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EN PORTADA

ORGANITZACIÓ  La sala de plens de l'Ajuntament va acollir dissabte la presentació dels detalls de la 12a edició

Granollers rebrà 1.500 esportistes als

Jocs Special Olympics, que acollirà durant 

quatre dies, del 30 de març al 2 d'abril

Del 30 de març al 2 d'abril de 
2023, Granollers rebrà uns 1.500 
esportistes com a seu de la 12a 
edició dels Jocs Special Olympics, 
que organitza la Federació Ca-
talana d'Esports per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual 
(ACELL), Special Olympics Cata-
lunya i l'Ajuntament. La ciutat ja 
va acollir la quarta edició dels Jocs 
l'any 1994.

La presidenta de l'ACELL, Mari-
na Gómez, explicava dissabte en 
la presentació de l'esdeveniment, 
justament el dia internacional de 
la discapacitat, que la suma dels 
esforços de les tres institucions 
organitzadores permet fer un pas 
més enllà "de la jornada reivin-

dicativa i complir l'article 30 

dels drets de les persones amb 

discapacitat, el dret a gaudir de 

l'esport".
L'ACELL té 3.600 esportistes 

federats, dels quals 1.250 tin-
dran l'oportunitat d'anar a uns 
jocs perquè "volem que tots els 

esportistes hi puguin partici-

par". A més, els Special Olympics 
catalans s'obren a la participació 
d'altres companys de la resta de 
l'Estat –una desena de comunitats 
autònomes– i algun equip inter-
nacional –a la darrera edició, ce-
lebrada el 2018 a la Seu d'Urgell 
i Andorra, l'equip va ser l'Índia–.

El president d'Special Olympics 
Catalunya, Sergi Grimau, explicava 
que, després de la pandèmia i les 
restriccions, "hi ha encara més 

ganes de jocs, que tindran una 

empremta duradora a la ciutat, 

com ja va passar el 1994". A més, 
Grimau elogiava Granollers com a 
"ciutat d'esport, una garantia 

d'èxit" dels jocs. Així, es mostra-
va convençut que la 12a edició 
complirà l'objectiu de visibilitzar 
el col·lectiu de persones amb dis-
capacitat, "tot generant un im-

pacte mediàtic". De fet, a banda 
de comptar amb algunes retrans-
missions de la Coorporació Cata-
lana de Mitjans de Comunicació, 
per primera vegada s'emetran en 
streaming diferents competicions 
per tal de facilitar el seguiment.

Disciplines i equipaments
Els esportistes competiran en di-
versos equipaments esportius 
municipals i espais de la ciutat i 
en una quinzena de disciplines es-
portives: bàsquet –al pavelló del 
CBG del carrer Girona–, �loor ball 
(hoquei) –al Palau–, petanca –a les 

pistes municipals–, ciclisme –en un 
circuit urbà–, programa YAP (per a 
infants) –a la sala Tarafa–, tenis –a 
les pistes municipals–, natació –al 
CNG–, tenis taula –al gimnàs de les 
pistes d'atletisme–, handbol –a la 
pista annexa del Palau–, futbol a 5 
–al pavelló de Can Bassa–, futbol 7 
–al camp de Ponent–, atletisme –a 
les pistes municipals–, bàdminton 
–al pavelló del Congost–, gimnàs-
tica –al CNG– i pàdel. Per primer 
cop també hi haurà uns seminaris 
de rugbi, esgrima i natació artísti-
ca. "Són modalitats que encara 

no estan en el programa, però 

provarem a veure si agraden per 

incorporar-les", explicava Gómez.
A més, també es promocionarà la modalitat d'esports uni�icats, 

que fomentarà la igualtat i la inclu-
sió. De fet, la cloenda es farà per 
primera vegada en format de cur-
sa inclusiva i una festa. En aquest 
sentit, paral·lelament al calendari 
competitiu, els Jocs també preve-
uen una programació amb activi-
tats que facilitaran la participació 
ciutadana, i amb la qual es pro-
mourà la integració i la conscienci-
ació social. A més, s'implantarà un 
programa de formació per a cen-
tres de secundària amb l'objectiu 
d'ajudar a entendre la normalitat 
de la discapacitat intel·lectual.

En la presentació, el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, rati�icava 
el "compromís de la ciutat amb 

l'esport adaptat", mentre que 
l'alcaldessa, Alba Barnusell, des-
tacava que l'esdeveniment "dei-

xarà un pòsit per a les genera-

cions futures". "Viurem emoció, 

respecte, esforç, estima i molts 

valors que volem visibilitzar", 
concloïa. ❉ MONTSE ERAS

Voluntariat
DILLUNS COMENÇAVA LA CAPTACIÓ
DE VOLUNTARIAT, UNA PEÇA CLAU
per a l'èxit dels jocs, que esperen 

aplegar 600 voluntaris. Hi ha diverses 

àrees de voluntariat a les quals es 

poden optar, com la de la fi ra de jocs 
paral·lela als Special, transport, 

comunicació, competició, premsa, 

traducció, logística, informació, etc. 

L'organització farà dues formacions als 

voluntaris, una genèrica i en línia, i una 

segona presencial específi ca segons 
l'àrea seleccionada. La crida s'adreça a 

majors de 18 anys, i de 16 i 17 anys amb 

permís patern o matern. Les persones 

interessades poden inscriure's en 

línia als webs d'Acell, Special Olympics

i l'Ajuntament. També, de manera 

presencial al Servei d'Esports

de l'Ajuntament de Granollers.

L'esport inclusiu
conquerirà la ciutat

Logotip que 
surt d'un taller 
amb participants 
dels Special

L'agència Ogilvy s'ha encarregat de 

dissenyar el logotip dels Special 

Olympics Granollers 2023. Per fer-ho, 

va fer una dinàmica de workshop

amb la participació de persones amb 

discapacitat intel·lectual, que van 

desgranar els valors i emocions dels 

esportistes, que el logo representa 

amb colors i una iconografi a.
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Un paquet d'actuacions per 
millorar el passeig de vianants

PEDRA DE LA PLAÇA DE LA CORONA

L'Ajuntament de Granollers des-
tinarà uns 120.000 euros al man-
teniment de paviments i voreres 
de la ciutat arran de les peticions 
rebudes de la ciutadania. Així, ha 
licitat un conjunt de petites obres 
per un valor de 96.766 euros per 
millorar diversos trams de vo-
reres de la ciutat. En concret, el 
paquet d'actuacions inclou la re-
paració dels desperfectes de la 
vorera del carrer Lluís Vives, a 
l'altura del número 55; la del car-
rer Antoni Gaudí al barri Congost; 
la d'accés al pas de vianants en-
fonsat del Camí Vell de Canovelles 
cantonada Narcís Monturiol; les 
del carrer Sant Antoni M. Claret; 
la de la carretera de Caldes (núm. 
120), la del carrer Corró (enfonsa-
da en el número 245), la del car-
rer Rosselló cantonada amb Ra-
mon Llull, les del carrer Álvarez 
de Castro (núm. 21), Carles Riba 
(a l'alçada del camp de futbol), del 
carrer Roger de Flor (núm. 31), de 
l'avinguda Estació del Nord, dels 
carrer Murillo amb Llevant, i la 
del carrer Lledoner.

A més, es pretén solucionar els 
problemes d'accessibilitat a la cru-
ïlla del carrer Palaudàries i Sant 
Josep de Calassanç, reparar les gra-
des de la plaça de Can Gili, i els des-
perfectes en el paviment del carrer 

només es poden aconseguir 
important-les de l'Àsia [l'ano-
menada pedra de l'Índia], no és 
possible cobrir el subministra-
ment d'aquest material amb els 
acords marc de subministra-
ment que tenim amb diferents 
empreses", indica.

Regular la intensitat de la llum
A més, l'Ajuntamnet ofereix 
98.493 euros per al contracte de 
la redacció del projecte per mo-
dernitzar la regulació punt a punt 
de l'enllumenat del centre urbà. 
De fet, fa anys es va optar per ins-
tal·lar un sistema que permetia la 
regulació basat en la transmissió 
via ràdio, un mètode que ha que-
dat obsolet arran de l'evolució 
tecnològica i la instal·lació de led 
cada cop més generalitzada. Per 
això, es pretén fer una migració 
cap a un sistema de gestió més rà-
pid i amb més prestacions, que ja 
s'ha provat en algunes llums orna-
mentals i enllumenat públic, a tra-
vés de bluetooth i la regulació amb 
tauletes o mòbils. Aquest sistema 
ha de permetre regular la il·lumi-
nació, ajustar color i temperatura 
de color; regular en conjunt o per 
grups de llumeneres, i programar 
horaris i calendaris, entre altres 
característiques. i m.E.

VIA PÚBLICA  UNS 100.000 EUROS PER REPARAR DESPERFECTES A VORERES I PAVIMENTS

arxiu

Astronomia al cicle d'AgevoExposició del vessant artístic de Sabater Pi
En el marc del cicle d'Agevo, dimarts
(18.30 h) el Museu de Granollers acollirà la 
ponència Les primeres passes cap al bing-bang: 

La misteriosa llum de les estrelles, a càrrec
del llicenciat en química Josep Lladó.

El Museu de Ciències Naturals La Tela inaugurarà dimecres 
l'exposició L'art de la ciència. Jordi Sabater Pi, una mostra dels dibuixos i fotografies del primatòleg, conegut pel descobriment 
del Floquet de Neu. L'exposició temporal vol redescobrir eldibuix científic a través de les llibretes d'apunts de l'estudiós.

SOCIETAT

del Rec, i en la calçada del carrer 
Ripollès (en el pas de vianants).

D'altra banda, el consistori 
també té previst comprar, per un 
valor de 30.250 euros, peces de 
paviment de pedra natural per a 
reposicions a l'illa de vianats, con-
cretament en l'àmbit dels carrers 
Anselm Clavé i Joan Prim, i les pla-
ces de la Corona, Maluquer i Sal-
vador, i Lluís Perpinyà.

El mateix informe municipal 
alerta de les dificultats actuals 
per a l'arribada d'aquests ma-
terials, de manera que es fa una 
previsió de material per a re-
posicions. "Com que les peces 

També s'ha licitat la compra de pedres per al centre, importades de l'Àsia Segons les previsions d'Adif, diu-
menge els trens de la línia R2 
nord i R11 reprendran el recor-
regut habitual fins al centre de 
Barcelona –passeig de Gràcia– i 
l'estació de Sants, després que 
des de setembre les obres de l'es-
tació de la Sagrera provoquessin 
que els combois aturin el recor-
regut a Sant Andreu Comtal –els 
darrers dies, des de dissabte pas-
sat, a Montcada i Reixac–. Durant 
aquest període, Renfe va establir 
autobusos llançadora a l'estació 
de Granollers Centre per oferir 
una alternativa de transport fins 
a Fabra i Puig. Amb tot, molts 
dels  més de 30.000 viatgers dia-
ris d'aquests línies van optar per 
desplaçar-se a Barcelona a través 

de l'R3, que durant setmanes ha 
augmentat considerablement el 
seu flux de viatgers, sense poder 
oferir més freqüència de trens, en 
ser de via única.

Trens per dins de la Sagrera
Ara, a partir del dia 11 de desem-
bre, diumenge, la línia de Grano-
llers ja transcorrerà per dins la 
Sagrera i l’antiga estació de Sant 
Andreu Comtal deixarà d’oferir 
servei en favor de la nova, situada 
a pocs metres de distància.

Els passatgers de l'R2 pro-
vinents del Vallès Oriental, doncs, 
podran arribar en tren al centre 
de Barcelona sense necessitat de 
fer transbord al metro ni canviar 
d'estació a Montcada a l'R3. 

MOBILITAT  FINS LLAVORS LA LÍNIA S'ACABA A SANT ANDREU

SUCCESSOS  L'AJUNTAMENT ALERTA DE LA SUPLANTACIÓ

Els trens de l'R2 reprendran 

diumenge el recorregut

fins al centre de Barcelona

Granollers instal·larà 11 punts 
nous de recàrrega de vehicles 
elèctrics, així com adaptarà la 
instal·lació de la nau de neteja 
viària, amb un pressupost pre-
vist de prop de 85.000 euros. 
Actualment, la nau té carrega-
dors simples que donen servei a 
sis vehicles, però la progressiva 
transformació de la flota de ve-

hicles a benzina a elèctrics que 
preveu el nou contracte del ser-
vei de neteja requereix adaptar 
les instal·lacions per tal que pu-
gui donar servei a 21 vehicles. 
L'Ajuntament ha obert la licita-
ció del contracte per a l'execució 
d'aquests treballs, susceptibles 
d'obtenir finançament dels fons 
europeus Next Generation.  m.E.

Obres a la nau de neteja viària 

per carregar vehicles elèctrics

Dimecres, durant una patrulla de 
Policia Local i Mossos d’Esquadra, els 
cossos policials van ser alertats de la 
presència de quatre dones a diversos 
comerços de Granollers que estaven 
robant. L’operatiu de seguretat va 
seguir el rastre i va detingur les autores 
dels fets, quatre dones, una d’elles 
menor d’edat, que no resideixen a 
Granollers. Les quatre persones han 
estat imputades per delicte de furt. 
Amb motiu de la campanya de Nadal 
Policia Local i Mossos han instensificat 
la presència policial a la ciutat.

          Tres dones i una 
menor detingudes 
per robar a botigues

ajuntament

L'Ajuntament de Granollers ha alertat, aquesta setmana, els veïns i comer-
ços de la ciutat d'una estafa telefònica que s'està produint els darrers dies. 
Els estafadors es fan passar per treballadors del servei de recaptació de 
l'Ajuntament i reclamen les dades bancàries o bé fer una transferència o un 
pagament amb targeta de crèdit per abonar uns suposats tributs munici-
pals. Fonts municipals expliquen que s'ha tingut coneixement d’un comerç 
del centre de Granollers que ha rebut una trucada en què se li reclamava el 
pagament d'uns rebuts retornats. La comerciant, que era conscient que no 
tenia cap cobrament pendent, ha informat l’Ajuntament de l’intent d’estafa. 
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra ja n'han estat també informats. 
L’Ajuntament recomana a la ciutadania que estigui alerta perquè aquest 
modus operandi s’està produint en diversos municipis de la província. 

