 

un capítol nou: Cal superar l'actual majoria 

absoluta socialista. Una majoria que ha fet 

que, al govern, ja no hi hagi cultura del debat 

i el consens. Una majoria que s'ha convertit 

en una caixa hermètica i tancada.

Qui governa no pot parlar de transformar 

la ciutat, quan el que té davant és el mirall 

del seu projecte durant les darreres dècades. 

A Granollers cal un canvi, que impliqui noves 

maneres de fer, en coalició amb la ciutada-

nia. Escoltant-la, treballant-hi, no donant per 

dolenta cap veu dissonant. Obrint la ment 

i els horitzons. Deixant enrere la quietud i 

l'hermetisme actuals i incorporant noves 

mirades, respectant la pluralitat de la ciutat. 

Això és per, nosaltres, el nou Granollers.

Davant dels reptes de què parlava, és im-

portant que des dels ajuntaments, des dels 

nostres carrers i places, treballem per tal 

de ser motor de canvi i de progrés, i acon-

seguir ciutats preparades per assegurar un 

futur millor per als fills i nets. I, per avançar 

cap al nou Granollers, és imprescindible 

caminar cap a cinc fites diferents.

La primera, una ciutat connectada. Davant 

de la pèrdua de centralitat de Granollers res-

pecte al seu entorn, cal una ciutat connecta-

da: líder de projectes amb les poblacions ve-

ïnes, amb millor transport públic dins i fora 

la ciutat. I connectada internament: relligada 

per dins, que tanqui les seves cicatrius urba-

nístiques, pacifiqui les grans vies i creï una 

anella pedalable que connecti els barris.

En segon lloc, per tal d'afrontar el canvi cli-

màtic i fer una ciutat més verda, cal un Gra-

nollers per la transició ecològica, que expulsi 

Cal un nou Granollers
el gris i els fums: Hem d'aixecar les rajoles 

del centre, hem d'acabar amb les places du-

res, fer un gran pulmó verd al centre –ampli-

ant el parc Torras Vilà cap a la plaça Baran-

gé, la Font Verda i l'estació d'autobusos– i 

crear un gran eix verd des del Falgar fins a 

Montmeló. Tot això, apostant per l'energia 

renovable. El nou Granollers per la transi-

ció ecològica necessita comunitats energè-

tiques, edificis públics sostenibles i ajudes 

més decidides per aquests canvis.

En tercer lloc, hem d'apostar pel Grano-

llers del talent entès com el gran potenci-

al que té la ciutadania. Hem d'eliminar la 

segregació escolar, crear projectes sòlids 

d'educació en diverses etapes de la vida i 

concebre la cultura, l'ensenyament i l'es-

port conjuntament. Cal un gran eix cultu-

ral i educatiu, on els equipaments dels dos 

àmbits combinin esforços, tirar a terra les 

parets de Roca Umbert per fer-hi un dis-

tricte cultural, un barri obert a la ciutada-

nia i evitar que el talent marxi de la ciutat: 

omplint-la de color i donant suport a l'oci 

respectuós i la indústria musical.

En quart lloc, cal una ciutat amb impuls. 

Aprofitem l'impuls de la ciutadania i del 

teixit econòmic de Granollers: Protegim el 

comerç local, davant de les grans empreses 

que no estan arrelades al país i a la ciutat 

i ajudem un model únic i diferenciador a 

sobreviure molt més temps. També apos-

tem per l'artesania com a nou sector i per 

ser atractors de més esdeveniments. Però 

sobretot, treballem per reindustrialitzar la 

ciutat, davant de l'actual dinàmica d'esta-

bliment d'empreses logístiques i ajudem les 

empreses de valor afegit amb una formació 

professional que els cobreixi les necessitats. 

El nou Granollers ha de garantir que tothom 

hi pot treballar en bones condicions.

I, per últim, una ciutat cuidadora. Un nou 

Granollers que tingui cura de les persones: 

Una bona educació, un urbanisme amable 

amb el vianant i la bicicleta, tenir parcs on 

passejar, no respirar fums o una ciutat que 

vibri culturalment. A això, cal sumar-hi po-

lítiques transversals per fer una ciutat ama-

ble perquè grans, petits i mitjans hi visquin 

millor. També tirar endavant nous models 

d'atenció a la gent gran i impulsar un con-

sorci públic referent a l'Hospital. I, per sobre 

de tot, la ciutat cuidadora no deixa ningú en-

rere: No pot haver-hi ningú exclòs per mo-

tius socials, econòmics, de gènere o origen.

Aquestes fites ens ajudaran a arribar a 

aquest horitzó. I quan hi siguem, caldrà 

marcar-nos-en més enllà, sempre amb l'am-

bició de millorar la vida de tots els que fem 

Granollers. I des del projecte que encapçalo, 

tenim el rigor, el compromís, el projecte i la 

capacitat per liderar el repte d'un canvi real.

S

NÚRIA MAYNOU
Portaveu d'ERC i candidata

a l'Alcaldia de Granollers
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Bústia

Malaties mentals: 
eternes oblidades

A l'octubre es va celebrar el Dia de la Salut 

Mental. Dissortadament, sembla que la so-

lució al problema actual que patim en de-

satenció als malalts mentals només passa 

per celebrar el seu dia. Cal tenir en compte 

que la salut mental és l'àrea més desatesa 

de la salut pública, que requereix solució 

urgent. El suïcidi a Espanya s'ha convertit 

en una altra "pandèmia". Una realitat poc 

coneguda. No hi ha prou psicòlegs, psi-

quiatres i infermeres a Espanya per aten-

dre tants pacients que pateixen malalties 

mentals. Les llistes suposen mesos d'espe-

ra. I no parlem de les visites de seguiment, 

que també es demoren, amb el perill de 

retrocés de la malaltia que suposa, si no 

s'atén al malalt a temps. Els suïcidis tripli-

quen les morts per accident de cotxe i per 

violència de gènere junts. En canvi, con-

trasta amb la ràtio a Espanya de 6 psicò-

legs per cada 100.000 habitants, a França 

46. La situació a Espanya és vergonyosa!. 

Les xifres són esgarrifoses, amb 800.000 

suïcidis anuals a tot el món. A Espanya, 

3.900 suïcidis anuals, que representen 11 

suïcidis cada dia. La majoria produïts a 

conseqüència de malalties mentals (ansie-

tat, depressió i altres). Després de la pan-

dèmia s'han incrementat molt més els ca-

sos de malalties mentals: descompensació 

de malalties mentals que ja patien, auto-

lesions, trastorns alimentaris i conductes 

suïcides. Els joves suposen un 50% de les 

malalties mentals. Alguns comencen abans 

dels 18 anys. L'últim any s'han doblat els 

casos en menors de 25 anys. Per cert, en 

majors de 65 anys també es donen con-

ductes suïcides per la soledat que pateixen 

Per tant, és molt urgent posar fil a l'agulla. 

S'han d'evitar centres mèdics psiquiàtrics, 

a canvi d'invertir en residències o pisos 

tutelats perquè recuperin autonomia els 

afectats. I, sobretot, realitzar inversions en 

psiquiatres, psicòlegs i infermeres especi-

alitzades. Necessitem polítics que no ama-

guin el cap sota l'ala.

CRIS MELO / GRANOLLERS
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estabanellenergia.cat/alarmes 
900 828 494

Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar

LLOGUER DE GRUES 
DE BIPEDESTACIÓ I TRANSFERÈNCIES 

AMB OPCIÓ DE COMPRA

C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 10.00 a 14.00h

i de 15.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

LLOGUER MAGNETOTERÀPIA · AJUDES TÈCNIQUES · ORTESIS I PRÒTESIS 
ESTUDIS DE LA MARXA · PLANTILLES INFANTILS, DIABÈTIC I ESPORTIVES

Te la portem a casa i t’ensenyem 
el funcionament gratuïtament! 
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Àpat per la salut mentalTasta la tardor; esmorzars de forquilla
Enric Gisbert és el guanyador d'un àpat per

a dues persones a un dels 54 restaurants que a

l'octubre van participar en l'acció antiestigma

envers la salut mental impulsada per la Taula de

Salut Mental amb el suport del Gremi d'Hostaleria.

Prop de 15 restaurants de la comarca adherits al Gremi d'Hostaleria 

serviran, de l'1 al 23 de desembre, esmorzars de forquilla amb productes 

de temporada i de proximitat en el marc de la campanya Tasta la tardor. 

A Granollers seran el Restaurant DO, El 19, La Clandestina, Les Arcades, 

Os Galegos i Ostrya Celler del Ferrer; i a les Franqueses El Cau i Nou Casal.

ECONOMIA

Coincidint amb el lliurament dels 

premis Fet a Catalunya, un guardó 

que valora la capacitat d'innovació 

i resiliència del teixit empresa-

rial català i que impulsa l'entitat 

Nous Empresaris i Emprenedors 

de Catalunya (NEEC), impulsat pel 

granollerí Oriol Brutau, l'empresa 

Plasticband –seu del lliurament 

dels premis, dimecres– ha presen-

tat la fàbrica verda que està cons-

truint a l'interior de la mateixa 

finca on hi ha les instal·lacions ac-

tuals amb l'objectiu d'incrementar 

la seva capacitat productiva.  

Plasticband, dedicada a produir 

maquinària i consumibles per a 

l'embalatge, preveu enllestir la 

nova planta aquest desembre i po-

sar-la en marxa al gener. La nova 

instal·lació es qualifica de verda

per les seves característiques me-

diambientals: les cobertes perme-

ten recollir el 100% de l'aigua plu-

vial i utilitzar-la per a la producció, 

ller de 300 metres quadrats per al 

servei postvenda. "Podrem dupli-

car la producció de fleix ecolò-

gic, desplegar grans línies d'em-

balatge i mostrar als clients com 

serà el seu producte abans que 

el rebin", diu Jordi Guimet, direc-

tor general de Plasticband. "Amb 

aquesta inversió, el nostre ob-

jectiu a llarg termini és arribar 

al zero impacte mediambien-

tal", afegeix. La fàbrica està disse-

nyada perquè hi puguin treballar 

còmodament 100 persones. "Hem 

fet un estudi d'enginyeria per 

optimitzar el flux de persones, 

informació i materials i mini-

mitzar així els malbarataments, 

i oferir sempre el màxim valor 

afegit, tant per als nostres tre-

balladors com per als clients", 

afegeix Guimet, qui apunta que 

Plasticband aspira a convertir-se 

en una de les plantes de producció 

més verdes del sud d'Europa.

les cisternes i el rec dels jardins. 