Estafa telefònica en què es 

reclama el pagament de tributs



DV, 9 DESEMBRE 2022 5

MESTRE ARTESÀ 
SABATER &
marrOquiner
NÚM. 13547

Cosits goodyear
Canvis de talons
Soles AquaGrip
Cremalleres

EIXAMPLAR O ESTRÈNYER BOTES
TENYIT DE CALÇAT O BOSSES
COL·LOQUEM CREMALLERES BOLSOS
NANSES NOVES PER BOSSES
PLANTILLES DE QUALITAT
PRODUCTES PER LA CONSERVACIÓ DE LA PELL
LLEVATAQUES PER PELLS O TÈXTIL

ESPECIALITAT EN RESTAURACIÓ, ADAPTACIÓ, TRANSFORMACIÓ I CONFECCIÓ DE CALÇAT O BOSSES DE PELL (BOLSOS)

www.artesa.cat · Carrer de Navarra, 14 · Granollers

Els primers 

10 clients 
que vinguin el dimecres 

14 de desembre
TINDRAN UN DESCOMPTE

DEL 14%

En només un any, he rebut per part de la gent de Granollers l’estima i el reconeixement 
per la feina artesana ben feta. Enguany he obtingut a més un premi Porxada al nou 
comerç i els mitjans de comunicació locals s’han fet ressò de la nostra activitat 
(SomGranollers, El 9 Nou i VOTV).
I, precisament, per aquesta magnífica rebuda, i pel fet que molta gent parla tan bé 
de la meva tasca i ens recomana, que vull celebrar l’aniversari amb tots vosaltres. 

CELEBREM 33 ANYS DE TRAJECTÒRIA 
I EL PRIMER ANIVERSARI A GRANOLLERS

GRÀCIES,
GRÀCIES

I GRÀCIES!

Elaboració de bosses en pell edició única, o edició limitada amb disseny propi, i fetes completament a mà per nosaltres. Amb segell i la garantia del D’A

PER MOTIUS DE SOBRECÀRREGA DE FEINA, REDUÏM L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC.

HORARI ESPECIAL Dilluns de 16.00 h a 20.00 h · De dimarts a divendres d’11.00 a 13.00 i de 18.00 a 20.00 h · Dissabtes de 10.00 a 14.00 h

       

Francesc Coher

626 63 16 16 (no trucades)        @Artesa_Coher
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El Departament d'Educació des-

tinarà 1.393.061 euros a millorar 

l'eficiència energètica i el confort 

tèrmic de tres centres educatius de 

la ciutat: els instituts Antoni Cume-

lla (522.831 euros), el Marta Estra-

da (302.017 euros) i l'INS Carles 

Vallbona (568.213 euros). Aquest 

seguit d'obres es finançaran amb 

els fons europeus REACT-EU de 

recuperació econòmica. Al conjunt 

del Vallès Oriental i el Maresme es 

destinaran més de 12 milions d'eu-

ros a escoles i instituts, i 102 mili-

ons al conjunt del país.

Les obres que es duran a terme 

amb aquesta inversió inclouen un 

seguit d'actuacions amb l'objec-

tiu de fer els edificis escolars més 

sostenibles, més confortables i 

més saludables per al professorat 

i l'alumnat. Així, als tres edificis de 

Granollers es canviaran els envo-

lupants, és a dir, els elements de 

la façana que actuen com a aïllants 

tant del fred com de la calor i que 

separen la part interior de la part 

ment, amb menor impacte ambi-

ental i que millorin la confortabi-

litat dels centres.

Les actuacions en centres for-

men part del Pla director d'infraes-

tructures educatives i el Pla de con-

fort tèrmic que han posat en marxa 

el Departament d'Educació.  m.e.

exterior de l'edifici –s'hi inclourien 

la façana, les finestres, les portes o 

el sostre de l'edifici, entre d'altres-.

Al mateix temps, les obres per-

metran, al Cumella i al Vallbona 

i dos centres més del Maresme, 

substituir calefaccions actuals per 

altres més eficients energètica-

Dijous de la setmana passada, la 

Fundació Vallès Oriental (FVO) va 

inaugurar La visió del meu món, 

una exposició d'obres artístiques  

realitzades per persones ateses a la 

Unitat de l'Espectre Autista i la Uni-

tat d'Anàlisi del Comportament del 

Centre Ocupacional. Es tracta d'un 

grup de 22 persones que s'han ex-

pressat i gaudit a través dels colors 

i les formes en els tallers artístics 

que es duen a terme al centre. 

Aquesta exposició permet des-

cobrir els talents artístics de les 

persones amb discapacitat i do-

nar visibilitat sobre la diversitat 

social i noves mirades a l'hora 

d'entendre la realitat de l'entorn 

més proper i al mateix temps ha 

permès a l'equip de professionals 

fer una tasca terapèutica.

A la inauguració van partici-

par-hi alguns dels artistes acom-

panyats de les seves monitores, 

que van explicar el seu procés 

creatiu, així com la regidora de 

Promoció Econòmica i Planeja-

ment, Gemma Giménez.

L'exposició La visió del meu 

món estarà oberta al públic fins 

al 22 de desembre al Centre Cívic 

Nord de Granollers.  

arxiu

fvo

EQUIPAMENTS  INTERVENCIONS ALS INS CARLES VALLBONA, ANTONI CUMELLA I MARTA ESTRADA

INTEGRACIÓ  'LA VISIÓ DEL MEU MÓN' VOL VISIBILITZAR LA DIVERSITAT SOCIAL

Educació destina prop d'1,4 

milions a millorar l'aïllament 

tèrmic i calefacció dels instituts

MILLORA CLIMÀTICA  La Generalitat canviarà els envolupants del Vallbona

UNA DE LES CREADORES

Usuaris de la FVO exposen 

al Centre Cívic Nord

La circulació de diversos virus res-

piratoris les darreres setmanes ha 

tensionat el sistema sanitari, tant 

a l'atenció primària com als hospi-

tals. La grip, la Covid i la bronquio-

litis –aquest últim entre la població 

infantil– han coincidit en el temps i 

han provocat que les atencions als 

ambulatoris s'hagin duplicat, així 

com una forta pressió a Urgències 

de l'Hospital de Granollers.

Als CAP s'ha mantingut el pro-

tocol que es va implantar amb la 

Covid i els pacients amb símpto-

mes de virus respiratoris són ate-

sos en una mateixa consulta. 

A l'Hospital el primer virus res-

piratori que va evidenciar la seva 

propagació va ser la bronquiolitis, 

després d'un parell d'anys en què 

gairebé no se'n detectaven casos 

gràcies a l'ús generalitzat de masca-

retes. La setmana passada la bron-

quiolitis va arribar al pic i ara el 

principal virus que s'està detectant 

és el de la grip, que va en augment 

i s'espera que l'arribada al pic sigui 

pels volts de Nadal. La Covid repre-

Pressió als CAP i 
les Urgències pels 
virus respiratoris 

SALUT  LA MAJORIA DE PACIENTS HI ACUDEIXEN PER GRIP

Prevenció dels trastorns alimentaris
La sessió del proper dimarts del cicle Parlem en família de 18 a 19.30 

h al Gra, es dedicarà a la prevenció dels trastorns alimentaris. Amb el 

tíol El meu fill s'agrada? Prevenim l'anorèxia i la bulímia des de casa, la 

coordinadora del Servei d'Atenció a les Famílies i Persones Afectades 

per un Trastorn de Conducte Alimentària, Laura Fernàndez, oferirà les 

claus per detectar i prevenir aquests trastorns.  

LES BAIXES PER INGRÉS HOSPITALARI JA 
ES PODEN TRAMITAR AL MATEIX CENTRE
n Aquest novembre s'ha començat a implantar al Vallès Oriental la gestió  
de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del mateix centre, 
amb l'objectiu de treure aquests tràmits de l'atenció primària. Així, l'Hospital 
de Granollers ja està preparat informàticament per tramitar les IT. Amb  
aquest nou programa, les persones que ingressen a l'hospital, tant si entren  
per la via d'urgències com si entren per la via programada, poden tramitar la 
baixa laboral des del mateix hospital i la rebran automàticament a través  
de La Meva Salut, així s'estalvia el desplaçament dels familiars al centre d'atenció 
primària per gestionar-la.

senta un percentatge menor dels 

atesos, tot i que fons de Salut han ex-

plicat que estan pendent de la situ-

ació a Itàlia i França per avançar-se 

a una possible pujada. A més, indi-

quen que hi ha casos de Covid que 

no s'arriben a diagnosticar, ja que ja 

no es fan les proves diagnòstiques 

com la PCR que es feien durant la 

pandèmia. Aquestes proves només 

es fan en persones amb patologies 

prèvies o de col·lectius de risc. i m.e.

n Dimarts (18.30 h), el Teatre Audito-
ri de Granollers acollirà l'estrena del 
documental Hospitales Humanos, una 
producció impulsada amb la col·labo-
ració de ROCHE Farma que mostra la 
vocació social de l'hospital granollerí. 
L'acte inclourà la xerrada Si creus en 

els somnis, ells es crearan, a càrrec de 
l'escriptor i guionista Albert Espinosa.

ESTRENA DEL FILM 
'HOSPITALES HUMANOS'
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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 Govern 

ha dut a terme campanyes tan 

recordades i efectives i d’impac-

te 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 manera, a campanyes 

com aquesta. 

Però la xifra del 47% encara és 

insuficient si ens fixem 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 
‘Envàs, on vas?’, el Govern im-

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

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

A Catalunya en deu anys 

la recollida selectiva ha 

passat d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

pulsa una altra campanya sota el 
claim ‘10 anys després, reciclem 
més’. 

  Es pretén recuperar l’esperit de fa 
10 anys, però actualitzant els mis-

satges i traslladar que, malgrat 
que les coses s’estan fent bé, en-

cara hi ha recorregut per a fer-ho 
millor. Els continguts de la cam-

panya fan un call to action als ca-

talans i catalanes a separar cor- 

rectament les diferents tipologies 
de residus.  

Prevenció i gestió eficient dels 
residus

Els missatges clau de la cam-

panya fan 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 eficients de gestió 
de residus amb una mirada espe-

cial en el porta a porta. Un mètode 
de recollida que ja s’ha implantat 
a 291 municipis de Catalunya i 
que aviat s’instal·larà a 133 més 
d’arreu del territori. Així també es 
farà especial incidència en la re-

collida en origen i en l’ús de con-

tenidors intel·ligents que també 
han incorporat molts municipis de 
Catalunya.

  Amb tot, la campanya fa un es-

forç explicatiu altre cop sobre tots 
els tipus de residus que existeixen 
fent especial incidència amb tots 
i cadascun d’aquests residus. 
D’aquesta manera l’envàs i la res-

ta de residus que es desen en el 
contenidor groc, que va ser el de-

tonant de la campanya de fa 10 
anys, també tindran continguts 
personalitzats en aquesta ocasió. 

  Els residus que dipositem en el 
contenidor groc tècnicament se’ls 
anomena envasos domèstics lleu-

gers. Envasos de plàstic, brics de 
beguda, envasos metàl·lics com 

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l'esperit de la que 
es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la ciutadania separi més i millor

poden ser conserves de menjar 
en llauna i refrescos. La correcta 
separació d’aquests tipus de re-

sidus és de gran importància per 
diferents motius. 

  En el cas dels envasos bric per 
a begudes, es tracta d’aprofitar 
els seus components de fabrica-

ció de forma conjunta o també per 
separat. Pel que fa a les llaunes de 
refrescos i de conserves de men-

jar són envasos 100% reciclables 
mitjançant processos per fondre 
l’acer i poder-li donar una altra 
vida.

Nous usos per als plàstics

I finalment el plàstic. El plàstic és 
un material molt utilitzat en tots 
els àmbits de la societat. Les se-

ves propietats fan que es puguin 
crear tota mena d’elements i ma-

nufactures. Quan el plàstic esdevé 
residu, la seva recollida selectiva 
és molt important, ja que la seva 
principal característica és que es 
pot reciclar. D’aquesta manera del 
tractament del plàstic després de 
la seva recollida en podem obte-

nir nous usos com la fabricació de 

bosses, mobiliari urbà, senyalitza-

ció o bé l’obtenció de nous enva-

sos d’ús no alimentari com pot ser 
un pot de lleixiu o detergent.

  Els envasos de plàstic, per obli-
gacions normatives, comencen 
a canviar cap a l’ús de plàstics 
compostables (fets a partir de 
vegetals), que es poden descom-

pondre junt amb la fracció orgàni-
ca (restes de menjar).

  Per tal de resoldre els dubtes de 
la ciutadania, el Govern disposa 
del web residuonvas.cat, una guia 
per a consultar qualsevol qüestió 
sobre recollida selectiva de resi-
dus.

  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.

 Recorda: els envasos de bric, 
plàstic i metall al groc, en conte-

nidor o porta a porta. i

Els envasos de plàstic, per obligacions normatives, comencen a canviar cap a l'ús de plàstics compostables, fets a partir de vegetals i que es poden descompondre - GENERALITAT DE CATALUNYA



dv, 9 dESEMBRE 20228

ENCESA DE LLUMS
DE NADAL A
LES FRANQUESES

L'encesa de llums de Nadal, acompanyada d'activitats i tallers familiars, va donar el 

tret de sortida divendres, a Corró d'Avall i Bellavista, a la programació nadalenca al 

municipi. Destaca la Fira de Nadal, del 16 al 31 de desembre a la plaça de l'Ajuntament, 

amb espais per a les entitats i activitats lúdiques, com una pista de patinatge. En l'àm-

bit comercial, 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.

xavier solanas

TRADICIÓ  ARRENCA EL TEMPS DE NADAL A LES FRANQUESES, QUE S'ALLARGARÀ FINS PASSAT REIS

escola colors

EDUCACIÓ  L'ACCIÓ, PART DEL PROJECTE 'EL PATI QUE VOLEM'

L'Escola Colors, a Bellavista, va 

dur a terme divendres una plan-

tada de quatre arbres al pati del 

centre: un ametller a la zona 

d'educació infantil, un til·ler a 

l'entrada de l'escola i dues more-

res al pati de primària. Aquesta 

acció de millora del pati forma 

part del projecte transversal El 

pati que volem. En aquest pro-

jecte, totes les classes del centre 

treballen de manera participativa 

i col·laborativa aportant idees i 

proposant millores per tal que el 

pati tingui espais de qualitat. El 

curs passat, al Consell de Repre-

sentants d'Infants es va fer la pe-

tició de tenir més ombres i natura 

al pati, i aquest trimestre, amb la 

col·laboració de l'Ajuntament de 

les Franqueses, s'ha pogut donar 

resposta a la petició dels infants.