També té plaques solars per abas-

tir la fàbrica durant el dia i té un 

aparcament soterrani adaptat per 

cotxes elèctrics, patins i bicicletes. 

La nova planta es destinarà a la 

producció del Fleix Eco 245, fabri-

cat al 100% amb plàstic provinent 

de l'economia circular i amb una 

important reducció de la petjada 

de carboni. També hi haurà una 

oficina tècnica per al disseny de 

maquinària per a embalatge sos-

tenible i amb tecnologia 4.0 i una 

àrea d'enginyeria. Dins el nou es-

pai, Plasticband incorporarà un ta-

EMPRESA LA FIRMA, SITUADA AL POLÍGON FONT DEL RÀDIUM, PREVEU INAUGURAR-LA AL GENER

Plasticband ultima l'edificació 
d'una nova 'fàbrica verda'

Aquest divendres, a les 17.30 h, 

tindrà lloc a la Porxada l'encesa 

oficial dels llums de Nadal a càrrec 

dels patges reials. Enguany, l'Ajun-

tament ha encarregat al director 

artístic del festival Lluèrnia d'Olot, 

Xevi Bayona, dues instal·lacions ar-

tístiques de llum, que s'instal·laran 

a Roca Umbert i la Porxada [més 

informació a la pàg. 26]. A banda, 

també es reforçarà la il·luminació 

nadalenca en alguns carrers i pla-

ces dels barris. Als principals eixos 

comercials, però, són les botigues i 

els serveis els que es fan càrrec del 

cost de la instal·lació, un model que 

genera controvèrsia pel cost que els 

suposa: "Dels 114 establiments 

de la Carretera que podrien col-

laborar, 52 són associats a Gran 

Centre i, d'aquests, el 90% pa-

guen els llums", expliquen des de 

Gran Centre. "Dels no associats 

–62 establiments–, només tenim 

confirmat que pagaran 4 o 5". Se-

gons l'entitat, el lloguer dels llums 

de Nadal té un cost per a l'associa-

ció de gairebé 11.000 euros. "A la 

ta de l'entitat, Isabel Martín San-

tolaria. L'Ajuntament, per la seva 

banda, assumeix el cost de l'electri-

citat, que enguany s'ha triplicat en 

relació amb anys anteriors. 

Carretera els llums són deficita-

ris i és Gran Centre qui n'assu-

meix el dèficit; lluitem per una 

col·laboració més activa per part 

de l'Ajuntament", diu la presiden-

XAVIER SOLANAS

Uns llums de Nadal molt costosos

Aragonès visita la planta de Barat Alte

La multinacional francesa Barat Alte, fabricant de mòduls de lavabos per a 
trens, garanteix la continuïtat industrial a la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt 
després del seu tancament al juliol. La firma invertirà 5 milions d'euros per 
dur a terme la seva activitat i comptarà amb 150 treballadors. D'aquests, 
uns 60 provindran de l'antiga Bosch, mentre que la resta provindrà de la 
planta que la mateixa companyia té a Parets del Vallès. El president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va visitar divendres la fàbrica i va destacar que el 
Govern aportarà 975.000 euros per ajudar en el procés de reindustrialització.

DEP. EMPRESA I TREBALL

LA FIRMA FRANCESA PREVEU OPERAR AMB 150 TREBALLADORS

Coincidint amb el congrés con-

federal que la CNT de tot l'Estat 

celebrarà a Canovelles del 2 al 6 

de desembre, Granollers acollirà 

algunes activitats paral·leles. Per 

exemple, avui, dijous (19 h), al Mu-

seu de Granollers hi haurà la taula 

rodona Capitalisme, col·lapse i fu-

tur, amb Carlos Taibo i Emilio Alba. 

L'Anònims també acollirà una 

taula rodona amb companyes del 

Comitè Jineoloji de Catalunya (Ro-

java) i Mujeres Libres de Madrid 

(divendres, 18.30 h), i la conferèn-

cia Anarquisme i revolució negra, 

a càrrec de William C. Anderson 

(dissabte, 18 h). Els divendres, de 

19 a 23 h, l'Ateneu La Malgirbada 

acull l'exposició El Granollers obrer 

i revolucionari (1850-1936), i tam-

bé es faran visites guiades al refugi 

antiaeri del centre de la ciutat. 

Activitats paral·leles al

congrés confederal de la CNT

Black Friday, descomptes prenadalencs

Uns 80 comerços i serveis del centre es van adherir divendres al 
Black Friday, una jornada d'ofertes i descomptes que dona el tret de
sortida a la campanya comercial de Nadal. A banda de botigues de roba, 
complements, tecnologia o perfumeria, cada any hi participen més
establiments de serveis, com perruqueries o centres d'estètica.

L'empresa productora 

de fleixos aspira a tenir 

una de les plantes més 

'verdes' del sud d'Europa
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EXTINTORES MANGUERAS-BIE DETECCIÓN ALARMAS DE ROBO

Més enllà de les famoses estre-

lles Michelin i dels premis Bib 

Gourmand, que distingeixen els 

restaurants amb la millor relació 

qualitat-preu, la prestigiosa Guia 

Michelin recomana cada any 1.500 

restaurants de l'Estat, dels quals 

valora aspectes com la qualitat del 

servei, l'espai, el menjar i el tipus 

de cuina. Els dos restaurants gra-

nollerins que fins ara ja apareixien 

a la guia han revalidat el reconei-

xement per al 2023. 

Un d'ells és el Restaurant Mint, 

al carrer Sant Josep, distingit per 

tercera vegada per aquesta històri-

ca guia gastronòmica. A diferència 

d'altres reconeixements, en què cal 

presentar candidatura, la Guia Mic-

helin és completament anònima: 

"Els inspectors vénen a dinar o 

sopar al restaurant sense avís i 

avaluen diversos aspectes", ex-

plica Natàlia Albero, copropietària 

del Mint. "Al final de l'àpat es van 

presentar, ens van dir que els 

havia agradat i que clients de 

si no ets a Barcelona o Madrid, 

si no ets al focus gastronòmic de 

les grans ciutats", diu Albero.

El primer reconeixement al Mint 

va arribar en plena pandèmia, el 

2020, quan el restaurant estava 

tancat. El segon va ser la tardor de 

l'any passat, quan hi havia restric-

cions en la restauració, i aquest és 

França i d'altres llocs els havien 

recomanat el nostre restaurant". 

A partir d'aquí, altres inspectors re-

peteixen la visita de manera anòni-

ma per certificar que l'establiment 

mereix aparèixer a la guia i per re-

validar-ne la presència els anys se-

güents. "Aparèixer a la Guia Mic-

helin és especialment complicat 

X.L.

GASTRONOMIA LA PRESTIGIOSA GUIA GASTRONÒMICA, EDITADA EN PAPER I TAMBÉ EN DIGITAL EN UNA APP, VALORA LA QUALITAT DE 1.500 ESTABLIMENTS

Mint i El Trabuc, restaurants
granollerins a la Guia Michelin

RECOMANAT  L'equip del restaurant Mint, al número 10 del carrer Sant Josep

el primer que arriba amb el local a 

ple rendiment. "Ens motiva a con-

tinuar fent la feina ben feta, i ens 

fa especial il·lusió perquè prové 

d'altres professionals del sector". 

"No ens hem proposat de buscar 

cap estrella, perquè ens agrada 

tenir un restaurant proper i no 

la pressió ni els condicionants 

que suposen distincions més al-

tes, com haver de tenir un menú 

degustació o un servei menys 

proper". Albero admet que la dis-

tinció a la guia ha fet més conegut el 

També El Trabuc ha revalidat la seva 

presència a la Guia Michelin, on té pre-

sència continuada des de fa més de 25 

anys. "La seva extensa carta de cuina 

catalana es complementa amb unes 

quinzenes gastronòmiques interes-

sants", destaca la guia. El propietari, 

Albert Arimany, destaca que El Trabuc 

és alhora un grill i un restaurant, i això 

fa que aplegui públics i interessos di-

versos. "Hi pots trobar de tot: carn a 

la brasa, peixos, escudella o cuina de 

mercat amb plats de temporada".

RECOMANAT A LA 
GUIA MÉS DE 25 ANYS

restaurant, i també ha portat a Gra-

nollers més clients estrangers, que 

"fan turisme gastronòmic i disse-

nyen les seves estades en funció 

del lloc on menjaran". En aquest 

sentit, francesos, holandesos i ale-

manys són els més habituals, men-

tre que "aquí la guia és coneguda, 

però cal tenir un interès especial 

per la gastronomia per tenir-la 

en compte". 

El Mint, obert el juny de 2017, és 

un restaurant de cuina mediterrà-

nia, "amb una base molt forta 

de la cuina de la iaia", però amb 

tocs internacionals: "incloem ela-

boracions i ingredients que no 

es troben amb facilitat, perquè 

l'àpat sigui una experiència i 

una descoberta de nous sa-

bors". També destaca per la car-

ta de vins, procedents de cellers 

propers i petits, amb produccions 

de menys de 5.000 ampolles, i pel 

cafè d'especialitat, ecològic i de 

gran qualitat. A més, "tot l'equip 

és format a l'Escola d'Hosta-

leria i té interès per la gastro-

nomia", destaca Albero, qui abans 

d'obrir el Mint va treballar, entre 

d'altres, al restaurant Azurmen-

di, als afores de Bilbao, amb tres 

estrelles Michelin, i al Tickets, de 

Barcelona, amb una. X.L.
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La tardor de 1932, Pere Colomina 

i Teresa Canal van obrir a Grano-

llers, a la plaça de les Olles, una 

floristeria. Van fer-ho als baixos 

de casa seva, on també venien ta-

bac d'estraperlo i guardaven els 

materials per muntar les parades 

del mercat del dijous, que alesho-

res se celebrava sota la Porxada. 

A poc a poc l'establiment va anar 

incorporant altres productes, fins 

a convertir-se en "una d'aquelles 

petites botigues que venien de 

tot, com papereria o joguines", 

recorda Conxita Julià Colomina, 

tercera generació de la família al 

capdavant de l'establiment. Tam-

bé s'hi van incorporar produc-

tes de cosmètica i perfumeria, la 

branca del negoci que s'ha man-

tingut fins al dia d'avui. 