La jornada va ser molt significa-

tiva per a tot l'alumnat, perquè la 

plantada es va fer amb la seva par-

ticipació. Tots els infants van po-

der veure i formar part del procés 

i, els delegats de cada classe van 

posar terra als petits arbres en 

representació dels seus companys 

i companyes. "Ara hem de pren-

dre consciència de la cura dels 

petits arbres perquè es facin 

grans i forts i, amb els anys, ens 

donin l'ombra que tant necessi-

tem", apunten des de l'escola. 

L'escola Colors, a Bellavista, 

ha plantat quatre arbres

al pati per tenir més ombra

PLANTADA  Els alumnes de l'escola van seguir i participar en tot el procés

LES FRANQUESES. Un total de 13 jo-

ves van participar la setmana pas-

sada en la primera audiència pú-

blica adreçada a aquest col·lectiu. 

La convocatòria, aleatòria entre 

persones d'entre 16 a 29 anys dels 

cinc pobles de les Franqueses, va 

permetre a aquests joves debatre, 

expressar i compartir propostes 

i preocupacions amb l'alcalde, 

Francesc Colomé, i la regidora de 

Participació, Montse Vila. De la 

trobada s'han extret dues deman-

des en què ha coincidit la majoria: 

la necessitat d'un espai de trobada 

per a joves que esdevingui punt de 

referència per a aquest col·lectiu; 

i la millora dels canals de comu-

nicació per fer difusió d'activitats 

adreçades a persones d'aquesta 

edat. L'audiència també va servir 

per tractar altres aspectes, com 

el manteniment del parc de pati-

natge, la coordinació de les línies 

d'autobús amb els horaris dels 

instituts i dels trens i el preu de 

l'habitatge. Aquesta és la primera 

sessió que es convoca adreçada a 

persones d'aquesta franja d'edat. 

Les audiències públiques tenen 

com a finalitat arribar a la pobla-

ció que no acostuma a participar 

en els canals ja existents; obrir un 

espai on donar a conèixer les polí-

tiques realitzades i poder fer ren-

dició de comptes, així com recollir 

inquietuds, propostes i millores al 

municipi, entre d'altres. La prope-

ra audiència pública es convocarà 

adreçada a la gent gran.  

Els joves demanen un
espai propi de trobada

Teatre per la Festa de la Infància
El Teatre Auditori de Bellavista acollirà dijous (18 h), en el marc de la 

10a edició de la Festa de la Infància, la representació teatral La Masia de 

Can Pau Trobada. La sessió forma part també del Pla Educatiu d'Entorn 

amb l'alumnat de cinquè de l'Escola Guerau de Liost, i compta amb la 

col·laboració de l'alumnat de l'Institut El Til·ler. 

L'entitat feminista Sorotopia ha es-

tat la guanyadora de la Beca Maria 

Gaja d'enguany, dotada amb 3.000 

euros i convocada pel Consell Es-

colar Municipal de Granollers. La 

beca s'ha concedit al projecte Tec-

nologia i programació de jocs en fe-

mení, una iniciativa que pretén am-

pliar els coneixements tecnològics 

de les nenes de primària mitjan-

çant tallers extraescolars, però, so-

bretot, "apoderar les nenes per-

què vegin que aquests temes no 

són només per a nens, sinó que 

elles també poden programar, 

crear jocs i assolir reptes tecno-

lògics, i no només ser usuàries 

d'aquesta tecnologia". El guardó 

es va lliurar coincidint amb el Dia 

de la Ciutat Educadora. 

Sorotopia: "Calen 

referents femenins 

en tecnologia"
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C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
27/11 Manolita Vidosa Aymart  97 anys 
28/11 Dolores Pérez Báez   88 anys
28/11 Josep Vilà Purtí  95 anys 
28/11 Ramon Cárceles Guerrero  54 anys
01/12 Pedro A. Granado Martín  67 anys 
01/12 Magdalena Álex Cazorla  80 anys 

01/12 Tomás Parra Bujaldón  87 anys 
02/12 Pedro Puigdomènech Prat  94 anys 
02/12 Rosa Mateos Jiménez  86 anys 
02/12 Francisco Lozano García  82 anys
03/12 Josefi na Arias Pasarón  81 anys 
04/12 Jaume Sánchez Mula  73 anys 

La CUP Granollers va presentar di-
lluns a La Troca les persones que 
encapçalaran el projecte cupaire a 
la ciutat de cara a les municipals del 
maig. Al capdavant del grup hi hau-
rà Josep Maria Gontan, qui el 2007 
ja va encapçalar la llista d'Els Verds 
a l'Ajuntament –no va obtenir re-
presentació–, i que el 2019 va ser 
el número 2 de la llista que liderava 
Raquel Poveda, que tampoc no va 
obtenir representació al ple. Gon-
tan, de 50 anys, és tècnic comercial 
i està vinculat al món associatiu i a 
la cultura popular de la ciutat. 

L'acompanyaran en els primers 
llocs de la llista Roser Rodríguez 
(2) i els exregidors Eduard Navar-
ro (3) i Maria Oliver (4), que han 
estat fins ara els únics edils de la 
CUP al consistori. I el cinquè lloc 
l'ocuparà Roger Vergés. L'objectiu 
de la candidatura és "construir un 

Granollers amb gent implicada 

que vulgui decidir el futur de la 

ciutat", i, sobretot, treballar per-
què la gent "pugui viure, estudiar, 

treballar i gaudir de l'oci a Gra-

nollers, sense necessitat de mar-

xar de la ciutat". En aquest sentit, 

cipalització de serveis: "No només 

la piscina o la gestió de l'aigua, 

sinó també els serveis funeraris, 

la zona blava o la universitat, en-

tre d'altres, serveis clau que ara 

depenen de la gestió privada".
En la presentació de dilluns van 

intervenir-hi les dues anteriors 
cap de llista –Maria Oliver i Raquel 
Poveda–; el regidor de Cardedeu i 
membre del secretariat nacional, 
Hug Luchetti, i la diputada al Con-
grés Mireia Vehí. X.L.

Gontan carregava contra la "nul·la 

política d'habitatge del govern 

socialista durant anys", que fa 
que hi hagi "un dèficit d'habitatge 

assequible molt important, amb 

lloguers del tot abusius i més 

de 200 pisos buits propietat de 

grans tenidors".  També apuntava 
com a línies de treball imprescin-
dibles la necessitat d'"incremen-

tar els espais verds a la ciutat i 

la lluita contra la contaminació 

atmosfèrica", i proposava la muni-

POLÍTICA EL GRUP VOL RECUPERAR LA REPRESENTACIÓ AL PLE QUE VA PERDRE FA QUATRE ANYS

Josep M. Gontan encapçalarà la 
llista de la CUP a les municipals

La Divisió d'Afers Interns dels 
Mossos d'Esquadra va detenir di-
lluns dos integrants del grup de 
Patrimoni de l'Àrea d'Investigació 
Criminal de la Regió Metropolitana 
Nord, amb seu a Granollers, acu-
sats d'haver-se quedat els diners 
d'un escorcoll recent. Concreta-
ment, segons ha confirmat el ma-
teix cos policial, són un sergent i un 
caporal d'investigació que treba-
llen a la comissaria de Granollers.

La Divisió d'Afers Interns va 
obrir una investigació interna per 
aclarir els fets. Després de reco-
llir diversos indicis, ha obert un 
expedient disciplinari i ha suspès 
de funcions i sou els dos càrrecs 
policials, a qui s'acusa d'haver-se 
apropiat, suposadament, dels 
diners en efectiu intervinguts en 
un operatiu policial amb escorcoll 
executat fa poques setmanes. 

Segons ha transcendit, el capo-

ral va marxar un temps a una altra 
àrea de la Divisió d'Investigació 
Criminal per tornar després al 
grup on treballava ara i on suposa-
dament hauria comès el delicte pel 
qual s'investiga. El sergent, per la 
seva banda, era fins ara el respon-
sable del grup 2 de patrimoni, que 
ha fet diverses investigacions con-
tra organitzacions criminals que 
robaven material en camions es-
tacionats en àrees de servei. Havia 
estat a investigació a la comissaria 
de Ciutat Vella de Barcelona, i feia 
uns tres mesos que havia assumit 
la responsabilitat d'aquest grup a 
l'Àrea d'Investigació Criminal de 
la Regió Metropolitana Nord, a la 
comissaria de Granollers. 

Tots dos policies van ser detin-
guts dilluns. El caporal va quedar 
en llibertat i el sergent estava 
pendent, dimecres, de passar a 
disposició judicial. X.L.

ELS DOS POLICIES, INVESTIGATS PER LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS

Un sergent i un caporal dels 
Mossos, acusats d'haver-se
quedat diners d'un escorcoll

LES FRANQUESES. La Policia Local 
de les Franqueses va detenir, el 26 
de novembre, un home de 31 anys 
com a presumpte autor de cinc ro-
batoris amb força i violència en co-
merços de Granollers, Canovelles 
i les Franqueses. L'autor forçava 
els accessos dels establiments i, un 
cop a l'interior, arrencava la caixa 
enregistradora i s'enduia els diners 
i altres productes. Entre d'altres, se 
l'acusa d'haver-se endut 900 euros 
d'un supermercat de Granollers, 
on va accedir dues vegades més 
l'endemà del robatori i va causar 
danys per valor de 7.000 euros. 
També va actuar en un estanc de 
Canovelles, i la matinada del 26 de 
novembre la Policia Local de les 
Franqueses el va detenir in fraganti 
quan intentava robar en un restau-
rant del municipi. El detingut, amb 
32 antecedents, va ingressar a pre-
só per ordre del jutge de guàrdia.

SUCCESSOS

Ingressa a presó 
un home acusat de 
cinc robatoris amb 
32 antecedents

Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir el 28 de novembre a Bada-
lona un jove de 19 anys com a 
presumpte autor d'un robatori 
amb violència a Granollers. El ro-
batori es va produir el 3 d'octubre 
a les 17.15 h, quan un home gran, 
amb mobilitat reduïda, va anar a 
treure els diners de la pensió en 
un caixer de la Font Verda. Va ser 
llavors quan un jove se li va acos-
tar, li va clavar una empenta i li va 

sostreure els diners. Arran d'això 
es va obrir una investigació, que 
va permetre identificar el pre-
sumpte autor del robatori.

Dilluns, una patrulla de Mossos  
d'Esquadra va localitzar i detenir 
el jove a Badalona, i el jutge de 
guàrdia va decretar-ne l'ingrés 
a presó. La policia recomana no 
retirar tots els diners de la pensió 
de cop i, si pot ser, anar acompa-
nyats al caixer.

ELS FETS VAN PASSAR EL 3 D'OCTUBRE A LA FONT VERDA

A presó un jove per agredir un 
home gran i robar-li la pensió

La presidenta del grup parla-
mentari d'En Comú Podem al 
Parlament, Jéssica Albiach, serà 
dissabte (12 h) a Granollers per 
presentar la candidata de la for-
mació a les municipals de 2023, 
Patrícia Segura. Serà en un acte 
al Museu de Granollers, en què, 
a més de la cap de llista, també 
intervindran la número dos de 
la llista granollerina d'En Comú 
Podem, Esther Conte; la coordi-
nadora autonòmica de Podem a 
Catalunya, Conchi Abellán; l'alcal-
de de Montornès del Vallès, José 
Antonio Montero; i el diputat de 
Podem al Congrés Rafa Mayoral. 
Fa uns mesos, les organitzacions 
d'En Comú i Podem a la ciutat van 

SERÀ EN UN ACTE AL MUSEU DE GRANOLLERS A LES 12 H

Albiach presenta dissabte la 
candidata d'En Comú Podem

En el marc del congrés confederal de la CNT que s'ha celebrat aquesta 
setmana a Canovelles, en què el sindicat ha definit l'estratègia per als prò-
xims anys a escala estatal, l'Ateneu Popular La Malgirbada acull fins avui, 
divendres, l'exposició El Granollers obrer i revolucionari (1850-1936). La 
mostra es pot visitar al local de la plaça Jacint Verdaguer de 19 a 23 h. 

El Granollers obrer, a La Malgirbada

XAVIER SOLANAS

JOSEP M. GONTAN Escolta la intervenció de l'exregidora Maria Oliver

acordar bastir una llista conjunta 
per presentar-se a les municipals 
amb l'objectiu d'obtenir repre-
sentació al ple municipal. 

JÉSSICA ALBIACH

ARXIU
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Mostra d'entitats pel Dia del Voluntariat

Diverses associacions i col·lectius que formen part de la Taula de Voluntariat 
de Granollers van participar dissabte al matí a la Porxada, coincidint amb
el Dia del Voluntariat, en una mostra d’entitats per fer difusió de la seva
tasca altruista. A més de les parades informatives, la jornada d'activitats
va incloure una xocolatada, animació infantil, jocs i la música d’Avui Cantem.

m.e.

COOPERACIÓ  MATINAL D'ACTIVITATS A LA PORXADA, DISSABTE

'Papanoelada' motera amb Riders
El grup de sortides en moto Riders Granollers, en col·laboració amb Ghost 

Riders, celebrarà dissabte la primera Papanoelada de Granollers, un es-

deveniment solidari a favor d'Il·lusions solidàries i de l'àrea pediàtrica 

de l'Hospital de Granollers. El punt de trobada motera serà a les 17 h a 

l'aparcament del Parc Firal, on a les 18 h començarà un recorregut. Per 

participar-hi es pot aportar una pilota per a Il·lusions solidàries o un euro 

per a l'Hospital. El 16 d'octubre, la mateixa entitat ja va celebrar a Lliçà 

d'Amunt un acte solidari per recaptar diners per a l'hospital granollerí. 