Després d'en Pere i la Teresa es 

va fer càrrec del negoci la seva filla, 

Conxita Colomina, qui va transfor-

mar l'habitatge en un magatzem 

per a la botiga. El punt d'inflexió va 

ser el 9 d'agost de 1985, quan un 

incendi causat per un curtcircuit 

al pis de dalt va arrasar l'establi-

ment. "A partir de l'incendi es 

va reconstruir l'edifici i es va fer 

la botiga nova; els productes de 

papereria es van deixar de ven-

dre, i les joguines es van mante-

nir un temps", recorda Julià. I va 

ser a partir d'aleshores quan Ca 

ximitat amb el client, l'assesso-

rament, cosa que a les grans 

cadenes falla, i ens hem dedicat 

més a la venda de cosmètica i 

complements", diu Julià, qui des-

taca el coneixement que les petites 

botigues tenen dels productes que 

venen. "Aquí treballem amb po-

ques marques i coneixem bé els 

resultats dels productes que ve-

nem, i això ens permet assesso-

rar de manera personalitzada". 

Aquest novembre, la Perfu-

meria Colomina ha celebrat 90 

anys, i Del Rec al Roc va obse-

quiar-los amb un ram de flors ce-

lebrar la seva presència històrica 

al centre de la ciutat.  x.l.

la Canal –com es coneixia popu-

larment l'establiment pel nom de 

l'àvia Teresa– es va centrar en la 

perfumeria i complements: neces-

sers, mocadors, paraigües, etc.

Ja aleshores hi treballava la Con-

xita Julià juntament amb els seus 

pares, i posteriorment se'n va fer 

càrrec amb el seu marit, Jeroni Ra-

mos. "Amb els anys hi ha hagut 

molts canvis", diu Julià, qui recor-

da que antigament es venien molts 

productes a granel. "Tot això ha 

anat canviant, i també hem vist 

com l'aparició de grans cadenes 

ha posat en risc el petit comerç 

familiar". "Per això  hem refor-

çat més el tracte directe i de pro-

x.l.

COMERÇ  L'ESTABLIMENT HA VIST EVOLUCIONAR EL CENTRE COMERCIAL DE GRANOLLERS

Perfumeria Colomina, 90 anys 
de comerç a la plaça de les Olles

PERFUMERIA  Conxita Julià i Jeroni Ramos, actuals propietaris de Can Colomina

Fussimanya obre a Verge de Núria 
El Grup Fussimanya, especialitzat en carns i embotits tradicionals i de  
proximitat, va inaugurar 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 fa poc més de cinc dècades. A més de vendre
les elaboracions pròpies d'embotits i productes càrnics, també hi ha plats 
cuinats i alimentació de proximitat, com formatges i llegums.

xavier solanas

PRIMERA BOTIGA DEL GRUP FORA DE LA COMARCA D'OSONA

L'associació d'empresaris i pro-

pietaris dels polígons industrials 

Congost i Jordi Camp està treba-

llant en una nova convocatòria 

del projecte de compra col·lecti-

va d'energia, en què conviden les 

empreses dels dos polígons a par-

ticipar-hi. En l'edició passada, de 

desembre de 2020, quan el preu 

de l'energia era inferior a l'actual, 

es van tancar contractes a preu fix 

amb energia renovable. Aquestes 

condicions favorables van suposar 

un gran estalvi econòmic per a les 

empreses durant dos anys. L'enti-

tat espera que enguany el projecte 

obtingui també "resultats com-

petitius" davant l'oferta que hi ha 

al mercat. Les empreses interessa-

des a sumar-se al projecte han de 

posar-se en contacte amb l'entitat 

al correu info@picampcongost.cat 

o bé al telèfon 93 496 45 29. 

Compra col·lectiva 
d'energia a Congost 
i Jordi Camp
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L’exposició itinerant Agents ru-

rals: guardians del medi natural 

vol donar a conèixer la feina dels 

agents rurals i apropar-los a la 

ciutadania. La mostra s’estrena 

en el marc de la commemoració 

dels trenta-cinc anys de la creació 

d’aquest cos, encarregat de vetllar 

diàriament per l’entorn natural. A 

través d’un itinerari cronològic 

de 20 panells, vuit peces audiovi-

suals i una zona de museu, es pot 

descobrir el passat, present i el 

futur del Cos d’Agents Rurals. 

La mostra es pot veure ja al Museu 

de Ciències Naturals de Grano-

llers fins al 22 de gener. Al llarg del 
2023 recorrerà Tremp, Manresa, 
Barcelona, Lleida, Girona, Tarra-

gona, Amposta i Terrassa i pos-

teriorment totes les capitals de 

comarca de Catalunya. Junt amb 
l’exposició també s'hi programa-

ran actes educatius i de sensibilit-
zació, adreçats als més petits, per 
ensenyar-los la feina dels Agents 
Rurals i transmetre'ls els valors de 
cuidar i estimar la natura.

Un cos amb història

L’any 1986 va néixer el Cos 
d’Agents Rurals amb l’objectiu 
que Catalunya tingués una policia 
mediambiental que vetllés pel pa-

trimoni natural. Avui, està format 
per 500 agents rurals distribuïts a 
totes les comarques del territori i 

per 41 operadors de control que 

ofereixen atenció telefònica es-

pecialitzada les 24 hores al dia. 
L’any passat es van fer prop de 

Una exposició itinerant 
clou la commemoració 
del 35è aniversari del 
Cos d’Agents Rurals 

LA MOSTRA ITINERANT ES POT VEURE JA I FINS AL 22 DE GENER AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS

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

Una de les tasques dels agents rurals és prevenir els incendis i inves-
tigar-ne les causes - DEPARTAMENT D'INTERIOR

El cos va fer prop de 

115.000 actuacions de 

protecció de la natura i 

va gestionar unes 55.000 

incidències l'any passat

115.000 actuacions de protecció 
de la natura i es van gestionar un 
total de 55.000 incidències.

   De fet, en l’actual context d’emer- 

gència climàtica i de pèrdua de 
biodiversitat, la feina dels agents 
rurals és més rellevant que mai. 
Per aquest motiu, la Generalitat 
de Catalunya preveu donar un nou 

impuls al cos ampliant la plantilla 

fins a 800 agents d’aquí a l'any 
2024.  

Cuidar el patrimoni natural

El Cos d’Agents Rurals vetlla per 
la preservació de la natura des de 

diferents àmbits d’actuació. Un 
de molt important és la preven-

ció d’incendis i la investigació de 
les causes que els provoquen. En 
aquest sentit, el Pla Alfa és una 
de les principals eines que utilit-

za juntament amb les tasques de 
prevenció i el control d’activitats. 
Aquest pla avalua diàriament les 
situacions de perill d’incendis fo-

restals en una escala de 4 nivells 

operatius, de 0 a 3, per a cada co-

marca. En funció del nivell, algu-

nes activitats autoritzades poden 

quedar regulades o restringides. 
En el cas de màxim perill d’incen-

di, es pot limitar la mobilitat als 
espais naturals. 

 El Cos d’Agents Rurals també 
vigila que la gestió forestal i l’ús 
dels recursos sigui sostenible. 
Entre elles destaquen el control 

d’aprofitaments forestals, les 
inspeccions d’activitats, el segui-

ment d’espècies amenaçades, el 
control de flora exòtica invasora, 
el sanejament fitosanitari.

  Pel que fa a la preservació de 

la fauna, la caça i la pesca, els 
agents rurals vetllen per la pro-

tecció dels animals i l’equilibri de 
l’ecosistema, preserven espècies 
protegides i controlen i fan se-

guiment de la fauna exòtica inva-

sora. També efectuen vigilància i 
inspecció d’activitats com la caça 
i de recursos piscícoles fluvials i 
marins protegits, i lluiten contra les 
pràctiques furtives, entre d’altres.

  D’altra banda, els Agents Rurals 
controlen les activitats que es fan 

en Espais Naturals Protegits. En 
aquest cas, per exemple, lluiten 
contra la contaminació al medi 

natural, fan complir la normativa 
pel que fa a circulació motoritzada 

en el medi natural; prenen mos-

La mostra recorrerà tot Catalunya per acostar la  
tasca dels agents en la preservació del medi ambient, ara 
més rellevant que mai arran de l’emergència climàtica

tres per a la prevenció d’allaus; 

inspeccionen activitats d’extrac-

ció minera o tenen cura del patri-

moni cultural.

  En definitiva, es tracta d’un cos, 
amb alta especialització, per pro-

tegir el medi natural des de tots 
els vessants. Per això, està dotat 
de grups de suport i grups espe-

cials. Són, d’una banda, el Grup de 
Suport Aeri, que utilitza drons, el 
Grup de Suport de Fauna i Flora, el 
Grup de Suport Marí, i el Grup de 
Suport de Muntanya. I de l’altra, 

el Grup Especial de Col·laboració 
amb la Justícia, el Grup Especial 
de Verins i Antifurtivisme, el Grup 
Especial Caní, així com el recent-
ment creat Grup Especial de Cap-

tura de Fauna. 

  Actualment, la policia del medi 
ambient a Catalunya compta 
amb 240 vehicles, cinc embarca-

cions, cinc caiacs, un helicòpter i 
17 drons amb equipament òptic i 
tècnic per poder realitzar els ser-

veis, i està digitalitzant tots els 
processos. i

En l’actual context d’emergència climàtica la feina dels agents rurals 
és més rellevant que mai - DEPARTAMENT D'INTERIOR

A Catalunya, la policia 

del medi ambient compta 

amb cinc embarcacions, 

cinc caiacs, un helicòpter, 

17 drons i 240 vehicles
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La Supercopa Ibèrica a Màlaga

El Fraikin jugarà la semifinal de la 

Supercopa Ibèrica contra el Porto, el 17 

de desembre a Màlaga. L'altre semifinal 

la jugaran el Barça contra l'Sporting 

Portugal, de Mamadou Gassama. 

L'Skjern, de Dinamarca, ha tren-

cat la ratxa triomfal de 10 victòri-

es seguides del Fraikin, entre lliga 

Asobal, Copa del Rei i Lliga Euro-

pea. L'equip dirigit per Antonio 

Rama va perdre a terres daneses, 

per 32 a 29, i suma la primera der-

rota de la competició continental 

després de quatre jornades.  

L'equip vallesà arribava a Di-

namarca colíder, del grup C, amb 

els triomfs contra l'hongarès Ba-

latonfüredi (25-30), el portuguès 

Sporting (32-29) i l'austríac Alpla 

HC Hard (38-28). Després del duel 

contra l'Skjern és segon, amb sis 

punts i empatat amb els danesos. 

Està a dos punts del líder, invicte, 

el croat Nexe, i té un marge de dos 

amb el quart, l'Sporting portuguès.

El Fraikin va dominar el partit a 

terres daneses durant 40 minuts, 

fins al 17 a 20. Al descans, va mar-

xar amb la mínima avantatge (15-

16) i a la represa va tenir opcions 

per ampliar el marge de tres gols. 

Tot va canviar quan els locals van 

fer un canvi tàctic amb set juga-

dors i dos pivots, que van provo-

car un parcial de 10 a 2 en contra 

del Fraikin. Aleshores, l'electrònic 

il·luminava un resultat al minut 51 

de 27 a 22, que feia complicada la 

victòria vallesana i que, finalment, 

va convertir-se en la primera en-

sopegada a la Lliga Europea. Fa-

ruk Yusuf va ser el màxim goleja-

dor amb 8 gols i Rangel Luan va 

estar molt encertat sota els pals.  

L'equip d'Antonio Rama tanca-

rà la primera volta de la fase de 

grups dimarts a la pista croata del 

líder, el Nexe, que suma les jorna-

des per victòries.  j.l.rodríguez

HANDBOL  L'EQUIP VALLESÀ CEDEIX EL LIDERATGE DEL GRUP C I ARA OCUPA EL PRIMER LLOC EL NEXE CROAT, PRÒXIM RIVAL 

BMG / XAVIER SOLANAS

Tres jugadors a la prellista d'Espanya

Antonio García Robledo, Pol Valera i Jan Gurri, jugadors del 

Fraikin, han estat inclosos a la prellista de la selecció espanyola 

per disputar el Mundial del 2023. La cita internacional se 

celebrarà a Suècia i Polònia, del 12 al 29 de gener. Aquesta és 

la primera llista de 35 jugadors del seleccionador Jordi Ribera.

Primera derrota del Fraikin 
a la Lliga Europea EHF

Ferm al segon lloc d'Asobal

El Fraikin va guanyar contra el BM Cangas (36-31) i es manté al segon lloc 
de la lliga Asobal, en solitari. L'equip dirigit per Antonio Rama signava la 
seva onzena victòria a la lliga i, de retruc, aconseguia la classificació per 
disputar la Copa Asobal. El BMG és segon, amb 22 punts, a 2 del Barça, 
líder i invicte. Al tercer lloc, hi ha el BM Cuenca, amb 18 punts, seguit de 
l'Ademar de Lleó i el Torrelavega, empatats amb 16 punts. De fet, el pròxim 
rival del Fraikin serà el Torrelavega, que encadena sis victòries. 

TORRELAVEGA - FRAIKIN BMG

Divendres, 2 - 20 h Torrelavega El KH-7 segueix sense sumar 

cap triomf a la Lliga Guerreras 

després de perdre al Palau d'Es-

ports contra l'Elx (17-26) en una 

segona part per oblidar. Després 

d'una aturada competitiva d'un 

mes, l'equip dirigit per Dolo Mar-

tín s'havia conjurat per guanyar 

el compromís contra les antepe-

núltimes, però finalment va caure 

derrotat davant la seva afició, que 

havia respost a la crida del club 

amb prop de 1.500 espectadors.

El sènior femení viu moments 

complicats després de vuit jorna-

des disputades amb un balanç de 

set derrotes i un empat. El KH-7 

és penúltim classificat, amb un 

punt, i empata amb el cuer, La Ri-

oja. Com antepenúltim, hi ha ara 

el Zuazo Barakaldo, amb quatre 

punts. "Toca fer reflexió i auto-

crítica. S'ha d'intentar afrontar 

el partit de la setmana vinent 

amb una altra actitud, amb més 

ganes i una mentalitat nova", 

deia Dolo Martín. 

El pròxim encontre de les va-

llesanes serà transcendental per-

què visiten la pista del cuer, La 

Rioja, que encadena cinc derrotes. 

El duel hauria de marcar un punt 

d'inflexió.  j.l.rodríguez

Lliga Guerreras

Dilluns va morir Pep Vilà, als 95 

anys, qui va ser entrenador del 

sènior masculí del BM Granollers 

durant 15 anys consecutius, des 

del 1955 al 1970. "Vilà ha estat 

una peça clau en la història del 

club, i tot un referent per a to-

tes les persones que n'han for-

mat part", va comunicar el BM 

Granollers. Vilà, nascut el 1927 a 

Granollers, va iniciar-se en l'hand-

bol al BM Granollers com a juga-

dor i, posteriorment, va agafar les 

regnes del primer equip masculí 

el 1955. Com a tècnic al BMG, va 

guanyar la lliga estatal els anys 

1959, 1960, 1961, 1966, 1967, 

1968 i 1970; el Campionat d'Espa-

nya d'handbol a 7 el 1956, 1957 i 

1958; i el d'Handbol a 11, el 1956 

i 1959. Posterioment, va entrenar 

al Barça.  

Mor a 95 anys 

Pep Vilà, tècnic del 

BMG, entre 1955 i 

1970, i exjugador
BMG

PEP VILÀ

NEXE - FRAIKIN BMG

Dimarts, 6 - 18.45 h Nasice (Croàcia)

El KH-7 no aixeca 

el vol i suma set 

derrotes en vuit 

partits de la lliga

LA RIOJA - KH-7 BMG

Dissabte, 3 - 13 h Logronyo



dJ, 1 dESEmbrE 2022 23

The magical journey of Claus, és el 

títol que duu la proposta per als més 

menuts per gaudir de les festes. 

Diuen que aquest lloc és un bosc 

encantat, però no és un bosc encan-

tat qualsevol; aquí s’hi crea la màgia 

de Nadal! Els seus habitants treba-

llen tot l’any perquè el dia de Nadal, 

el dia de Reis, pel tió, pel pare Noel… 

totes les cases s’omplin de la seva 

màgia. Es diu que a cada pas que 

camines, s’il·lumina pols d’estrelles 

que deixen caure les fades de Nadal, 

i que si fas silenci, fi ns i tot pots es-
coltar els follets com xiuxiuegen els 

desitjos que els arriben de tots els 

racons del món. Està tot ple de cu-

ques de llum que il·luminen el camí, 

i si tens molta sort, et pots trobar els 

tres reis d’Orient i el pare Noel fent 

broma a la caseta del bosc. Però no 

Viu la màgia d'aquestes festes a 
Diverparc: arriba el túnel de Nadal

tothom hi pot entrar, té una entrada 

secreta, que només els que creuen 

en la màgia de veritat poden veure.

Així que tanca els ulls, desitja-ho 

molt fort i que comenci l’aventura.

  Però la bruixa del bosc que feia 

molts anys que estava adormida a 

causa d’un encanteri s’ha despertat 

i ha robat la màgia de Nadal! Ha tro-

bat l’entrada secreta i ho ha deixat 

tot fosc. Les fades no saben fer pols 

d’estrelles, els follets ja no escolten 

els desitjos dels infants, les cuques 

de llum s’han adormit, i els tres Reis 

d'Orient i el Pare Noel ja no fan bro-

mes. Cap habitant recorda res! Per 

sort un follet ho ha vist tot i s’ha po-

gut amagar… Necessita ajuda, hem 

de salvar la màgia de Nadal!  Correu 

i ajudeu el follet a recuperar la mà-

gia del Nadal! ❉

L'oferta lúdica de Diverparc no para. Si no en vàreu tenir prou amb els calfreds 

que va produir del túnel del terror a l'entorn de Halloween, a partir del 2 de 

desembre i fins a primers de gener, arriba el torn de la celebració nadalenca.  

Les instal·lacions de Diverparc s'han  acondicionat a consciència aquests dies 

per rebre la màgia del Nadal. Ja podeu trobar les entrades per al túnel de Nadal 

més màgic del Nadal a diverparc.marcoibor.com

'The magical journey of Claus' és el títol del muntatge que es podrà visitar a partir del 2 de desembre

Podeu accedir al web 
de reserva d'entrades 

a través d'aquest codi QR
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Douae Ouboukir i Santi Catrofe 

defensaran el títol de campions 

que van aconseguir l'any passat 

al Cros Internacional de Catalu-

nya Ciutat de Granollers. El Club 

Atlètic Granollers ha organitzat, 

novament, un cros del màxim ni-

vell català i amb atletes de renom 

internacional, que aplegarà més 

de 1.500 participants en la seva 

56a edició, d'entre les 24 categori-

es, diumenge a la pista municipal 

d'atletisme. 

En categoria masculina, Catro-

fe parteix amb el cartell de favo-

rit per repetir triomf. D'entre els 

seus èxits recents, hi ha el triomf 

a El Tast i haver quedat tercer 

del Campionat d'Espanya de cros. 

Amb tot, tindrà rivals d'excepció 

gràcies a un elenc d'internaci-

onals a la pista: els marroquins 

Youssef Ben hadi, Younes Kniya, 

Hichaam Segueni; i els burunde-

sos Jean MarieVianney i Celestin 

Ndikuma. També tindrà rivals de 

proximitat, com ara el vallesà Ar-

tur Bossy i els catalans Ilias Fifa, 

Abdenasser Oukhelfen i Yassine 

ATLETISME  EL CLUB ATLÈTIC PREVEU MÉS DE 1.500 PARTICIPANTS ENTRE LES 24 CATEGORIES

Ouhdadi, entre altres corredors. 

En categoria femenina, Oub-

oukir ve de guanyar el cros curt 

català i tindrà com a principal ri-

val Cristina Silva, que fa uns dies 

va guanyar la Jean Bouin i fa una 

setmana la Behobia Sant Sebastià. 

També hi ha a l'elit, noms desta-

cats com ara la catalana Esther 

Guerrero, la marroquina Siham 

Ouboukir i Catrofe defensen 
victòria al Cros Internacional

ARXIU

Hilali, la burundesa Caveline Nahi-

mana i l'algeriana Amina Bettiche.

La participació d'enguany creix 

lleugerament respecte l'any pas-

sat "sobretot entre els partici-

pants de l'elit internacional", 

explica el vocal del Club Atlètic 

granollers, Joan Villuendas, que es 

mostra satisfet "del gran nivell 

que tindrem en cursa". J.L.R.B.

El sènior masculí del CNG ha tan-

cat la primera volta amb derrota 

a la piscina del CN Sant Feliu, que 

s'ha quedat amb el primer lloc. 

L'equip dirigit per Ramon Rosell 

arribava líder a l'equador de la lli-

ga i amb la derrota ha baixat a la 

segona posició. 

El CNG va dominar tres quar-

tes parts del duel, però en l'últim 

quart els locals van aconseguir un 

parcial de 5 a 0 que va capgirar el 

resultat fins, 13 a 10. Els màxims 

golejadors del CNG van ser José 

Alberto Peralta i Pol Sánchez. La 

derrota trenca la ratxa positiva 

dels granollerins, que acaben la 

primera volta amb un balanç de 

quatre victòries i dues derrotes.