El centre de formació Parc Estudi 

va organitzar dilluns, a la plaça de 

l'Església, un acte benèfic amb La 

Marató de TV3, enguany dedicada a 

la salut cardiovascular. Amb el títol 

L'educació batega per la Marató, la 

jornada va comptar amb la partici-

pació de centres educatius de totes 

les branques, des d'educació infan-

til, primària i secundària fins a cen-

tres d'extraescolars dedicats a la 

música, el teatre i l'hostaleria, entre 

d'altres. Entre tots van conformar 

una jornada plena de tallers, exhi-

bicions i activitats. També dilluns, a 

la plaça Perpinyà, el Col·legi l'Estel 

va celebrar l'Estelmarató, la cursa 

solidària de l'alumnat des de l'esco-

la fins al centre de la ciutat i que va 

finalitzar amb una sessió de zumba. 

Diumenge, els grups de la Coral Art-

9 van fer el seu tradicional concert 

de Nadal solidari amb La Marató, i 

l'Associació d'Intercanvis Socials 

Culturals de les Franqueses va fer 

dissabte un concert coral a Bella-

vista en què va recaptar 300 euros. 

i animació musical. Diumenge, el 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

obrirà el traçat a tothom i oferirà 

la possibilitat de rodar amb vehicle 

particular per la pista per un preu 

de 25 euros, en les conegudes com 

a Voltes Solidàries. Cada tanda in-

clou dues voltes al traçat guiades 

per un cotxe de seguretat a una ve-

locitat mitjana de 50 km/h. A més, 

l'equipament també oferirà visites 

solidàries a les 10, les 12 i les 15 h.  

A partir de dilluns, i fins dissabte 

17 de desembre, les biblioteques 

Can Pedrals i Roca Umbert posa-

ran a la venda llibres usats apor-

tats pels usuaris, amb una parada 

dijous a la Porxada coincidint amb 

el mercat setmanal. I dimecres (19 

h), la FEES organitza una xerrada al 

CEMAV sobre la bona salut cardio-

vascular amb un facultatiu de car-

diologia de l'Hospital de Sant Pau. 

El gruix d'activitats solidàries 

amb La Marató, però, se celebra-

ran el cap de setmana del 16, 17 i 

18 de desembre. 

Les activitats solidàries amb La 

Marató continuen aquest cap de 

setmana. Per exemple, amb el tió 

solidari de la Federació d'Associ-

acions de Veïns de Granollers, que 

es podrà fer cagar dissabte de 17 a 

20 h a la plaça Perpinyà, i on també 

hi haurà treballs manuals, berenar 

parc estudi

SOLIDARITAT  ARRENQUEN LES PRIMERES ACCIONS, PERÒ EL GRUIX SERAN EL 17 I 18 DE DESEMBRE

La Marató: temps de solidaritat

TALLER DE PERRUQUERIA Parc 

Estudi va organitzar una jornada 

d'activitats a la plaça de l'Església

Entitats, equipaments i centres educatius organitzen activitats per
a l'acció solidària de TV3, enguany dedicada a la salut cardiovascular
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OPINIÓ

Dissabte es van fer públics els detalls de la celebració de la 12a edició dels Jocs 

Special Olympics, que tornen a Granollers després que el 1994 ja en fos la seu. 

Tots els implicats destacaven el pòsit que aquest esdeveniment deixa a la ciutat 

que l'acull i, segurament, no és casualitat que la capital del Vallès Oriental sigui 

la segona vegada que el coorganitza, ni que a la presentació d'aquesta setmana 

la sala de plens comptés amb una àmplia representació de persones vinculades 

a entitats de la ciutat i la comarca, com la Fundació Vallès Oriental, Apindep, 

Viver de Bell-lloc i el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, entre 

d'altres. També seien entre el públic alguns dels esportistes federats de l'ACELL 

i tot plegat feia que es fes evident una il·lusió col·lectiva per aquesta competició 

inclusiva que es viurà a Granollers de nou, a la primavera. Però, més enllà de 

l'esperit olímpic de superació, els Special són un important canal per fer visible 

el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, així com una oportunitat

excepcional per a la ciutadania granollerina i vallesana per compartir-hi

experiències, no només com a voluntaris de l'esdeveniment, sinó també com

a espectadors i com a partícips dels espais paral·lels als jocs de les places i, 

per cloure'ls, a la cursa inclusiva que per primer cop s'inclou en els Jocs. 

Aquesta ha de ser la petjada que perduri.

LA PETJADA DE L'ESPORT INCLUSIU

Editorial

ra, que sembla que hem canviat la 
por a un enemic invisible (pandè-
mia) a la possibilitat de veure pas-
sar míssils per sobre els nostres 

caps europeus; que el cost de l'energia, el 
maleït IPC i la fortuna d'uns quants creix al 
mateix ritme que l'escalfament global, l'ex-
clusió social, les persones sense una llar dig-
na, la precarietat laboral i la desintegració 
social; que els partits i els polítics de sempre 
han convertit la política en un parc temàtic 
de la vergonya aliena, del cinisme, de la de-
sídia i la incompetència; que hem begut oli 
estressant la sanitat, l'ensenyament, la justí-
cia i tot el que soni a català; que alguns han 
decidit vendre els nostres somnis i anhels 
per molt menys de les 155 rufianesques 
monedes de plata; que la taula de diàleg no-
més avança a base de guanyar la llibertat de 
nou per perdre la de dos milions; que el vo-
lem pa amb oli i circ de fa 2.000 anys ha que-
dat actualitzat per 22 gladiadors moderns i 
una pilota en una competició enllardada per 
la corrupció i manca de valors que proporci-
ona l'oli negre i els petrodòlars i que tothom 
critica, però tothom mira.

Ara resulta que Granollers és una gran 
bassa d'oli. Ara, a casa nostra, ningú parlarà 
en els propers mesos de brutícia, de la priva-
tització de serveis bàsics com l'aigua en ple-
na sequera, de les canonades de fibrociment 
que rebenten constantment o de la despesa 
de manteniment i electricitat d'unes escales 
mecàniques infrautilitzades per inneces-
sàries; de com és possible que un Hospital 
com el de Granollers signi un conveni en ex-
clusiva amb una universitat privada com la 
UIC (per benefici d'uns pocs i en perjudici 
de tots) i acabi amb uns edificis nous, però 
sense professionals perquè el poc talent que 
hi queda n'haurà marxat; dels joves i de les 
hores que perdran en serveis de Rodalies 
patètics per anar a cursar fora estudis uni-
versitaris o d'FP perquè a Granollers no hi 
ha places suficients; del fet que a Granolleig

hi sobra molt ciment i hi falta molt verd…
I és que ara, en plena precampanya, el 

friquisme inunda la ciutat com una taca 
d'oli: culturalment (Fantàstik), comer-
cialment (Del Rec al Roc) i políticament 
(visita dels caps grossos dels partits per 
presentar els mateixos caps de llista, esco-
llits en primàries d'un sol candidat, i que 
porten 8 anys confonent fer oposició amb 
esperar que plegui el Sr. Mayoral). Amb 
tanta gent honorable passejant pels nos-

Sobre l'ara i l'oli
tres carrers, bé ho podríem aprofitar per 
demanar alguna cosa més al ministre ba-
llarí Sr. Iceta, que no només que ens ajudi 
a conservar el retaule de Sant Esteve.

D'altres, com el MHP Sr. Aragonès li van 
més els espais tancats com la Sala Tarafa, 
malgrat que haver-hi d'arribar a peu no li 
va provar gaire (tot un president de la Ge-
neralitat ha de deixar de fer pública la seva 
agenda per una xiulada?). Allà hi va fer cos-
tat a Núria Maynou i al seu Per un Granollers 

nou, un rodolí com a lema de campanya que 
segurament passarà a la història del màr-
queting polític, davant de menys gent que 
els que van votar a les nostres Primàries 
amb set candidats (i deien que érem pocs!).

A la mateixa sala, un altre repetidor, l'Àlex 
Sastre, presentava, dies després, la nigro-
màntica proposta de Junts, (Governarem 

Granollers) amb Turull, Trias i els que enca-
ra creuen en el nom que els aplega, que no 
s'han tirat els plats pel cap i que convergei-

xen en idees i maneres de fer tant demagò-
giques com pràctiques per als seus interes-
sos. Sorprenentment, i després del pas del 
Sr. Sastre per la direcció de Joventut de la 
Generalitat, a l'acte, de joventut, ben poca: 
casualitat o causalitat? […] Tampoc van 
aclarir si això de Governarem Granollers 
tenen pensat fer-ho sols o fent de crossa al 
PSC, com a la Diputació de Barcelona.

Ara, el que està clar és que tant ER com 
Junts, els dos partits ambidextres per con-
veniència i autonomistes per excel·lència 
de la ciutat, abocaran ingents quantitats de 
diners per desmuntar una majoria absoluta 
que ja fa massa que dura i així optar a entrar 
a formar part del govern municipal, amb 
qui sigui i amb l'excusa que sigui. La gran 
pregunta és: perquè tots prometen fer, quan 
no poden, el que no van fer, quan podien?

Ara, tampoc crec que sentim a l'alcaldes-
sa parlar massa sobre temes com Abolafio, 
del CNG i les piscines; els consells d'admi-
nistració d'empreses municipals que duren 
5 minuts; la pujada de taxes municipals o 
la patacada que suposarà haver confiat la 
inversió granollerina a uns fons Next Ge-
neration, si finalment aquests no arriben 
per la negligència i incompetència dels seus 
caps espanyols, i si de prometre […] que tot 
canviarà sense que res canviï i d'anunciar 
que, per fi, Granollers cobrirà la via del tren 
o (3 anys després de ser aprovada la nos-
tra moció que ho proposava) reciclarà l'oli 
domèstic. I és que si alguna cosa ha après 
l'alcaldessa amb els anys és que l'omnipre-
sència a Granollers dona molts més vots 
que complir qualsevol programa electoral.

[…] Ara, nosaltres, a Sant Esteve, només li 
demanarem una cosa per a tota la ciutada-
nia: memòria. Ara, i fins a la independència.

A

CARLES CANET
Voluntari de Granollers per la 

Independècia - Primàries Cat.

Promou:
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Bústia

El comerç (a)paga els llums

El comerç fa que la ciutat tingui vida. Des de 
fa 25 anys els comerciants assumim any rere 
any el cost de la instal·lació i del lloguer de 
les llums de Nadal que il·luminen el centre 
de Granollers. I no és pas un import menor.

Ho fem sabedors que vestir la ciutat en 
dates tan especials com les nadalenques 
alimenta la il·lusió i afavoreix que infants i 
adults ens imbuïm de la il·lusió d'aquestes 
festes. I ho fem per vocació de ciutat: si no, 
la Carretera i altres carrers quedarien a les 
fosques, i els comerços hem contribuït soli-
dàriament a què això no passi.

La ciutadania en general, amb les nostres 
decisions de compra en el dia a dia, haurem 
de reflexionar sobre com volem Granollers 
les properes dècades. A Gran Centre volem 
una ciutat amb un sòcol urbà que allotgi un 
comerç propi dinàmic, singular, viu, amb 
una oferta enriquidora i de valor, que tingui 
capacitat econòmica per generar llocs de 
treball de qualitat.

Demanem a les administracions una pro-
funda reflexió, ja que el comerç paga el llum, 
però la factura creix i el cost se'ns està fent 
inassumible. O hi contribueixen o aquests 
llums aniran minvant la intensitat i un dia 
el comerç acabarà, no pagant, sinó apagant 
els llums. Els de Nadal i els dels aparadors. 
I, malauradament, serà per sempre.

JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS GRAN CENTRE GRANOLLERS

El deute a les comunitats

Fa un temps que vaig estar parlant amb 
una pediatra de poder donar visibilitat al 
problema que representa la manca de re-
cursos cap a les noves famílies, que es ve-
uen amb dificultats a l'hora de finançar-se. 
Això crea un impacte negatiu a les mares i 
als infants, ja que les ajudes no arriben a 
tothom, una cosa que s'ha de resoldre.

Aquest 11 de novembre vaig poder vi-
sualitzar una euga amb el seu poltre molt 
prims i perduts al mig de la carretera, cosa 
que m'ha fet pensar que s'apropen temps 
més difícils del que ens pensem per a 
aquest col·lectiu.

Per aquesta raó avui m'he apropat a la 
Creu Roja, on he pogut parlar amb la dele-
gada i el president de la seu de Granollers 
que també observen el problema que re-
presenta per ells reclamar més suport a 
les institucions per poder abastir i garan-
tir que els recursos arriben a qui més ho 
necessita.

Penso que hem de fer front a aquesta 
mancança que genera problemàtiques i 
desigualtats socials molt greus. Fent un 
crit a la Generalitat perquè posi remei 
i respecti els drets de la infància, i exigir 
a l'Estat espanyol que posi fi a l'endeuta-
ment amb Catalunya.

Demano a l'Estat espanyol que pagui el 
que deu a les comunitats autònomes. 

MARGA ARNAU / GRANOLLERS
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Programa

d’activitats

per a l’empresa 
i l’emprenedoria

DESEMBRE
2022

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

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

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES 
I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

14 I 15 DE DESEMBRE 
De 9 a 13.30 h
Formació presencial 
de 8 hores.

6 HABILITATS 
IMPRESCINDIBLES 
PER SER UNA PERSONA 
EMPRENEDORA D’ÈXIT
En aquest taller treballarem 

diversos aspectes per tal 

de millorar habilitats per 

adaptar-se amb èxit a les 

noves exigències del 

mercat actual.

  

23 DE DESEMBRE 
De 9.30 a 12 h
Formació en línia 
de 2,5 hores.

CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular 

metodologia àgil per 

desenvolupar la teva idea 

de negoci i crear el teu 

pla d’empresa.

  

16 DE DESEMBRE 
De 9.30 a 12 h
Formació en línia 
de 2,5 hores.

SESSIÓ INFORMATIVA PER 
MUNTAR UNA EMPRESA
Coneix tot l’imprescindible: 

tràmits, fiscalitat, ajuts, 
capitalització de prestació 
de l’atur.

20 DE DESEMBRE 
De 9.30 a 13.30 h
Formació en línia 
de 4 hores.

INNOVAR EN EL MODEL 
DE NEGOCI. CASOS I 
ESTRATÈGIES A TRAVÉS 
DE LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL I L’ECONOMIA 
CIRCULAR 
Aquesta xerrada-col·loqui 

busca sensibilitzar sobre la 

importància i el potencial 

d’innovar en el model de 

negoci. Treballarem amb 

l’eina Scope, que permet 

explicar model de negoci 

molt clara i intuïtiva.
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COMERÇ L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS INSTAL·LARÀ UN TIÓ GEGANT EL 17 I 18 DE DESEMBRE INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Objectius de venda per al 2023Formació sobre les noves cotitzacions d'autònoms
La Cambra del Vallès Oriental organitza dijous,de 9 a 18 h, una jornada de plani�icació delsobjectius de venda per al 2023: estratègia idesenvolupament. La sessió, a Can Muntanyola, s'adreça a directius i equips comercials.

El 2023 entrarà en vigor el nou sistema de cotitzacions d'autònoms.Per conèixer com funcionen les noves cotitzacions en funció delsrendiments nets i com queden les quotes, l'Ajuntament de les Franqueses ha programat una formació telemàtica a través de la plataforma Zoom. Serà dilluns, de 13.30 a 15.30 h i cal inscriure's al web municipal.

ECONOMIA

Per Nadal, cada ove-

lla al seu corral, i 

queda't al comerç lo-

cal. Aquest és el lema que, des de fa alguns anys, il·lustra l'esperit nadalenc de Gran Centre, que és posar en valor la diversitat i la qualitat del comerç que hi ha a la ciutat. I aquest any, un cop més, l'associació de comerciants pro-mou una nova campanya solidària amb una entitat de Granollers, a la qual destinarà una part dels diners recaptats amb les compres fetes als comerços adherits mitjançant la targeta de l'entitat. Aquest any, els diners es destinaran a la secció en cadira de rodes del Club de Rugbi Spartans, amb l'objectiu de donar visibilitat i dotar de recursos aquest esport inclusiu, per exemple amb l'adquisició de noves cadires de rodes, que tenen un cost superior a 5.000 euros. Per presentar la cam-panya, Gran Centre va muntar una 
parada dissabte al matí a la plaça Maluquer, en què va desgranar les característiques de la col·laboració.Entre les activitats organitzades per l'entitat per aquestes festes hi ha la conferència Els 7 tresors. Més 

enllà de la ment, a càrrec de Jenny Moix, dijous 15 de desembre (20 h) a la Sala Tarafa. També tornarà 

La campanya solidària de 
Gran Centre, per a la secció en 
cadira de rodes dels Spartans

AJUNTAMENT

CAMPANYA DE NADAL  Usuaris del centre ocupacional han enganxat vinils

L'Ajuntament de Granollers i les associacions de comerciants de Comerç Ral i Congost han treballat conjuntament en les campanyes per dinamitzar el comerç durant les festes de Nadal. D'una banda, 
les botigues adherides a Comerç Ral han iniciat la campanya La clau 

del Nadal amb l'objectiu de pro-mocionar el comerç de proximitat i millorar l'autonomia i la integra-ció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Per això, aquests establiments obsequiaran els seus clients amb un clauer en forma de bola que simbolitza la llum de Nadal de la ciutat. Les bo-les, de ceràmica i pintades a mà, han estat elaborades pels usua-ris de la Fundació Vallès Oriental (FVO), entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapaci-tat intel·lectual. Així, de l'1 de de-

sembre al 6 de gener, les persones que comprin i emplenin la butlleta de la campanya amb el segell de tres establiments diferents dels 43 comerços adherits a la promoció, rebran com a obsequi aquest cla-uer –fins a exhaurir existències–. L'altra campanya es du a terme als establiments de Comerç Ral i Congost. Els últims dies de no-vembre, dos grups del centre ocu-pacional de la unitat d'anàlisi del comportament i unitat d'espectre autista han enganxat als apara-dors de les botigues d'aquests dos barris vinils amb motius de la campanya de Nadal. En total, s'han decorat 73 aparadors. Aquesta col·laboració dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, quan diversos grups del centre ocupa-cional van pintar artesanalment motius de Nadal als aparadors.

Aparadors de Comerç Ral i 
Congost, decorats per la FVO

Pimec ha nomenat Álvaro Sán-chez com a president de Pimec Joves Vallès Oriental en substitu-ció de Marc López, de l'assessoria Àgora, que deixa el càrrec des-prés de cinc anys al capdavant de la sectorial al Vallès Oriental. El nou president té com a objectiu fomentar la creació d'ocupació de qualitat i posar en valor l'empre-nedoria del jove empresariat per afavorir el creixement del teixit 

empresarial de la comarca. Sán-chez és graduat en Enginyeria per la UVic i actualment és codirec-tor general de l'empresa Sancor Transformadores SL, de Montor-nès, especialitzada en la fabricació de transformadors de baixa tensió. Al llarg de la seva trajectòria pro-fessional, el nou president dels jo-ves de Pimec també ha exercit com a enginyer mecànic a l'empresa d'automatització industrial SIDE. 

Álvaro Sánchez, nou president 
de Pimec Joves Vallès Oriental

ENTITATS AGAFA EL RELLEU DE MARC LÓPEZ, D'ÀGORA

El Vallès Oriental va registrar un nou descens de l'atur al novem-bre, tot i que més suau que en mesos anteriors. Aquest cop la davallada ha estat de 64 persones (-0,3%), de manera que el nombre de desocupats a la comarca és de 19.683, una de les xifres més bai-xes dels últims anys. Fa just un any, per exemple, l'atur superava les 20.000 persones a la comarca. A Granollers i les Franqueses, en canvi, l'atur va augmentar lleuge-rament al novembre. A Granollers 

l'augment va ser de 43 persones (+1,3%), fins a les 3.241 persones desocupades, mentre que en com-paració amb l'any passat hi ha un descens de 77 persones (-2,3%). I a les Franqueses l'increment res-pecte a l'octubre va ser de 16 per-sones (+1,7%), fins a les 981, però en relació amb el novembre de l'any passat el descens ha estat de 63 persones (-6%). La taxa d'atur als dos municipis és del 10,8%, mentre que la mitjana de la comar-ca és del 10,2%.

L'atur es manté per sota de l'11%

TONI TORRILLAS

COL·LABORACIÓ  Cada cadira dels Spartans té un cost superior a 5.000 eurosel tió solidari gegant, instal·lat a la Porxada, que es podrà fer cagar el dissabte 17 i el diumenge 18 de de-sembre d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. El menjar que es doni al tió servi-rà per omplir el rebost d'El Xiprer. També hi haurà el tradicional taller de llufes, en què els més petits po-dran pintar, retallar i enganxar una llufa pel Dia dels Innocents –28 de desembre, d'11 a 14 h i de 18 a 20 h a la Porxada–, i el contacontes so-lidari –el 30 de desembre de 17.30 a 20 h a la plaça Maluquer–, que en col·laboració amb l'Editorial Alpina inclourà un assaig per a les campa-nades de Cap d'Any (19.30 h).

Com els darrers anys, Gran Cen-tre repetirà el concurs de Nadal d'Instagram. Per participar-hi i poder guanyar un dels premis que ofereix l'associació, n'hi ha prou amb penjar una foto amb l'eti-queta #nadalgranollers i seguir el compte @grancentregranollers. El concurs estarà obert del 5 de de-sembre al 6 de gener. Finalment, l'associació també sortejarà una moto elèctrica. Per cada compra que es faci en un dels comerços as-sociats es podrà omplir una butlle-ta i dipositar-la a les urnes corres-ponents. El sorteig estarà obert del 13 de desembre al 5 de gener.
OCUPACIÓ LLEUGER AUGMENT A GRANOLLERS I LES FRANQUESES

El premi Fet a Catalunya, lliurat per l'entitat NEEC, va recaure en l'start-up barcelonina TheKer, una firma d'enginyeria que aplica la robòtica, la intel·ligència artificial i la visió per computador a processos de sol-dadura. També es van reconèixer les finalistes –Flick3d, Artea, Adan i Showee– i es van lliurar accèssits a la granollerina IAIOS –com a pro-ducte elaborat 100% a Catalunya– i NicePack, de Canovelles, com a pro-ducte acabat a Catalunya.

El premi Fet a 
Catalunya reconeix 
la firma IAIOS
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ESPORTS
El CEFS, eliminat de la Copa

El CEFS Ciutat de Granollers ha estat 

eliminat de la Copa Catalunya als penals. 

L'equip de Juan Fernández va empatar el 

partit contra l'Sporting Montmeló, 4 a 4, 

però va caure a la tanda de penals, 2 a 4. 

El Fraikin BMG no va poder supe-

rar dimarts el fortí del croat Nexe 

(39-36) i va encadenar la segona 

derrota a la fase de grups de la 

Lliga Europea. Tot i això, l'equip 

dirigit per Antonio Rama tanca 

la primera volta de l'agrupació 

en places d'accés als vuitens de 

final. El balanç del BMG en cinc 

partits és de tres victòries i dues 

derrotes, que els permet ocupar 

el segon lloc i situar-se entre els 

quatre primers llocs –amb accés 

als vuitens de final–. 

L'equip vallesà tindrà l'opor-

tunitat de revenja el pròxim di-

marts al Palau d'Esports (20.45 h) 

contra el Nexe, que es va mostrar 

inexpugnable a la seva pista. El 

Fraikin a terres croates va acon-

seguir avançar-se als primers 

compassos, per 3 a 5, però a me-

sura que van passar els minuts els 

locals van capgirar l'electrònic. 

Pocs minuts abans del descans, 

els d'Antonio Rama aconseguien 

empatar a 16, però, finalment, els 

locals tornaven a marxar a l'elec-

trònic amb una renda de tres gols, 

19 a 16, al descans.

A la represa, el partit va ser igua-

lat, però el Fraikin va anar sempre 

a remolc. Pol Valera va connectar 

amb Esteban Salinas a la segona, 

però el bon joc va ser insuficient. 

Un parcial final, demolidor, de 3 

HANDBOL | Lliga Europea  TÉ UN BALANÇ DE TRES VICTÒRIES I DUES DERROTES CONTINENTALS

a 0 del NExe, va dictar sentència. 

Antonio García i Faruk Yusuf van 

ser els màxims anotadors visi-

tants amb set gols cadascun. 

El Fraikin és segon, del grup C, 

amb sis punts, empatat amb el da-

nès Skjern, tercer, i el portuguès 

de l'Sporting, quart. Líder i invicte 

és el Nexe amb deu punts. Els dos 

últims classificats, fora dels llocs 

de vuitens de final, estan empa-

tats amb un punt, l'hongarès Bala-

tonfüredi i l'austríac l'Alpla Hard. 

Últim partit de la lliga Asobal
Abans de disputar el primer partit 

de la segona volta de la Lliga Euro-

pea, el Fraikin dissabte afrontarà 

l'últim partit de l'any de la lliga 

Asobal contra el Recoletas Atléti-

co Valladolid. Aquest duel serà 

també l'últim de la primera volta 

de la competició domèstica i els 

vallesans volen mantenir la seva 

ratxa triomfal. Després de 14 jor-

nades, el Fraikin és segon classifi-

cat, amb 24 punts, amb un balanç 

de 12 victòries i dues derrotes; 

amb un marge de quatre punts 

amb el tercer, el Cuenca. Líder és 

el Barça amb un ple de triomfs i 

28 punts. 

L'Atlético Valladolid arribarà al 

Palau al novè lloc, amb 13 punts, 

i ve de perdre contra l'Ademar de 

Lleó, per 30 a 37. J.L.R.B.

El sènior masculí B del KH-7 BMG 

lidera en solitari el grup D de la 

Primera Estatal després del tri-

omf contra el Sant Martí Adria-

nenc, per 25 a 31. El filial masculí 

va arribar al descans amb la mí-

nima avantatge (10-11), però a la 

represa va mostrar la seva supe-

rioritat. Albert Masa, amb 7 gols, 

i Biel Valera, amb 5, van ser els 

El filial masculí lidera 
en solitari l'agrupació D

Primera Estatal  EL KH-7 B GUANYA CONTRA EL SANT MARTÍ

màxims golejadors vallesans. 

El KH-7 B ocupa el primer lloc, 

amb 21 punts, i té 1 de marge amb 

el segon, l'Handbol Sant Cugat; i 

de 3 amb el tercer, el Mubak BM 

La Roca. 

El proper duel dels vallesans 

serà diumenge, al Palau (13 h) 

contra el Sant Esteve Sesrovires, 

que és 11è amb 7 punts. 

BMG

L'Esport Club jugarà dissabte el duel ajornat

L'Esport Club recuperarà dissabte (16 h) el partit ajornat 

del cap de setmana passat al camp del Bosc de Tosca. Els 

granollerins encadenen cinc partits sense perdre i necessiten 

guanyar per seguir en llocs d'ascens a la Superlliga Catalana. 

L'equip gironí és antepenúltim amb vuit punts. 

El Fraikin tanca la primera 
volta en places de vuitens

Lliga Guerreras  S'IMPOSA A LA PISTA DEL CUER, LA RIOJA

El KH-7 va aconseguir la primera 

victòria de la temporada en la vui-

tena jornada de la Lliga Guerreras. 

L'equip dirigit per Dolo Martín va 

guanyar a la pista del Grafometal 

La Rioja, per 16 a 26, i la plantilla 

ho va celebrar de valent en acabar 

el duel dins la pista.

Tot i l'àmplia victòria final, el 

duel va ser igualat fins al descans. 

Les vallesanes van anar sempre 

per davant a l'electrònic i van 

marxar al vestidor amb 3 gols de 

marge, 11 a 14. A la represa, un 

parcial d'1 a 5 a favor del KH-7 

(12-19) va decantar el partit i el 

seu primer triomf del curs, molt 

El KH-7 guanya el primer 
partit de la temporada

KH-7 BMG - GIJÓN
Dimecres, 14 - 20.30 h Granollers

BMG

VICTÒRIA La plantilla celebra el primer triomf a la pista

treballat. En la segona part, el 

KH-7 només va encaixar 5 gols. 