El CNG baixa al segon lloc, però 

colidera la classificació amb 10 

punts. El Sant Feliu se situa pri-

mer classificat i amb un partit 

pendent. Aquesta setmana l'equip 

vallesà té jornada de descans. 

El CNG tanca la 

primera volta al 

segon lloc amb la 

derrota a Sant Feliu

L'Esport Club Granollers ha enca-

denat cinc partits sense perdre, 

amb tres triomfs i dos empats. 

Diumenge, davant la seva afició, 

va guanyar contra el Torelló, per 3 

a 2. Un gol de Maude Balde al mi-

FUTBOL | Primera Catalana TORNA ALS LLOCS D'ASCENS

Cinquè partit seguit sense 

perdre de l'Esport Club

ECG

EN JOC David Garcia Negro celebra el segon gol granollerí

nut 67 va sentenciar el duel amb 

el mínim avantatge.

L'ECG ocupa el cinquè lloc, del 

grup 1, amb 15 punts, i està a 9 del 

líder, L'Escala. Els vallesans tornen 

a posicions d'ascens a la Superlli-

ga Catalana, tot i que tenen encara 

l'assignatura pendent de guanyar 

dos partits seguits. El pròxim duel 

de l'Esport Club serà al camp del 

garrotxí Bosc de Tosca, que és 

quart per la cua amb 8 punts. 

EN PISTA Un dels moments de l'edició del 2021

EF BOSC DE TOSCA - ECG

Dissabte, 3 - 16 h Les Preses

Les nedadores del Club Natació 

Granollers han sumat tres meda-

lles al Campionat d’Espanya de 

figures infantil i rutines júnior de 

natació artística, que va tenir lloc 

el passat cap de setmana a Ma-

drid. Les vallesanes van poder pu-

jar fins a tres ocasions al podi amb 

dos bronzes i una plata.

Amb un equip molt jove, de 

primer any, les júniors van po-

der fer-se un lloc al podi amb un 

equip tècnic que els va permetre 

recollir el bronze en una prova on 

prenien part 21 equips, entre els 

quals, el Kallipolis, va ser primer, 

i el Retiro, segon. Al solo tècnic, 

amb la participació d'una trente-

El CNG recull dos bronzes 

i una plata a l'estatal 
na de nedadores, Valeria Parra va 

defensar un exercici molt elegant 

amb el que es va proclamar sub-

campiona d’Espanya, per sota del 

Retiro i per davant del Kallipolis.

Pel que fa a les infantils, que van 

competir en figures, Carla Roiz va 

fer-se amb la medalla de bronze.

Renova quatre anys més
L'infantil Carla Roiz i les júnior 

Valeria Parra, Irene Garrido i Car-

la Lorenzo han estat convocades 

per una concentració de la selec-

ció espanyola. Les quatre van ser 

convocades per la federació espa-

nyola durant el cap de setmana a 

l'estatal de Madrid. 

CNG

DELEGACIÓ  L'equip del CNG en la primera prova del circuit català

NATACIÓ | Campionat estatal  MEDALLES JÚNIOR I INFANTIL

BÀSQUET | Lliga EBA  OCUPA EL SISÈ LLOC DEL GRUP C2
CBG

Cinquena victòria del CBG

El CBG Pisos.com ha trencat la ratxa negativa de resultats amb un triomf 
a la pista menorquina del CB Es Castell, per 70 a 73. Feia dues jornades 
que l'equip dirigit per Toni Olivares no aconseguia guanyar, fins que s'ha 
imposat a terres balears amb un resultat ajustat. El CBG va anar de menys 
a més. El primer quart el va perdre 21 a 18 i al descans va escurçar 
la diferència fins a l'empat a 36. Novament, al tercer període es va 
quedar per sota a l'electrònic, 53 a 52, però en l'últim va gestionar millor 
els minuts transcendentals fins al triomf final, 70 a 73. El CBG és sisè 
classificat, del grup C2 de la Lliga EBA, amb cinc victòries, les mateixes 
que el cinquè, el FC Martinenc. El pròxim partit dels granollerins serà 
precisament contra els de Barcelona, dissabte a casa a les 17.45 h.

WATERPOLO | Primera Divisió
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El país africà de Gàmbia és la des-

tinació del nou viatge solidari de 

l'AE Ramassà. El club de futbol 

franquesí reprèn els viatges amb 

causes solidàries després d'haver 

hagut d'ajornar-los per la pandè-

mia. De fet, l'últim viatge fet va ser 

el 2019 a Costa d'Ivori, i el 2020 

va haver d'ajornar el viatge pre-

vist, precisament, a Gàmbia, per la 

pandèmia de la Covid-19. 

En aquest nou viatge solidari, el 

club anirà de bracet de la Funda-

ció Kalilu Jammeh i tindrà com a 

finalitat recaptar diners per millo-

rar les instal·lacions hidràuliques 

de la localitat de Jirong. "Treba-

llarem plegats amb la Fundació 

Kalilu, que de fet Kalilu és una 

persona de Gàmbia que va arri-

bar a Europa després de viure 

tota una peripècia. Ara es dedi-

ca a millorar una petita comu-

nitat i el mateix poble de Jirong, 

que havia quedat abandonat", 

explica Jordi Grivé, coordinador 

FUTBOL | Solidaritat  VOLEN MILLORAR LES INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES DEL POBLE DE JIRONG

de l'AE Ramassà. 

El viatge es farà entre el 31 de 

març i el 7 d'abril i, com és habitu-

al, l'AE Ramassà jugarà un partit de 

futbol contra un equip local. "Està 

previst jugar un partit contra el 

Real de Banjul, que és de la maà-

El setè viatge solidari de 
l'AE Ramassà serà a Gàmbia

AE RAMASSÀ

PROJECTE  Presentació del nou viatge del club franquesí

xima categoria. Després farem 

un recorregut pel país i anirem 

fins la Fundació Kalilu, on farem 

diversos tallers amb la comuni-

tat", assenyala Grivè, qui preveu 

que viatjaran prop d'una quaran-

tena de persones. J.L.RODRÍGUEZ B.

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  
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KARATE  EL NOKACHI TEAM DE BELLAVISTA PARTICIPA AMB ÈXIT ALS ESTATALS DE PONTEVEDRA

Iona Lobato, del Nokachi Team 

de Bellavista, ha guanyat l'or del 

Campionat d'Espanya sub-21 de 

karate, que va tenir lloc el cap de 

setmana a Pontevedra (Galícia). 

La franquesina va imposar-se en 

la modalitat del kumite, de +55 

quilos, amb un ple de victòries en 

els combats. 

La delegació franquesina va 

Iona Lobato guanya l'or de 

l'estatal sub-21 de kumite
participar als estatals amb set 

lluitadors. Entre aquests partici-

pants, va obtenir una meritòria 

medalla, però va fregar podi amb 

tres lluitadors més. En la cate-

goria sub-21, Yeray Sánchez va 

aconseguir un setè lloc en +60 

quilos; i en júnior Iria Esteban va 

ser cinquena en +59 quilos i Gabi 

Garcia, setè en +76 quilos. 

BÀSQUET | Segona Catalana  ESCALA FINS A LA VUITENA POSICIÓ

El sènior masculí del Club Bàsquet 

Les Franqueses ha capgirat la si-

tuació de la temporada en quatre 

partits. Si bé va encadenar un pò-

quer de derrotes a l'inici del curs 

a la Segona Catalana, ara ho ha fet, 

però amb un quartet de triomfs. 

Això permet al sènior masculí es-

calar fins al vuitè lloc i situar-se 

a només dues victòries del segon 

lloc, que ocupa el Mollet B, que és 

una de les dues places d'ascens de 

l'agrupació. 

Quarta victòria seguida 

del Club Bàsquet
El CB Les Franqueses va gua-

nyar, còmodament, l'últim partit 

contra el Vilanova del Vallès, per 

92 a 74. Abel Sufuentes va ser el 

màxim anotador amb 19 punts. 

El pròxim duel dels franquesins 

serà dissabte a la pista del líder, 

el Vilassar de Dalt, que suma set 

triomfs i dues derrotes, i ve d'es-

clafar el Bàsquet Alella, per 55 a 

78. Guillem Vives és el seu juga-

dor més valuós, amb una mitjana 

de 13 punts per partit. 

CBLF

CELEBRACIÓ  L'equip franquesí celebra el triomf al vestidor

IONA LOBATO

FUTBOL | Segona Catalana PERD AL CAMP DEL NAVÀS, PER 2 A 0

El CF Les Franqueses ha trencat la 

ratxa positiva de resultats de qua-

tre victòries seguides amb una 

derrota al camp del Navàs, per 2 

Les Franqueses trenca la 

ratxa positiva de resultats

R. VALLBONA - LES FRANQUESES

Diumenge, 4 - 12.15 h Barcelona

a 0. L'equip franquesí se situa al 

cinquè lloc, del grup 2A, amb 16 

punts i se situa a sis del primer 

classificat, el Júpiter.

El pròxim partit de l'equip diri-

git per José Manuel Alcaraz serà al 

camp del Racing Vallbona, de Bar-

celona, que ocupa l'antepenúltim 

lloc amb deu punts i ve de gua-

nyar contra la Molletense (2-0). 

NOKACHI TEAM
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Club de lectura i cinema a l'EdisonCaminada popular nocturna
Divendres (18 h) hi ha una nova cita, la darrera,
del cicle dinamitzat pel periodista i escriptor Esteve
Plantada que explora el tema del bé i el mal a la pantalla 
gran. Després d’analitzar obres de Jean Cocteau
i d'Ingmar Bergman, arriba el torn de David Lynch.

L'AV Granollers Nord l'organitza dissabte (18.30 h), amb
un recorregut de 12 quilòmetres que arribarà fins a Llerona, 
passant pel Turó de les Mentides i el Turó de la Il·lusió.
L'entrepà, l'aigua i una xocolatada final estan inclosos
en la inscripció, així com una polsera lluminosa de regal.

CULTURA

L'encesa del Nadal a la ciutat es 
farà divendres (17.30 h) a la pla-
ça de la Porxada, en el marc d'una 
festa per encomanar l'esperit 
d'aquestes dates a través de la 
llum, els colors i la música. Com 
l'any passat, els protagonistes se-
ran els patges Gregori i Picarol i la 
patgessa Llum. Ells també són els 
inspiradors de dues instal·lacions 
lumíniques ideades per l'arquitec-
te i artista visual Xevi Bayona, que 
s'activaran al mateix temps: La 

Fàbrica dels Desitjos i El Magatzem 

dels Desitjos, amb 3.000 prismes 
brillants penjats sota la Porxada.

Els primers encarregats d'es-
campar aquesta màgia pels barris 
seran els centres cívics Jaume Oller 
i Palou que, a la mateixa hora, ce-
lebraran la Festa d'Hivern, amb 
activitats, espectacles i berenars. 
A Tres Torres aquesta activitat fa-
miliar portarà el taller ballmanetes 
L'hivern i el fred fan enrogir les gal-

tes, amb Montse Dulcet i adreçat a 
infants de 0 a 3 anys. Tot seguit, el 
Poema de Nadal signat per l'Asso-
ciació de Sords Boreal i un berenar. 
A Palou, a partir de les 18 h, hi hau-
rà xocolatada, la presentació del 
mapa virtual del projecte El Mapa 

de Palou i un espectacle de màgia a 
càrrec del mag Stigman.

També divendres i al centre de 
Granollers, l'associació de boti-

Dues instal·lacions d'art activen 
el compte enrere de les festes

TRADICIÓ  LES RESTRICCIONS SANITÀRIES QUEDEN ENRERE I ES RECUPEREN LA MAJORIA D'ACTIVITATS QUE S'ORGANITZAVEN PER NADAL ABANS DEL 2020

X.L.

EL MAGATZEM DELS DESITJOS  La instal·lació, a l'espera de ser activada

guers Més que Comerç convidarà 
tots els passavolants a prendre una 
xocolatada a partir de les 18 h als 
carrers Corró, Santa Elisabet i Tra-
vesseres.

Dissabte (12 h) la llibreria pa-
pereria Abacus, al carrer Pompeu 
Fabra, inaugura les activitats na-
dalenques amb un primer  taller de 
treballs manuals per fer corones. A 
més, dimarts –i els dissabtes i tots 
els festius que obrin– tindran un 
personatge de còmic caracteritzat 
a la botiga.

També al migdia, el grup de ron-
dallaires Vivim del cuentu visitarà 
la llibreria La Gralla per presentar 

'Viu el Nadal a les Franqueses', un 

mes i mig amb activitats per a tothom 

Torna el joc i la diversió 

al Parc Infantil de Nadal, 

després de 2 anys en blanc
"A la tercera va la vençuda". 
És el pensament confiat de Jor-
di Armadans i el de la quinze-
na de companys de la Soca que, 
aquest any sí, esperen fer rea-
litat el Parc Infantil de Nadal. A 
ells cal sumar-hi més d'un cen-
tenar de monitors que assegura-
ran que tot rutlla amb fluïdesa.

El 2020 el Pingra es va haver de 
suspendre per la pandèmia, però 
Armadans reconeix que "l'any pas-

sat va ser pitjor. Teníem l'equip 

fet i tot molt avançat, i a l'octubre 

es va produir un rebrot de Covid i 

vam decidir cancel·lar-lo de nou. 

Enguany la situació és una altra, 

les normes s'han relaxat i, si no 

hi ha sorpreses d'última hora, 

obrirem. Hi ha moltes ganes".
Les famílies que passin pel Palau 

d'Esports els dies 27, 28 i 29, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h, podran triar 
entre més d'una vintena d'activi-
tats. Es desplegarà la ja tradicional 
tirolina, el pont de mico i el rocò-
drom, muntats per l'Agrupació Ex-
cursionista de Granollers; un àmbit 
de tallers per a totes les edats –com 
el de maquillatge– i una zona d'in-
flables. La novetat és una àrea d'es-
ports on la canalla podrà demos-
trar les seves habilitats amb l'skate 
o el patí i una àmplia oferta de jocs 
de taula i d'enginy, en un espai es-

el llibre El ganxo del capità Garfi de 
Pieràngela Humet, un nou títol de 
la col·lecció Contes Desexplicats. 
Aquest col·lectiu, creat el 2006, 
està especialitzat a capgirar com 
un mitjó els relats de tota la vida, 
amb l'objectiu de repensar-ho tot.

Dissabte (16.30 i 17.30 h) el 
Cinema Edison estrenarà el Petit 
Edison, una sessió pels més petits. 
La proposta consta de quatre curt-
metratges i migmetratges d'anima-
ció, de nacionalitat francesa i rus-
sa, doblats en català i recomanats 
per a criatures a partir de 5 anys: 
Operació Pare Noel, El trineu, Auro-

ra boreal i Merry Grandmas!.  

n Des del 2019 tampoc se celebrava la 
festa de la BenPinguda, que enguany 
tindrà lloc dissabte (18 h) a la plaça 
Perpinyà i inclourà un berenar gratu-
ït amb xocolata i galetes i un concert i 
animació amb El Tramvia Blanc. Des de 
l'organització conviden tothom a assis-
tir-hi i avancen, enigmàtics, que el Pin-
guai i l'Espingueta "arribaran amb molt 
de soroll. Vindran des de la plaça de la 
Corona, pujaran per Anselm Clavé i pel 
xivarri se sabrà que estan venint".

DES DE LA PATAGÒNIA 
FINS A GRANOLLERS

pecífic dinamitzat per l'associació 
Jugar x Jugar i la botiga especialit-
zada Homoludicus Granollers.

"Després de tant temps sense 

poder-ho fer, esperem que la 

gent vingui amb molta il·lusió", 
comenta Armadans. Per l'experi-
ència d'anys anteriors, l'afluència 
de públic oscil·la entre les 700 a les 
1.500 persones per sessió. Aquest 
any es recupera l'entrada per a les 
sessions regal, aquelles que es po-
den aconseguir abans de l'obertu-
ra del parc. Estaran disponibles a 
la llibreria La Gralla i a la botiga de 
roba Porta, a partir de dissabte. 

LES FRANQUESES. Com ja és tradi-ció, l'encesa oficial de llums a Be-
llavista i Corró d'Avall donarà el 
tret d'inici a la programació espe-
cial de Nadal al municipi, que porta 
per lema Viu el Nadal a les Franque-

ses. L'encesa, acompanyada d'ac- 
tivitats familiars, serà aquest di-
vendres a les 18 h a la plaça de 
l'Espolsada de Corró d'Avall, i a les 
19 h a la plaça Major de Bellavista. 

Durant aquestes festes, la plaça 
de l'Ajuntament serà un dels prin-
cipals punts de trobada. En aquest 

espai, del 16 al 31 de desembre –
excepte els dies 19, 20, 21, 25 i 26–, 
la Fira de Nadal acollirà activitats 
com el mercat d'artesans –amb 
casetes de fusta i artesans locals–, 
atraccions tradicionals o recollida 
de joguines –noves o de segona 
mà en bon estat–. Alhora, també 
s'hi han programat activitats com 
el tast d'escudella, la botifarrada, 
cantades de nadales, exhibicions 
de gimnàstica o de ball en línia, sar-
danes o una cercavila de gegants. 
També es podrà fer cagar el tió, i els 

dies 16, 17 i 18 de desembre al ves-
pre es projectarà un videomàping a 
la façana de l'Ajuntament.  

Com els últims anys, també hi 
haurà instal·lada una pista de 
patinatge. Els tiquets per poder 
patinar-hi es podran comprar de 
manera anticipada del 12 al 21 de 
desembre a l'Ajuntament, i també 
es podran obtenir gratuïtament 
per una compra mínima de 15 eu-
ros al comerç local. Enguany, com a 
novetat, hi haurà una zona de tau-
les i cadires per descansar i agafar 

forces en un espai de foodtrucks. 
El 17 i 18 de desembre, a la Fira 

de Nadal, es podrà participar en 
el concurs infantil de dibuix, i la 
creació guanyadora il·lustrarà la 
campanya de Nadal del 2023. Al-
tres activitats incloses en la pro-
gramació de Nadal són la tradici-
onal Festa de la Infància, el 16 i 17 
de desembre, o el concert de Cap 
d'Any amb l'Orquestra Maravella.

Abans de l'arribada dels Reis 
d'Orient es podrà gaudir a Can Prat 
de l'Espai dels somnis per desco-
brir com treballen els ajudants dels 
Reis, i el Patge Ganxet, els Ganxetins 
i les Ganxetines recolliran les cartes 
amb els desitjos dels més menuts, 
que també es podran dipositar a 
les bústies reials. I el 5 de gener, un 

cop més, els Reis arribaran en heli-
còpter a Bellavista (16.30 h) i Corró 
d'Avall (17 h), amb la cavalcada i el 
lliurament de cartes. A Llerona, la 
cavalcada arrencarà a les Antigues 
Escoles (18.30 h).

Comprar local
La regidora de Comerç, Mercats, Fi-
res i Turisme, Sònia Tena, i la presi-
denta d'LF Comerç, Estel Armen-
gol, fan una crida a comprar a les 
Franqueses aquestes festes, perquè 
el comerç franquesí "és sinònim 

de qualitat, bon servei i sosteni-

bilitat". Del 2 de desembre al 6 de 
gener, amb les compres fetes a les 
botigues adherides a LF Comerç, es 
podrà participar en el sorteig d'una 
gran panera de Nadal. 
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Hi ha espectacles que fan Nadal. I 

tot i que encara falten unes setma-

nes per les festes, el Teatre Audi-

tori ja comença a preparar un cli-

ma propici programant, diumenge 

(19 h), la representació d’El llac 

dels cignes de Txaikovski, una de 

les obres més emblemàtiques 

del repertori clàssic de ballet. En 

aquesta ocasió la porta a escena 

l’International Ballet Company 

de Moldàvia, una companyia de 

recent creació amb una gènesi ac-

cidentada i de màxima actualitat.

La invasió d’Ucraïna i la crisi 

humanitària que ha comportat 

han forçat la reestructuració de 

l’antiga companyia del Ballet de 

Moscou. Aquest fet s’ha traduït 

en la creació d’un nou projecte, 

impulsat per una parella de balla-

rins moldaus, Cristina Terentiev i 

el seu marit, Alexei Terentiev. Tots 

dos han aconseguit aplegar al seu 

voltant un grup molt heterogeni 

de ballarins d’Ucraïna i Moldàvia, 

però  també de països com el Japó, 

Itàlia, el Regne Unit, França i l’Es-

Un clàssic amb l'esclat de la 
guerra d’Ucraïna com a rerefons

DANSA  LA INTERNATIONAL BALLET COMPANY DE MOLDÀVIA ES VA CREAR ARRAN DE LA INVASIÓ RUSA

MÚSICA  ACTES DE L'ASSOCIACIÓ D'INTERCANVIS SOCIALS

arxiu

EN PARELLA  Cristina i Alexeri Terentiev lideren la companyia

Concert de Nadal amb els grups 
de cant coral de l'escola Art-9
S’acosten les festes i van arribant algunes cites tradicionals del calenda-

ri. Una d’aquestes és el concert de Nadal amb les formacions de la Co-

ral Art-9, fundada el 1985 dins l'àmbit de l’escola de música del mateix 

nom. Diumenge (12 h) ompliran la Sala Francesc Tarafa amb els grups 

Andantino, Pizzicato, Allegro, Interludi i País Petit, en una actuació que 

forma part del programa de la Marató de TV3. 