La màxima golejadora vallesa-

na va ser Ona Vegué, amb 7 gols. 

"Estem molt contentes per la 

primera victòria, també per com 

hem jugat. Necessitàvem un par-

tit com aquest per poder sen-

tir-nos fortes amb el nostre joc", 

deia Dolo Martín, tècnica del KH-7.

L'equip vallesà es manté pe-

núltim classificat, amb 3 punts, i 

està a 1 punt de l'antepenúltim, el 

Barakaldo Zuazo, i a 2 del quart i 

el cinquè per la cua, l'Elx i el Gi-

jón, respectivament. Precisament 

el pròxim partit del BMG  femení 

serà el pròxim dimecres al Palau 

d'Esports contra l'equip asturià 

amb l'objectiu d'encadenar el se-

gon triomf. J.L.R.B.

FRAIKIN - ATLÉTICO VALLADOLID
Dissabte, 10 - 20.30 h Granollers

FRAIKIN BMG - NEXE
Dimarts, 13 - 20.30 h Granollers

DERROTA El BMG va perdre dimarts a la pista del Nexe, 39 a 36

Tot i allunyar-se del lideratge del grup C, el Fraikin va oferir bones sensacions 

a la complicada pista del Nexe (39-36). "Nexe és una pista extremadament 
difícil. Tot i això, ho hem tingut a prop, però no ha pogut ser", deia en acabar 

el duel el tècnic del Fraikin, Antonio Rama, que espera amb ganes el partit de 

dimarts al Palau: "tenim moltes ganes d'intentar retornar-li".  El pròxim duel 

serà el primer partit de la segona volta i s'activarà el compte enrere pels vuitens 

de final, que és la fita desitjada de la plantilla. "Ha estat un partit que se'ns ha 
posat complicat,  tot i que l'hem pogut tenir... però entre accions puntuals, 
errades, alguns llançaments... hem tingut opcions d'empatar el partit més 
d'una vegada, però al final arribes amb molt poca força i si tornen a marxar 
a l'electrònic, és molt complicat", assenyalava Rama, que admetia que anar 

a remolc ha estat una llosa: "Està clar que quan vas guanyant, jugues més 
tranquil. Si vas perdent i vols guanyar, has d'arriscar més, córrer més... i tot es 
fa molt més precipitat". Per la seva part, Pol Valera, un dels jugadors destacats 

a Croàcia, es va mostrar "molt content de l'equip perquè portem molts partits 
a sobre i al final, crec, que això es nota. Lluitem fins al final i aquest camp 
és un dels més complicats d'Europa, és un altre infern com el que tenim ara 
nosaltres al Palau. Hem lluitat fins al final, el marcador ha estat per a ells; però 
els esperem a casa perquè tindrem les nostres opcions". 

"Hem tingut a prop el triomf"
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El Nokachi Team de Bellavista va 

guanyar set medalles en el Cam-

pionat de Catalunya absolut de 

karate, que va tenir lloc dissabte 

a la Garriga. L'equip franquesí va 

sumar tres ors, una plata i tres 

bronzes, tots en la modalitat de 

kumite. 

La delegació franquesina va ser 

de les més exitoses del torneig 

català i va quedar-se amb tres 

campions catalans sèniors. Els 

medallistes d'or van ser Andrea 

Fernández, en +68 quilos; Iona 

lobato, en -55 quilos, i Rodrigo 

Rodríguez, en -84 quilos. La sub-

campiona catalana va ser Wiam 

Koubiss, en -55 quilos. Els tercers 

classificats van ser Omar Jebli, en 

-63 quilos; Alfredo Domínguez 

kumite, en -75 quilos, i Yanko 

Marcano, en -63 quilos. 

Més de 160 esportistes
El Nokachi Team va celebrar diu-

menge l'acte de presentació dels 

seus més de 160 lluitadors i llui-

l'entitat, va consistir en un entre-

nament grupal i per grups d'edats, 

entre el Club Nokachi i l'Escola de 

Karate de les Franqueses.   

tadores amb el festival de karate, 

que va tenir lloc al Pavelló Mu-

nicipal. La jornada, que va servir 

per explicar la filosofia i treball de 

NOKACHI

El Nokachi suma set medalles 

al campionat català absolut

MEDALLISTES  Tres ors, una plata i tres bronzes a la Garriga

KARATE | Catalunya  TAMBÉ VA CELEBRAR DIUMENGE EL SEU FESTIVAL AMB 160 ESPORTISTES

Les Franqueses empata  

a Vallbona i és cinquè

FUTBOL | Segona Catalana  EL BELLAVISTA ÉS CUER DE TERCERA

El CF Les Franqueses ocupa el cin-

què lloc, del grup 2A, de la Segona 

Catalana després de 12 jornades 

disputades. L'equip dirigit per 

José Manuel Alcaraz va empatar 

en l'últim partit al complicat camp 

del Racing Vallbona, per 1 a 1, i 

s'aconsegueix oblidar de la derro-

ta a l'anterior jornada al camp del 

Navàs, per 2 a 0.

Les Franqueses va rebre un gol 

als primers compasos del duel, 

però va estar afortunat amb un 

gol en pròpia porteria dels locals 

al minut 21. L'electrònic ja no es 

va moure més i els vallesans van 

sumar un punt més a la seva case-

lla, que ja suma un total de 17. Les 

Franqueses está a cinc punts del 

líder, el Júpiter, que té pendent un 

duel contra el Lloreda.  El proper 

partit del CFLF serà la pròxima 

setmana contra el Singuerlín. 

El Bellavista, cuer
El Bellavista Milan està en una si-

tuació complicada perquè després 

d'onze jornades és cuer amb qua-

tre punts, del grup 9 de la Tercera 

Catalana, i està a quatre del penúl-

tim, La Torreta.

L'equip franquesí encadena 

quatre derrotes i necessita gua-

nyar amb urgència per intentar 

sortir de la zona baixa. 

Diumenge, rebrà la Unificació 

Santa Perpètua, l'onzena classifi-

cada amb 12 punts.  

El Corró d'Amunt i el Ramassà van pro-

tagonitzar el duel de la jornada al grup 

11 de la Quarta Catalana. Els dos equips 

franquesins van acabar en empat, 3 a 3, 

i tots dos es mantenen amb aspiracions 

a l'ascens a la Tercera Catalana. El Ra-

massà és el segon classificat, amb  17 

punts; mentre que el Corró d'Amunt és 

quart amb 15 i empata amb el tercer, la 

Torreta B. Líder, en solitari, hi ha la Roca 

Penya Blanc i Blava, amb 20 punts.

EMPAT ENTRE CORRÓ 
I RAMASSÀ (3-3)
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El vòlei de l'AE Carles Vallbona ja 
ha inscrit una trentena de noies 
per participar en un nou projec-
te d’inclusió i integració vinculat 
amb l'esport. Novament, el club 
aposta per promocionar l'esport 
amb un projecte d'Erasmus col·la-
boratiu amb entitats d'altres paï-
sos, amb Alemanya, França i Itàlia, 
i la Universitat de Vic.

El projecte va començar al se-
tembre i la trentena de noies 
provenen d'un total de nou esco-
les, entre Granollers i la Roca del 
Vallès. Totes elles cursen els es-
tudis d'entre 3r i 4t de Primària. 
"L'objectiu és integrar a les no-

ies i facilitar a aquelles famílies 

amb dificultats, que les seves 

filles puguin fer esport compe-

titiu, en aquest cas de vòlei. Les 

ajudes públiques són insufici-

ents i per això nosaltres desen-

volupem tasques per intentar 

que aquestes noies puguin fer 

esport", explica el president del 
vòlei Carles Vallbona, Joan Carles 
Marín, que recorda que aquest 
és el segon projecte Erasmus que 
acull en tres anys.

Les noies inscrites estan fent en-
trenaments setmanals amb moni-

VÒLEI  EL CLUB LIDERA UN PROJECTE INTERNACIONAL D'INTEGRACIÓ DE LES JOVES A L'ESPORT

tors especialitzats i a partir del ge-
ner s'integraran a la resta d'equips 
de vòlei de l'AE Carles Vallbona. 
"La beca està valorada en 800 

en euros per a dues tempora-

des. Elles entrenen amb nosal-

tres un o dos dies a la setmana; 

però després de les festes del 

Nadal, acabaran entrenant amb 

jugadores del club i en acabar la 

temporada algunes faran un in-

tercanvi amb les altres entitats 

Una trentena de noies, amb 
beca per fer vòlei a l'AECV

AECV

del projecte",  diu Marín. 
El club va fer públic aquest nou 

projecte internacional durant l'ac-
te de presentació dels 32 equips de 
vòlei de la temporada 2022-2023, 
que va omplir diumenge el Pavelló 
de Can Bassa. El club esportiu suma 
aquesta campanya al seu 25è ani-
versari i el voldria commemorar 
amb un nou ascens del sènior feme-
ní, que va camí d'aconseguir pujar a 
la Primera Catalana.  j.l.r.b.

El sènior masculí A del Club Ten-
nis Taula Granollers, que milita a 
la Tercera Territorial de Barcelo-
na, està complint amb l'objectiu 
de la temporada, que és lluitar per 
l'ascens. L'equip es va quedar a 
les portes de l'ascens la campanya 
passada i enguany ha començat la 

TENNIS TAULA | Tercera Territorial  OCUPA EL SEGON LLOC I TÉ COM OBJECTIU PUJAR

El CTTG absolut il·lusiona i 
se situa en llocs d'ascens

ECG

TORNEIG ESCOLAR Els participants del campionat d'infants del club

lliga amb una bona dinàmica: amb 
cinc victòries en sis jornades. 

El CTTG ocupa el segon lloc, amb 
deu punts, que suposa situar-se en 
llocs d'ascens. "Els dos primers 

pujaran de categoria i aquesta 

és la nostra finalitat. Confiem 

poder fer-ho perquè ja l'any 

PRESENTACIÓ El club va presentar un total de 32 equips

El CBG suma la cinquena 
derrota abans del Barça

NATACIÓ | PROMOCIÓ  PASSEN A LA FASE FINAL DEL CAMPIONAT
CnG

Una vintena de classificats al català
Una vintena de nedadors del Club Natació Granollers participaran en la 
fase final del Campionat de Catalunya d'Hivern Júnior i Infantil, que tindrà 
lloc del 8 a l'11 de desembre a Sabadell. La primera fase es va celebrar 
el cap de setmana passat a les instal·lacions del CN Barcelona, amb èxit 
de participació i resultats. D'entre els resultats més destacats, hi ha els 
júniors Eric Fernández, amb el seu primer lloc als 400 estils, tercer als 
100 papallona, i quart als 200 estils; Èric Saldaña, quart als 200 braça; i 
les infantils, Laia Cruz, segona als 50 braça, tercera als 200 estils i braça, i 
cinquena als 50 papallona, així com Ariadna Pujadas, que va ser quarta 
als 50 esquena i sisena als 200 lliures i estils.

BÀSQUET | Lliga EBA  OCUPA UNA MERITÒRIA SETENA POSICIÓ 

passat vam estar a punt. Aquesta 

temporada tenim més experièn-

cia i els jugadors estan tenint un 

molt bon rendiment", assenyala 
el president, David Selva.

De les sis jornades disputades, 
tan sols van perdre contra el Pre-
mià de Mar, per 4 a 2. Aquesta pas-
sada jornada l'equip va descansar i 
no jugarà fins al pròxim 18 de de-
sembre contra el Badalona, que se 
situa a la part baixa de la classifica-
ció. "Creiem que al gener es per-

filarà millor el grup i es decidirà 

tot. Tenim molta il·lusió i creiem 

que el club es mereix una cate-

goria superior", diu Selva. 

Dos tornejos socials
El passat dijous, el club va organit-
zar un nou campionat escolar amb 
més d'una desena de participants, 
que va quedar campió Marc Valera; 
subcampió, Aleix Bernabéu; i ter-
cer, Hugo Sánchez. A més, el pròxim 
dijous 15 de desembre celebrarà el 
Torneig Social de Nadal, amb una 
vintena d'esportistes del club. 

L'entitat suma ja tres anys en 
funcionament i frega la cinquante-
na d'esportistes.  j.l.r.b.

El sènior masculí del CBG va per-
dre el cinquè partit de la tem-
porada després de caure a casa 
contra el CB Martinenc, per 73 a 
78. L'equip dirigit per Toni Oliva-
res segueix fora de la zona baixa i 
després de deu jornades ocupa el 
setè lloc amb cinc victòries i cinc 
derrotes. Una posició positiva del 
CBG que el pròxim dimecres posa-
rà a prova a la pista del FC Barce-
lona B, que suma vuit victòries i 
dues derrotes i ocupa el segon lloc 
del grup C2.  

Contra el Martinenc, el CBG va 
dominar les dues primeres parts 
(40-34), però un mal tercer quart 
va capgirar l'electrònic en favor 
dels visitants (53-57). L'avantatge 
es va mantenir a favor del Mar-
tinenc fins al final. Els màxims ano-
tadors van ser Jordi Auro i Carles 
Homs, amb 17 punts cadascun. 

Tres derrotes en quatre duels
Tot i situar-se el CBG en una meri-
tòria setena posició, té una dinàmi-
ca de tres derrotes en les últimes 

BARÇA B - CBG MASCULÍ 
Dimecres, 14 - 20 h Sant Joan Despí

quatre jornades. És a dir, dels qua-
tre últims partits, només va poder 
guanyar a la pista del Club Es Cas-
tell, per 70 a 73; la resta d'enfron-
taments van ser derrotes –contra 
l'Esparreguera (80-72), el Valls 
(61-82) i el Martinenc (73-78)–. 
El pròxim duel serà especialment 
complicat contra el Barça B, que 
és un dels equips aspirants a pu-
jar a la Leb Plata. Tot i que tampoc 
es troba en el seu millor moment 
perquè just ve de perdre contra 
el líder, el Pajarraco, per 85 a 91. 
L'altre derrota va ser fa quatre jor-
nades a la pista del Valls, 77 a 71. 

D'entre els jugadors més desta-
cats del Barça B hi ha l'exjugador 
del CBG, Michael Caicedo, que és 
una peça clau.  

L'absolut femení del CBG segueix 
sense trobar el camí de la victòria i ja 
encadena nou derrotes, en nou jorna-
des. L'equip va perdre contra el Draft 
Gramenet, per 67 a 51, tot i que van co-
mençar el duel amb un esperançador 0 
a 14. Finalment, van perdre. 

NOVENA DERROTA 
DEL SÈNIOR FEMENÍ
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CULTURA
L'Hora menuda a Roca UmbertLouis Pasteur i els bacteris a Can Pedrals
Descobrir les primeres paraules i la seva musicalitat

a través de la música i el joc. Això és el que ofereix la

sessió de dimecres (17.30 h) a la Biblioteca Roca Umbert 

de la mà de Duna Vilà. Una activitat per explicar contes 

amb els dits, adreçada a nadons de 16 a 36 mesos.

BiblioLab és el programa de la Xarxa de Biblioteques per

fomentar l'aprenenatge, la creació i l’experimentació. Dissabte(11 h) proposa un taller familiar a Can Pedrals entorn de la �igura 
del francès Louis Pasteur, el pare de la microbiologia moderna.

Dinamizat per Funbrain, està adreçat a canalla de 7 a 12 anys.

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

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

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

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

TRADICIÓ ELS PATGES GREGORI I PICAROL I LA PATGESSA LLUM VAN ENCETAR LA PROGRAMACIÓ NADALENCA DIVENDRES, I DIMECRES COMENÇARAN A VISITAR LES ESCOLES 

Arrenquen els actes 
d'esperit nadalenc

Un espectacle a la Por-

xada amb els patges 

Gregori i Picarol i la 

patgessa Llum va 

servir divendres per 

encendre la il·lumi-

nació nadalenca a la 

ciutat i per obrir un ampli progra-

ma d'activitats.

Avui mateix, divendres (18 h), 

el Centre Cívic Nord, al barri de 

l'Hostal, proposa una activitat al 

voltant d'una de les menges més 

agraïdes i reparadores durant 

aquestes dates: el caldo de Nadal. 

Dissabte (9.30 h) Abacus rebrà la 

visita d'un ajudant molt popular i 

relacionat amb el món del còmic. 

Per descobrir-lo, caldrà visitar 

aquest establiment, on també es 

farà un taller de treballs manuals, 

aquest cop per fer postals de Na-

dal (12 h). I encara més postals. 

El mateix dissabte (17 h) la Bibli-

oteca Roca Umbert dedica el seu 

Lab digital a un taller per crear 

nadales originals i creatives amb 

un circuit elèctric integrat. Això 

permet, per exemple, que puguin 

il·luminar-se amb un llum led. 

Aquest taller gratuït està adreçat 

a infants de 8 a 12 anys.

Finalment, a partir de dimecres 

els Gregorins i les Gregorines co-

mençaran a escampar la pols màgi-

ca entre els infants. Aquest dia els 

patges reials inicien les visites a les 

escoles de la ciutat, que continua-

TONI TORRILLAS

L'ARRIBADA DEL GREGORI I LA LLUM  Divendres a la Porxada van encendre la il·luminació de Nadal

ran el dijous 15 i el divendres 16.

En paral·lel a les cites puntuals, 

aquests dies també hi ha altres 

propostes nadalenques de llarga 

durada que ja estan en marxa. Fins 

'OBRE LA PORTA A LA IMAGINACIÓ'
■ Aquest és el leitmotiv de la campanya nadalenca de la cooperativa de llibreries i 
papereries Abacus, que gira al voltant d'un objecte: una clau màgica. Els dissabtes 
10 i 17 la Forjadora de Claus arriba a l'establiment Abacus de Granollers, on 
dinamitzarà tallers per dissenyar claus úniques i especials. A la botiga s'ha instal·lat 
una bústia on els infants podran dipositar la clau feta per ells mateixos. En fer-ho, 
rebran un missatge personalitzat del tió, els Reis de l'Orient, el Pare Noel,
els elfs o, fins i tot, el Grinch. D'entre totes les claus entregades, Abacus escollirà
per sorteig la seva Clau Mestra, que permetrà a l'infant que l'ha creat rebre un 
regal triat per ell a la botiga. Més informació al web laclaudenadal.abacus.coop. 

A més, durant aquestes festes diversos voluntaris embolicaran regals a
la botiga a partir d'un donatiu que es destinarà íntegrament a l'ONG Open Arms.

Les dues mascotes que venen de la 
Patagònia i identifiquen el Parc Infantil 
de Nadal –un dels actius recuperats 
després de la pandèmia– es van fer 
notar. Dissabte a la tarda el xivarri 
d'una comitiva festiva els va conduir 
des de la plaça de la Corona fins a 
la plaça Perpinyà, on els esperava 
l'animació musical d'El Tramvia Blanc. 
La festassa va acabar amb un berenar 
amb xocolata i galetes, a l'espera
de la inauguració del parc, el dia 27.

          La ciutat dona 
la benviguda al 
Pinguai i l'Espingueta

XAVIER SOLANAS

al 6 de gener la Porxada del segle 

XVI s'ha transformat en el Magat-

zem dels Desitjos, un espai màgic 

on el patge Gregori guarda tots els 

missatges i les il·lusions perquè es 

facin durant aquestes festes. Això 

ha estat possible gràcies a la in-

tervenció de l'arquitecte i artista 

visual olotí Xevi Bayona. Fins al 

mateix dia Roca Umbert acull la 

Fàbrica dels Desitjos, una instal-

lació artística situada on s'observa 

la transformació dels desitjos del 

Consell dels Infants en missatges 

que il·luminen la ciutat. I una visi-

ta a l'Ajuntament permet admirar 

el pessebre institucional, enguany 

dedicat a la Tela.

Un espectacle a la Por-

xada amb els patges 

Gregori i Picarol i la 

patgessa Llum va 

servir divendres per 

encendre la il·lumi-

nació nadalenca a la 
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Les etiquetes musicals sovint són 

inexactes i reduccionistes, però 

si més no ajuden a saber de què 

estem parlant. Però què pensar d'un grup que es defineix com una 
"tragicomèdia melodramàtica" 

i que diu fer "música transoceà·

nica, eròtica i depressiva"? Així es defineixen els inclassificables 
La Bossa d'Urina, un projecte ju-

ganer que té com a ingredients 

principals el sentit de l'humor i 

l'escatologia. El nom que van tri-

ar és tota una declaració de prin-

cipis, un joc de paraules a partir 

dels noms dels dos fundadors, els 

granollerins Daniel Bolsa, profes-

sor de música al Figaró i l'Oriol Nieto, tècnic d'intel·ligència artifi-
cial. "Som catalans i això és cul·

tura catalana, com el caganer. 

El que busques és connectar 

d'alguna manera amb la gent i 

nosaltres ho fem a través d'un 

humor, que sempre té un punt 

crític i nihilista. Però amb molt 

d'amor, sempre!", adverteix Bols 

amb un somriure.

També formen part del joc l'ab-surd i l'afició per descol·locar al personal, fins i tot musicalment. 
Potser per això titulen el seu nou 

treball El primer disc, quan en re-

alitat és el tercer de la seva dis-cografia. L'àlbum es comença a 
difondre a partir d'avui divendres 

a les plataformes digitals i, de mo-ment, no tindrà edició física.
El fet que en Daniel visqui a Gra-

nollers i l'Oriol als Estats Units és 

la llicència que els permet parlar 

de "música transoceànica" sense 

faltar a la veritat. El disc s'ha cui-

nat entre els dos països, treballant 

cadascú per la seva banda i des-

prés compartint el material. Bolsa 

creu que això "també és herència 

de la pandèmia, tots ens hem 

acostumat molt més a treballar 

en línia". Sobre aquesta relació creativa a distància, opina que "és 

més fàcil que amb una parella 

de veritat perquè com que no hi 

ha d'haver sexe, es pot portar". 

Alhora, això també ha facilitat 

que el primer videoclip de presen-

La Bossa d'Urina justifica el tercer 
disc: "La broma es va allargant"

MÚSICA  EL DUO PUBLICA UN NOU TREBALL, 'EL PRIMER DISC', QUE ESTRENARÀ A GRANOLLERS EL 16 I EL 17 DE DESEMBRE

la bossa d'urina

NOVA YORK  Oriol Nieto en una imatge del senzill 'Les criptomonedes'

tació, Les criptomonedes, publicat 

fa un parell de setmanes a YouTu-

be, alterni imatges de Wall Street 

i de Roca Umbert i altres indrets 

de la ciutat. Per no variar, la can-çó se'n fot de la nova economia i 
"d'aquelles persones que han 

fet realitat el seu somni de ser 

riques sense treballar, ser feli·

ces sense esforç, ser lliures sen·

se fer res".

De moment, El primer disc tin-drà tres estrenes destacades. El di-
vendres de la setmana que ve en el 

marc de la Lluïda de Palou (21 h), 

una festa veïnal a la qual el grup té molta fidelitat, perquè hi ha es-

tat convidat en diverses ocasions. L'endemà, 17 de desembre, actua-

ran a l'ateneu popular La Malgir-

bada, en el marc d'un programa 

titulat Jornada Distòpica que in-clourà xerrades i un dinar popular 
(19 h) i el 22 del mateix mes faran 

el salt a Barcelona i el presentaran al bar musical la Sonora de Gràcia 
(21.30 h). "Intentarem tocar la 

majoria de les cançons noves i 

també els hits que sempre ens 

demana el públic", promet Bolsa.

Una trajectòria de broma
En Daniel i l'Oriol són amics des 

de temps escolars. Els uneix la 

seva passió per la música, i tots 

dos han entrat i sortit de multitud 

de bandes, com Sargon –"un grup 

de heavy del Vallès que ho va 

petar bastant"–, Madee, La Puta i 

la Ramoneta, Desacato o La Rateta 

Ja No Escombra l'Escaleta. "Això 

es nota en la nostra música, que 

també té mil estils diferents i un 

dia anem més cap al rock, l'altre 

cap a l'electrònica i un altre fem 

música de cantautor tranquil·

leta. L'objectiu és divertir·nos i 

que es diverteixi la gent quan ve 

a veure'ns", explica Bolsa.

La seva relació no es va refredar 

ni tan sols quan l'Oriol va marxar a estudiar a Califòrnia, on ara està 
instal·lat. El 2011 va venir de vi-

sita i la parella va decidir fer un 

concert "de broma" amb quatre 

versions al ara desaparegut casal 

popular L'Esquerda. L'experiència 

va ser tan satisfactòria que es va 

adoptar com un costum. "Nor·

malment, els concerts (que el 

grup anomena, amb humor, "gi·

res mundials per Catalunya") 

els fem per Nadal o a l'estiu, 

quan l'Oriol està per aquí de 

vacances". En els seus directes es 

reforcen amb l'aportació de la ba-

teria electrònica de Marc Prim, de Santa Eulàlia de Ronçana..
Discografia
El volum de temes propis anava 

creixent i el 2015 van decidir aple-gar-les en un àlbum, "també de 

broma", però el segell Cydonia Re-

cords els va produir un disc amb 

tots els ets i uts, de títol homònim. La segona col·lecció de cançons, Merda 

fina, es va publicar el 2018 i "ens va 

catapultar cap a la fama, que va 

acabar, com sempre, en drogues, 

escàndols, i malestar. Després va 

venir la pandèmia i es van que·

dar a casa fent el post·nihilisme 

pertinent".  c.RIOBÓ

n El nou disc, que s'han autoeditat, té 
un altre al·licient. El disseny de la por-
tada ha anat a càrrec de l'il·lustrador 
granollerí Andreu Zaragoza, que ha 
concebut una imatge que és una pica-
da d'ull a la pel·lícula 2001: una odissea 

de l'espai, amb un homínid sostenint 
un disc compacte, un objecte ja gaire-
bé del passat.

"EL TÍTOL ÉS UN
ALTRE ACUDIT"

LA PORTADA

Sorgit del viver del Taller de Mú-

sics, Biel Solsona és un d'aquells 

creadors joves i inquiets, als quals 

costa seguir-los la pista. Divendres 

(20 h) aquest pianista i teclista pujarà a l'escenari del Casino amb 
el contrabaixista Ferran Puertas 

–també amic i veí de Sant Pere de 

Ribes– i el bateria Eudald Font, 

amb els quals ha format el trio ·i·.

Aquest nou projecte, nascut fa 

un parell d'anys, parteix d'una 

base jazzística, però incorpora 

pinzellades de pop i d'electrònica, 

en una clara aposta per l'experi-

mentació amb el so a través de 

l'ús de delays, reverbs o chorus, 

per crear textures i atmosferes. 

"Quan faig música soc lliure, 

m'oblido de tot, jugo com un 

nen petit i experimento emo·

cions i sensacions que també 

comparteixo", explica el músic.

En un altre context musical, 

Solsona ha col·laborat amb la Lalo 

López Limited Orchestra –la nova 

aventura de l'excomponent de la 

Fundación Tony Manero– i un al-

tre dels membres d'aquella banda 

de funk, Miguelito Superstar, s'ha 

responsabilitzat de l'enregistra-

ment i les mescles del disc de de-

but de ·i·, que té prevista la sorti-

da al mes de gener.

Inclassificable
El currículum musical de Solsona 

és ampli i apunta en direccions 

molt variades. Se'l pot trobar a les 

files de Zulabard; ha col·laborat 

amb Marialluïsa i també forma 

part del grup de pop seixanter Fi-

lipin Yess, que, tres anys després 

de la seva creació, acaben de de-butar en el món discogràfic. Can-tant en català, mostren influèn-cies clàssiques com The Beatles i 
també derives més psicodèliques 

i soul. 

De fet, el seu descobriment ha 

propiciat la creació d'un nou se-gell discogràfic i agència de mana-

gement El Jardí Amagat, dedicada 

als talents emergents, amb el su-

port de Bankrobber.   