Els socis són l’ànima que sosté en-

titats com l'Agrupació Sardanista 

de Granollers, que aquest any ha 

pogut recuperar l'activitat orga-

nitzativa després de la sotragada 

pandèmica. Per agrair als socis la 

seva fidelitat, dijous (18 h), fes-

tivitat de la Puríssima, els hi de-

diquen un concert de sardanes i 

nadales a la Sala Francesc Tarafa.

El programa, interpretat  per la 

Cobla Ciutat de Granollers, dirigi-

da per Joan Gómez, inclourà peces 

d’Eduard Toldrà, Conrad Saló, Ma-

nel Oltra, Josep Grivé, Jesús Ventu-

ra, Marcel Artiaga, Manel Saderra, 

Martirià Font, Narcís Paulís i dues 

composicions del mestre Josep 

Maria Ruera, Conte de fades i Em-

púries la grega.

Els socis tindran l’entrada lliure 

i el preu pels no socis serà de 10 

euros. La reserva de les localitats 

ja es pot fer a través del correu 

electrònic sardanistagranollers@

gmail.com, el WhatsApp 691 912 

565 i a la mateixa sala, una hora 

abans del concert. 

L'Agrupació dedica als

socis sardanes i nadales

A CÀRREC DE LA COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS

Compositors espanyols i flamenc

en favor de Càritas a Sant Esteve
La Parròquia de Sant Esteve organitza diumenge (17.30 h) un concert solidari de música clàssica espanyola i flamenc, a benefici de dues ini-
ciatives parroquials d'habitatge i sensellarisme de Càritas.

L’actuació tindrà lloc a la sala Sant Esteve i la música anirà a càrrec 

d’Hispano i Carlos Cuenca. Les entrades anticipades ja es poden adqui-

rir a la Llibreria Santa Anna; a RE-InTeGra, la botiga de roba de Càritas 

RE; al despatx parroquial de les parròquies de l'arxiprestat o bé fent 

reserva a través del correu electrònic caritasreintegra@gmail.com o al 

telèfon 619 71 66 62. També mitja hora abans de l'inici del concert. En cas de no poder assistir-hi, l'organització ha habilitat una fila 0 que ad-

met aportacions i un donatiu de 5 euros. 

LES FRANQUESES. L’Associació 

d'Intercanvis Socials i Culturals 

s’adhereix a la Marató de TV3, en-

guany dedicada a la salut cardio-

vascular, organitzant un concert, 

dissabte (19 h) al Teatre Auditori 

de Bellavista. Hi intervindran tres 

formacions de la comarca, oferint 

un repertori de diversos estils: el 

Cor Gaia dels Amics de la Unió de 

Granollers, el Cor la Lira de Mon-

tornès i la Coral de Cànoves. L’im-

port és un donatiu voluntari. 

El mes passat  aquesta mateix 

entitat va encetar el cicle Música a 

la taula, un maridatge de música 

en directe i gastronomia al Teatre 

Casal de Llerona, comptant amb 

la col·laboració de bar i restau-

rant braseria Nou Casal. Dissabte 

(21 h) hi tornen amb els mateixos 

protagonistes, la Coral Encant de 

Granollers, interpretant temes de 

grans musicals. 

Cors solidaris i nit de ritme i 

gastronomia a les Franqueses

Un quart de segle 

del Centro Cultural 

Andaluz de Granollers
El Centro Cultural Andaluz de Gra-

nollers celebra 25 anys d'existèn-

cia, dissabte (17.30 h), amb una fes-

tassa a la Sala Tarafa, la Zambomba 

Flamenca al compás de la Navidad. 

El cor Sueño Rociero cantarà amb 

el cors Amigos del Rocío del Centre 

Andaluz de Mollet, la Casa de An-

dalucía de Canovellas, Duende Fla-

menco, Sentir Rociero de Mollet i el 

Coro Rociero Alborada de Parets.  

panya. Tot i la diversitat de nacio-

nalitats i formacions, el grup s’ha 

integrat molt bé, gràcies a l’esforç 

i la tenacitat.

El seu objectiu és el d’apropar el 

ballet a la ciutadania, fet pel qual 

han apostat pels títols populars 

i més estimats pel públic, com El 

trencanous, Giselle, La bella dor-

ment o aquest El llac dels cignes 

que estan portant arreu de l’Estat 

en el marc d’una gira d’hivern.

La protagonista, la reputada 

Cristina Terentiev, que va ser so-

lista del ballet moscovita, és el 

gran atractiu d’aquest espectacle, amb coreografies de Marius Peti-
pà i Lev Ivanov.  
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El plàncton són un conjunt de mi-
croorganismes que habiten el fons 
marí i que no es poden traslla-
dar per ells mateixos, sinó que es 
deixen arrossegar pels corrents. 
Malgrat la seva aparent insignifi-
cança, són imprescindibles per a 
l'existència del planeta.

El col·lectiu Big Bouncers —que  
està fent residència al Teatre Audi-
tori i al Centre d'Arts en Moviment 
de Roca Umbert— s'ha inspirat en 
aquesta idea per construir el seu 
nou espectacle, una peça de dan-
sa per a un públic familiar i amb 
un marcat caràcter immersiu, que 
diumenge (18 h) arriba al TAG.

Plàncton té, naturalment un va-
lor metafòric. Ens interroga sobre 
la nostra relació com a humans 

Big Bouncers es capbussa sota el mar

a 'Plàncton', metàfora de la infantesa

DANSA  LA COMPANYIA BARCELONINA HA ESTAT FENT RESIDÈNCIA AL TEATRE AUDITORI I AL CENTRE D'ARTS EN MOVIMENT

arxiu

SOTA EL MAR  'Plàncton' s'inspira en els microorganismes marins

amb els éssers diminuts que ha-
biten sota l'aigua, i posar en re-
lleu que les coses petites –com 
els infants– són fonamentals per 
a la vida. Com expliquen des de 
la companyia, "el principal ob-

jectiu és mantenir-se en un ter-

reny abstracte i simbòlic, que 

permeti als infants imaginar i 

generar la seva interpretació 

del que estan veient".
Plàncton és un espectacle pensat 
per a tots els públics, amb un enfo-
cament especial en l'etapa dels 4 a 
7 anys, caracteritzada per la curi-
ositat per la realitat desconeguda 
i el funcionament del món. A les 
tres creadores les uneix un interès 
per la pedagogia de la dansa. És 
per això que aquest muntatge neix 
amb la voluntat d'acostar els nous 
llenguatges escènics al públic fa-
miliar, proposant una experiència 
que inclogui moviment, text, i so, 
sense caure en un discurs narratiu 
i representatiu. 

Josep M. Sauret, 

premiat pels 25 

anys al capdavant 

del Jazz Platja d'Aro

El vallesà Josep Maria Sauret i 
el Festival Nits de Jazz de Platja 
d'Aro, que ell va crear, han estat 
guardonats amb el premi a l'im-
puls de la música en viu 2022, 
atorgat per quart any consecutiu 
per l'Associació de Músics de Jazz i 
Música Moderna de Catalunya.

Aquest festival d'estiu a la Costa 
Brava ha celebrat enguany les 25 
edicions, havent programat 170 
concerts a l'aire lliure i gratuïts, 
sempre sota la direcció artística 
de Sauret. Durant el període de la 
pandèmia, els anys 2020 i 2021, 
no es va deixar de fer, tot i que sí 
que es va canviar d'escenari, es 
van oferir menys actuacions de les 
habituals i amb l'aforament reduït. 

En l'àmbit de la música clàssi-
ca, Sauret també és conegut per 
ser professor del departament de 
llenguatge musical del Conserva-
tori Professional de Música Josep 
Maria Ruera de Granollers. En 
paral·lel, des de 2018 també és el 
fundador i director del Jove Pro-
jecte Orquestral, que introdueix 
a les noves generacions en el món 
simfònic, i que des dels inicis pro-
grama concerts a la ciutat. 

RECONEIXEMENT

Recta final 

del Fusiònica amb 

Aliment i Brot Bord

A quatre concerts per arribar al final de la present edició del fes-
tival Fusiònica, els organitzadors 
programen per dissabte (19.30 h) 
un nou programa doble a la seu 
del Dràstik Punkaires, al carrer Jo-
anot Martorell. 

Els gironins Aliment presenta-
ran el seu nou disc, Incondicional, 
el primer que editen en català en 
la seva línia punk rock i garatge. 

Els acompanyaran Brot Bord, 
de Cardedeu, amb components de 
Ràbia+ i Dalla i facturant post har-
dcore. 

MÉS CONCERTS

De pares italians i nascut a Mon-
treal, Cece Giannotti és un músic 
cosmopolita que es va graduar al 
prestigiós Berklee Collage of Mu-
sic de Boston i que el 1992 va ater-
rar a la Barcelona olímpica, on ja es va instal·lar de manera defini-
tiva. Amant del blues, dotat d'una 
bona veu i una tècnica amb la gui-
tarra encara millor, s'ha convertit 
en un intèrpret sol·licitat, fet que 
l'ha portat a col·laborar –a l'estudi 
i en directe– amb lluminàries de 
la talla de Tina Turner, Iggy Pop, 
Marc Ribot, Rhonda Smith o el seu 
admirat J. J. Cale, a qui ha dedicat 
una gira amb el cançoner d'aquest 
compositor i músic nord-americà.

Justament, Giannotti ha esta-
blert una forta complicitat amb 
Après Minuit, una mena de grup 
tribut, fundat a Barcelona per cinc 
músics de diferents orígens i amb 
l'objectiu d'homenatjar i mante-
nir viva la música de Cale.  