Jazz electrònic i 
sons sintètics en 
el directe del trio 
de Biel Solsona

DIVENDRES AL CASINO

"El que busques és
connectar d'alguna manera

amb la gent i nosaltres  ho 
fem a través de l'humor"
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12€

Joan Sala Vila ha viscut més de 90 anys i aquesta vida la trasllada periòdicament als seus llibres 

i poemaris des d’on ens parla d’aspectes tan diversos com la cultura popular, la literatura, 

l’art i l’esport, sempre des d’un punt de vista on els valors innats a la persona són el més important.

La gran Coral de l’Aigua, prologat per Yannick Escobar Vila, nét de l’autor, consta de 50 poemes on 

Joan Sala s’endinsa en la natura, l’ésser humà i l’amor per traslladar-nos, amb els seus versos íntims 

i encertats, a moments quotidians de gran bellesa literària.

La gran Coral 
de l’Aigua
de Joan Sala

Si els lectors/es dels exemplars voleu 
compartir experiències amb mi, ho podeu 
fer a través del meu correu electrònic: 
jsalavila@hotmail.es

Per Nadal 
REGALA

cultura local

El podeu adquirir online 
a La Casa del Llibre 

i al Facebook 
d’Edicions Forment 

o a la teva llibreria habitual

MÚSICA LA FORMACIÓ QUE DIRIGEIX MOISÈS SALA PORTA AL TEATRE AUDITORI UN RECORDATORI DELS 20 ANYS DE TRAJECTÒRIA

The Gospel Viu Choir resumeix dues 
dècades cantant a l'amor i a la vida
El món del gòspel viu un moment 

dolç, en part pel seu ressò medià-

tic i també perquè moltes perso-

nes han trobat en l'actualització 

contemporània d'aquest gènere 

d'origen religiós –l'anomenat ur-

ban gospel– una alternativa al cant 

coral tradicional. A més, els grups 

proliferen i s'estan convertint en 

espais de relació de persones amb 

interessos comuns i, sovint, amb 

un rerefons vinculat a accions so-

lidàries i de responsabilitat social.

Tot aquest caliu es podrà copsar 

novament diumenge (19 h), amb 

motiu del concert que The Gospel 

Viu Choir oferirà al Teatre Auditori. 

Aquesta associació musical –am-

baixadora del gòspel en l'àmbit ca-

talà, estatal i europeu– té un gran 

dinamitzador en el seu carismàtic 

fundador i director, Moisès Sala.

Amb aquesta actuació el col·lec-

tiu continua la gira Non Stop Gospel 

2.0, per celebrar els 20 anys als es-

cenaris. L'espectacle es va preestre-

nar al maig a Torres de Segre, a Llei-

da, i va tenir l'estrena nou dies més 

tard al Palau de la Música de Bar-

celona. El muntatge s'ha ideat com 

una mena de grans èxits que re-

cull "els moments més intensos, 

emocionants i emblemàtics de 

les vuit produccions anteriors": 

Marchin' To Freedom (2002), The 

THE GOSPEL VIU CHOIR

MOISÈS SALA  Él director és també el motor i l'ànima de la formació

Gospel X-perience (2006), The Gos-

pel X-perience In Symphony (2008), 

Spirituals (2010), Non Stop Gospel

(2012), Reload (2014), Gospelizing

(2017) i Vida (2020). 

El programa inclourà temes, au-

tors, estils i ritmes diversos, des 

dels primers espirituals negres 

Sarsueles i nadales 

servides per l'Aula 

Lírica de Granollers 
L'Aula Lírica de Granollers, una 

entitat que s'encamina cap al 35è 

aniversari de la seva creació, orga-

nitza diumenge (18 h) un concert 

líric de Nadal del seu cor a la Sala 

Francesc Tarafa. El programa, amb 

direcció de Xavi Dolç, combinarà 

peces de sarsueles i també nadales.

Les veus solistes seran les d'An-

tonio Casellas, Assumpte Mayoral-

go, Visi Palacín i José Valenzuela. 

Les entrades es podran adquirir 

el mateix dia de l'actuació, per un 

import de 12 euros.

BREUS

cantats a cappella, �ins al gòspel 
més modern dels nostres dies. 

L'objectiu és el de cercar la con-

nexió directa amb el públic, fent 

reviure tots aquests muntatges 

i, alhora, reclutar nous adeptes a 

aquesta música vibrant i de gran 

càrrega emocional.

La discoteca i sala de concerts 

Now Granollers –que al novembre 

va celebrar el primer aniversari– 

ja ha posat a la venda les entrades 

anticipades per la festa de Cap 

d'Any, animada pel dj Mark Polo. 

En aquesta primera fase tenen un 

import reduït de 20 euros, inclo-

ent-hi dues consumicions. 

La discoteca Now 

escalfa el Cap d'Any
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de divendres 9 al dilluns 12 de desembre

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

17º 10º  14º 4º  10º 2º  11º 3º

EXPOSICIÓ  UN ACTE A BELLAVISTA RECORDARÀ LES MÚLTIPLES APORTACIONS DEL CREADOR

Homenatge a Ramon Turon
LES FRANQUESES. El mestre, histori-

ador i artista Ramon Turon va mo-

rir l'any passat i des d'aleshores el 

seu fill Daniel ha estat treballant 

per organitzar-li un reconeixement 

ciutadà que finalment es farà rea-

litat. Dissabte (18 h) tindrà lloc al 

Centre Cultural de Bellavista una 

exposició d'homenatge en el marc 

d'un acte que, fidel a l'esperit in-

quiet de Turon, també inclourà 

altres ingredients gràcies a la col-

laboració d'amics.

El públic serà rebut amb una de-

gustació de vi, per cortesia de l'es-

tabliment Ostrya Celler del Ferrer. 

A continuació, Daniel Turon farà la 

presentació de l'acte, titulat Creati-

vitat i educació, i tot seguit el mag 

Ismael Garcia regalarà uns núme-

ros d'il·lusionisme i el pintor, poeta, 

cantautor i agitador cultural Joan 

Vinuesa farà una lectura poètica.

La música posarà el punt final, 

amb Lumpen Romanços de Josep 

Soley i el saxofonista Raül Rever-

ter amb un ensemble del Taller de 

Músics integrat per Enric Castelló, 

Xavi Figuerola, Jordi Gaspar, Hugo 

Guerrero i Alejandro Vallina.

La mostra de pintura es podrà 

visitar fins al 31 de desembre.

Un creador amb moltes facetes
Ramon Turón va ser un personatge 

polifacètic i amb molts i variats inte-

ressos: docent, historiador, arqueò-

leg, artista plàstic, poeta, prestidigi-

tador, polemista i músic ocasional. 

Havia estudiat magisteri i des del 

barri barceloní de Gràcia on havia 

nascut es va traslladar a la Garriga 

i amb posterioritat a les Franque-

ses, on va ser mestre a l'Escola Joan 

Sanpera i Torras i al CEIP Bellavis-

ta-Joan Camps. Se'l recorda per fet 

d'utilitzar metodologies innova-

dores, dinàmiques participatives i 

treballs col·laboratius en grup.

En paral·lel, va cursar la carrera 

d'Història i va dur a terme un estu-

di de les Franqueses des dels seus 

orígens, publicant algunes mono-

grafies d'història local. El fruit de 

20 anys de troballes arqueològi-

ques, juntament amb una selecció 

personal amb 47 obres de pintors 

avantguardistes catalans donades a 

les Franqueses el 2006 –amb noms 

com Antoni Tàpies, Rafael Bartolo-

zzi, Joan Pere Viladecans, Francesc 

Fornells Pla, Jaume Muxart o Jordi 

Mercadé– conformen la col·lecció 

històrica que duu el seu nom.

En l'àmbit artístic i creatiu, a la 

dècada dels 70 va formar part del 

grup Viento Amigo; va publicar 

obres poètiques com Nadala Hap-

pening i Mirall rebec (1981), Poema 

d'aldarull (1983) i Amor, la mort 

ens ha trencat el món (1988) i el 

recull de relats 12 contes estranys 

(2018). A finals de la dècada dels 

80 va traslladar la seva residència 

a Granollers, on va ser integrant 

del grup Associació d'Artistes Mo-

derns de Granollers, cofundador 

del col·lectiu els Is-Arts, amb el 

que va fer diverses exposicions i el 

1996 va participar en el Festival de 

turonart

RETRAT  Una de les obres de Ramon Turon, publicades a TuronArt

Trobadors i Joglars de Granollers. 

Una altra de les grans passions 

de Turon era l'il·lusionisme. De 

fet, durant els anys 80 i 90 i jun-

tament amb el seu pare, va idear, 

crear i comercialitzar més d'una 

vintena de jocs de mans artesans, 

fabricats per ells mateixos a la bo-

tiga familiar ubicada a la plaça de 

la Virreina de Gràcia.

A més de col·leccionar cartells, 

llibres i jocs antics, va publicar el 

llibre Taller de ilusionismo (2002), 

amb jocs propis, i va dissenyar, en-

tre altres objectes, una capsa de 

màgia. El mes passat el seu fill va 

cedir aquestes dues peces, per ser 

exposades al Gran Museu de la Mà-

gia que l'il·lusionista Xevi regenta a 

Santa Cristina d'Aro.

Daniel Turon manté el web Tu-

ronArt (peopleartfactory.com/g/

retrospectivaramonturonpiquer), 

un museu virtual a través del qual 

es pot recórrer l'obra del seu pare, 

a més d'un compte d'Instagram  

(@turonart) en el qual també difon 

la seva obra.  c.r.

L'obra Submergències del pintor 

Vincenç Viaplana, una gran peça mural 

de 3x8 metres, integrada per quatre 

panells, ja està instal·lada a la seva 

ubicació permanent.

Dijous va tenir lloc la presentació al 

públic al Museu de Ciències Naturals, 

en un acte que va comptar amb la 

projecció del making of a càrrec de 

l'estudi Frau. Recerces visuals i d'una 

banda sonora del calderí Ramon Solé.

          'Submergències' 
dona la benvinguda 
al vestíbul de la Tela

toni torrillas

ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC. 
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS!

107.6 FM
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat
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'Cuina! O barbàrie' al club de lectura

Un llibre sobre el fet gastronòmic que s'ha fet molt  

popular, Cuina! O barbàrie, de la garriguenca Maria 

Nicolau, centrarà la sessió de dilluns (19 h) de Reduccions, 

el club de lectura i cuina a la Biblioteca Can Pedrals, 

dinamitzat pel divulgador badaloní Claudi Mans.

27a Fira de Nadal i del 
torró artesà de Cardedeu

Voltem per l'entorn
AGENDA

Entre divendres i diumenge torna als carrers i places de Cardedeu la tradicional 

Fira de Nadal i del torró artesà. Aquest gran mercat s’inaugura demà, amb el 

corresponent pregó, l'encesa del Foc de la Fira i una cantada de nadales a càrrec 

de l’Agrupació Coral Cardedeuenca.

L’endemà dissabte obre les portes al públic al recinte firal, a partir de les 10 h. 

En paral·lel, l’oferta lúdica inclou un encadenat de propostes i activitats a altres 

espais de la vila: l’actuació de ball folk amb el grup Cardanses; el Caga Tió; una 

cercavila amb el grup Swing Engine i, és clar, l’escudella de la Fira de Nadal.

Diumenge la fira continua i anirà acompanyada d’una actuació del Cor Gòspel 

Cardedeu; concerts dels alumnes de les escoles Viu la música i de l’Escola de 

Música i Expressió Can Canturri; l’actuació itinerant de la Colla Bastoners de 

Cardedeu; audició de sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos; tallers infantils per  

a la mainada i una sessió de cinema familiar i solidària a l'Esbarjo.

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

Centre Cívic Nord

La visió del meu món. Fins al 22 de 

desembre

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. 11 

i 18 de desembre

Espai Tranquil-Barbany

Diaris revistes i magazins d'Esteban 

Gimenez Suriñach. Fins al 12 de gener

GRANOLLERS

DIVENDRES, 9

18 h Centre Cívic Nord

Caldo de Nadal

19 h Cinema Edison

Los pasajeros de la noche (1a sessió)

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz: ·i· en concert

DISSABTE, 10

9 h Plaça de Josep Maluquer i

Salvador

Mercat de Brocanters. Tot el dia
11 h Biblioteca Can Pedrals

BibliLab: Pasteur i els bacteris. Taller
12 h Abacus

Taller de treballs manuals: postals de 
Nadal

17 h Biblioteca Roca Umbert

Labs digitals: Crea una postal de Nadal 

en un circuit elèctric. Taller
18 h Parc FIral

Primera Papanoelada de Granollers

DIUMENGE, 11

9 h Passeig del Parc de Ponent-

c. Rafael de Casanova

Mercat de segona mà de Ponent
18 h Sala Francesc Tarafa

Concert líric. Sarsuela i nadales

19 h Teatre Auditori de Granollers

Non Stop Gospel 2.0. The Gospel Viu 
Choir en concert

DILLUNS, 12

15.30 h Teatre Auditori de Granollers

Les Biblioteques de Granollers amb la 

Marató de TV3. Fins al 17 de desembre
DIMARTS, 13

18 h Gra

Parlem en família: El meu fill/a
s’agrada? Com prevenir l’anorèxia i la 

bulímia des de casa. Xerrada a càrrec 

de Laura Fernández, coordinadora 

del Servei d’Atenció a les Famílies i 

Persones Afectades per un Trastorn de 
Conducta Alimentària (TCA)
18.30 h Gra

AGEVO: Les primeres passes cap al 

bing-bang: La misteriosa llum de les 

estrelles. Xerrada a càrrec de Josep 

Lladó, llicenciat en química

DIMECRES, 14

9 h Gra

Plenari de l'Arrel. Fòrum de les

Adolescències

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora menuda. Contes amb Duna Vilà

DISSABTE, 10

18.30 h Centre Cultural de Bellavista

Homenatge a Ramon Turon Piquer
DILLUNS, 12

19.30 h Espai Can Prat

Tuppersex educatiu. Taller
DIMECRES, 14

10.30 h Nau de Can Ganduxer

Classe obertal. Dansa musical amateurs
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