Cece Giannotti & Après Minuit porten 
l'americana i el blues al Cicle de Jazz

MÚSICA  EL FESTIVAL ENFILA EL DARRER TRAM DE LA PROGRAMACIÓ AMB UNA NIT DEDICADA A LA MÚSICA D'ARREL NORD-AMERICANA 

arxiu

Divendres (20 h) Giannotti i els 
seus tornaran al Casino per prota-
gonitzar el desè concert del 50è 
Cicle de Jazz. Un programa que, 
per una nit, s'obrirà a estils adja-

cents, com el blues i el pop-rock, 
amb tocs funk i ètnics.

A més de la veu i la guitarra 
acústica de Giannotti, al Casino 
sonarà el piano i els teclats de 

Bernat Casares, la bateria de Joan 
Chaparro, el contrabaix de Joan 
Comaposada i l'harmònica de 
Joan Pau Cumellas.

D'aquesta unió de talents n'ha 
sorgit un àlbum, Hearts & wings, enregistrat aprofitant el període de confinament. Un tractat de folk, 
americana i blues en format acús-
tic que incorpora composicions 
pròpies i també versions. 

COMPLICITAT  Giannoti ha trobat la perfecta banda d'acompanyament

n El 50è Cicle de Jazz, iniciat a finals de 

setembre, s'acosta al seu final. Resten 

un parell d'actuacions, la de ·i· (9 de 

desembre), el jove trio experimental 

liderat pel pianista Biel Solsona i el 

concert final i nadalenc del sextet Ja-

zzGranollers Allstars (16 de desembre).

DOTZE CONCERTS 
EN QUATRE MESOS
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HANDBOL. DIVENDRES 2, 20 h
B TORRELAVEGA - FRAIKIN BMG
Pavelló municipal Vicente Trueba. Amb C. 
Garcia i S. Iglesias

FUTBOL. DISSABTE 3, 16 h
BOSC DE TOSCA- EC GRANOLLERS
Mpal. Bosc de Tosca. Amb D. Godoy

BÀSQUET. DISSABTE 3, 17.45 h
CB GRANOLLERS - FC MARTINENC
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 1 al diumenge 4 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 5º  14º 6º  14º 5º  14º 4º

Xavier Botella, premi del jurat; Antonio 

Cerdán, premi per votació popular

i Vanessa Cano Gaja, premi dels 

patrocinadors, són els guanyadors del 

concurs Fotodrac 2022, organitzat per 

la colla del Drac de Granollers i lliurat 

diumenge al migdia a l'Anònims.

Entre totes les persones que van 

votar, Mercè Rovira Pachón va resultar 

guanyadora del sorteig de dues

bengales per encendre al ball de 

Patums de la Festa Major vinent.

          La fotogènia del 
bestiari festiu, premi 
al Fotodrac 2022

toni torrillas

Irene Galán ha estat escollida com 
a nova cap de colla dels Blaus 
de Granollers, en substitució de 
Jennifer Moreno. La decisió  s’ha 
adoptat en el marc de l’assemblea 
general de l’entitat, celebrada diu-
menge. La renovació es fa exten-
siva a cinc membres de la junta 
gestora, integrada per 13 perso-
nes. Les noves incorporacions són 
les d’Alessio Cruz, Sergi Gimeno, 
Guillem Gordillo, Andrea Ventura 
i Roger Vergés.

Galán, de 29 anys i membre de 
la junta des de fa tres anys, encap-
çalava l'única candidatura que s’ha 
presentat per rellevar en el càrrec 
a Moreno, que va anunciar la seva 
marxa al balcó de l’Ajuntament, du-
rant la proclamació del veredicte 
de la passada Festa Major. Per ella, 

TRADICIÓ  RELLEVA EN EL CÀRREC A JENNIFER MORENO

Irene Galán, nova cap de colla de Blaus
arxiu / xavier solanas

IRENE GALÁN  Durant l'acte de presentació de la Festa Major 2022

aquest era el tercer any al capda-
vant de la colla blava, però el primer 
viscut amb normalitat, un cop supe-
rat l’episodi pandèmic, condicionat 
per les restriccions sanitàries. 

xavier solanas

Arsènic estrena 

el primer taller de

perfeccionament
Dissabte (20 h) i diumenge (19 h) 
Llevant Teatre acull l'estrena de 
l'obra de teatre visual Behind that 

curtain. Es tracta del primer taller 
–encara un work in progress– dels 
alumnes del Curs de Perfecciona-
ment en Interpretació i Creació 
(CPIC) impartit a Arsènic, tot i que 
les classes es fan al TAG. Serà el pri-
mer cop que els alumnes d’aquest 
nou curs presentin el treball davant 
el públic. Es tracta d'una peça de 
creació pròpia dirigida per Maria 
Castillo i interpretada per Joel Ca-
brera, Estel Folch, Mario Giménez, 
Anna Griera, Àlia Herrera, Marta 
Juárez, Clàudia López, Victor Mar-
tínez, Marina Puddu. Núria Adán hi 
participa com a ajudant de direcció. 
El propòsit del CPIC és que els joves 
que tenen una formació prèvia en 
arts escèniques, refermin les tècni-
ques interpretatives.  

Activa en el món de la cultura 
popular i tradicional, Galán va for-
mar part de la junta dels Diables 
de Granollers i ha estat implicada 
a Blaus des de petita.  

Residents de Roca Umbert obren portes

Durant tot el dissabte, una part de la setantena d'artistes residents a 
l'Espai d'Arts i al Centre d'Arts en Moviment de la fàbrica Roca Umbert van 
mostrar al públic els seus processos creatius i de treball, en el marc d'una 
jornada de portes obertes. La Mostra d’Artistes Residents es va tancar, a 
la nit, amb una nova edició de la Nit dels Bucs, en la qual dues de les 
formacions que assagen als bucs –Catástrofe Club i Zanahorions– van 
oferir un concert gratuït a la sala Nau B1.
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Tarda oberta de jocs de taula

Com ja és costum, el Centre Cívic Nord proposa una tarda 

de divendres entretinguda, al voltant d’un taulell. A partir 

de les 17.30 h es podrà triar i remenar entre una àmplia 

oferta de jocs per a totes les edats i gustos. També hi ha 

l’opció de participar en les partides ràpides d’escacs.

36a edició del Mercat de 
Nadal de Caldes de Montbui

Voltem per l'entorn
AGENDA

DIVENDRES, 2

17 h Plaça de l'Espolsada

Encesa dels llums de Nadal a Corró 

d'Avall

El Mercat de Nadal de Caldes de Montbui comença demà divendres i s’allargarà 

fins a l’11 de desembre. Durant 10 dies, el centenar de parades i casetes de fusta 

que s’instal·laran a la plaça de la Font del Lleó i als carrers de l’entorn oferiran 

productes nadalencs, d’alimentació i antiguitats. També es podran degustar 

diferents propostes de gastronomia sobre rodes. 

Es preveu repartir gratuïtament entre els assistents 30.000 racions de brou 

termal, 2.000 racions de llenties i 4.000 racions de carn d’olla. Per això, es faran 

més de 10.000 litres de brou a l’olla gegant més gran de Catalunya, que es farà 

bullir sis vegades amb aigua termal, foc de llenya i productes de proximitat. A 

més, els visitants podran adquirir ampolles de brou termal envasat, a la venda  

al Mercat i al Museu Thermalia. El programa d’activitats també inclou tallers i

actuacions infantils i familiars, la majoria a la plaça de Can Rius. A més, es farà 

cagar el Tió dues vegades, els diumenges 4 i 11 de desembre.

LES FRANQUESES

Exposicions

Vestíbul de l'Ajuntament

60 anys de la gran nevada. Fins al 24 

de febrer

Museu de Granollers

Tabula Rasa. 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 

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

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

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

17è Premi de Pintura Paco Merino.

Col·lectiva. Fins al 10 de desembre

Restaurant llibreria Anònims

Hijas del exilio. Il·lustracions de Pepa 

Català. Fins al 20 de desembre

Artemisia. Art & Tendències

L'origen del traç. Obres de Marina 
Berdalet. Fins al 31 de desembre

Antiga escola de Marata

Absència present. Fotografies i textos 
de Clara M. Clavell i Clàudia Clavell. 4, 

11 i 18 de desembre

Espai Tranquil-Barbany

Diaris revistes i magazins d'Esteban 

Gimenez Suriñach. Fins al 12 de gener

GRANOLLERS

DIJOUS, 1

19.30 h Museu de Ciències Naturals

Presentació de l’obra Submergències 

de Vicenç Viaplana

DIVENDRES, 2

17.30 h Plaça de la Porxada

Encesa del Nadal a Granollers

18 h Escola de Música Josep M. Ruera

Quatre per quatre. Concert de quartets 

de corda del Conservatori

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz: Cece Giannotti & 

Après Minuit
DISSABTE, 3

11 h Plaça de la Porxada

Dia del Voluntariat. Xocolatada, mostra 

d’entitats, actuació de Sardines en 

Llauna i d’Avui Cantem

11 h Plaça de Josep Maluquer

i Salvador

Presentació de la campanya solidària 

de Gran Centre

17.30h Sala Francesc Tarafa

25è aniversari del Centro Cultural 

Andaluz de Granollers

18h Plaça de Lluís Perpinyà

Festa de BenPinguda del Pinguai i 

l’Espingueta

DIUMENGE, 4

12 h Sala Francesc Tarafa

Concert de nadal amb els grups  

de la Coral Art-9

17.30 h Cinema Edison

Operació Pare Noel. Cinema

17.30 h Parròquia de Sant Esteve

Concert solidàri de clàssic espanyol i 

flamenc
18h Teatre Auditori de Granollers

Plàncton. Dansa

DIMARTS, 6

19h Teatre Auditori de Granollers

El llac dels cignes. Dansa

DIJOUS, 8

18h Sala Francesc Tarafa

Concert de Nadal de sardanes i

nadales dedicat als socis de

l'Agrupació Sardanista de Granollers

18 h Plaça Major

Encesa dels llums de Nadal  

a Bellavista

DISSABTE, 3

19 h Teatre Auditori de Bellavista

Concert per la Marató de TV3. Cor 
Gaia d'Amics de la Unió, Cor la Lira  

de Montornès i Coral de Cànoves
21 h Diferents espais

Música a la taula. Concert de la Coral 

EnCant i sopar
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MAAS EXCLUSIVAS PONT

Ctra. Nacional 152a | km. 25,5 | 08403 Granollers

Tel.: 938 49 41 33

MAAS EXCLUSIVAS PONT          , EL TEU NOU
CONCESSIONARI OPEL
L'EXCEL·LÈNCIA ALEMANYA
ARRIBA A GRANOLLERS

Consum mixt (l/100km) / Emissions de CO2 (g/km) - Gamma NOU ASTRA PHEV: 1,1 / 24-25   


