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EN PORTADA

En tots els casos es preveu un creixement 

natural molt baix, de manera que gran 

part dels increments de població previstos 

dependrien de l'arribada d'immigració

Granollers podria arribar a supe-

rar els 79.000 habitants en només 

dues dècades, un 25% més que 

ara. Així ho recull la projecció de 

població elaborada per l'Institut 

d'Estadística de Catalunya (Ides-

cat) d'acord amb les dades del pa-

dró de 2021 i a partir de l'evolució demogràfica del darrer quinquen-

ni. La projecció apunta la tendèn-

cia de l'evolució de la població i la 

seva distribució per sexe i edat, i 

mostra quin seria l'efecte de l'evo-

lució recent de la fecunditat, la 

mortalitat i les migracions junta-ment amb l'evolució demogràfica 
projectada per a la comarca. 

La població es projecta d'acord 

amb tres escenaris. En l'escenari 

baix, la població de Granollers es 

mantindria estable al voltant dels 

63.000 habitants durant els prò-

anys, una franja d'edat que supo-

saria el 15% del total. De fet, si la 

població es manté estable al vol-

tant dels 63.000 habitants, d'aquí 

a dues dècades un de cada quatre 

granollerins tindrà edat d'estar ju-

bilat –26,3%–, mentre que la fran-

ja d'edat més jove, de 0 a 20 anys, 

suposaria poc més del 15% del 

total, ja que no arribaria a 9.900 

persones, per les 16.600 que tin-

drien més de 65 anys. Aquest es-

cenari, d'envelliment progressiu i 

baixa natalitat, és el més probable 

si no hi ha cap onada migratòria significativa els pròxims anys. De 
fet, segons l'Idescat, un lleuger 

creixement migratori equilibraria 

el decreixement natural, una ten-

dència que ja es comença a notar 

ara i que podria augmentar any 

rere any. 

També en l'escenari mitjà, que 

projecta un creixement de 10.000 

habitants per al 2040, els majors 

de 65 anys suposaran gairebé una 

quarta part de la població total 

–17.670 persones (24,7%)–, men-

tre que els menors de 20 anys se-

ran només unes 12.300 persones 

(17,2% del total), la mateixa xifra 

que ara amb 10.000 habitants 

menys. En aquest cas, pràctica-

ment tot el creixement de pobla-

ció dependria del creixement mi-

gratori, deu vegades superior al 

creixement natural.

En canvi, pel que fa a l'escenari 

alt, que preveu un creixement en 

vint anys de 16.000 habitants, les 

franges d'edat més nombroses se-

ran les que oscil·laran entre els 30 

A les Franqueses, l'Idescat fa una 

projecció de població semblant a la 

de Granollers. En un escenari baix, 

la població dels pròxims vint anys es 

mantindria al voltant de les 21.300 

persones, i una quarta part tindrien 

més de 65 anys, mentre que els

menors de 20 anys només

suposarien el 14,9%. En l'escenari 

mitjà la població s'enfilaria fins als 
24.000 habitants, i en l'escenari

alt ho faria fins als 26.200, amb un
fort repunt de les generacions més 

joves. En aquest cas, els menors de

20 anys suposarien el 17,9% del total.

+12%
EN UN ESCENARI MITJÀ, LA POBLACIÓ 
PROJECTADA A CATALUNYA PER
al 2040 és de 8.388.000 persones, 

de les quals 469.000 viurien al Vallès 

Oriental. Aquesta xifra suposa

un increment del 12% respecte a les 

xifres actuals: el Vallès té 417.000 

habitants dels 7.751.000 que hi  

ha a Catalunya. Els municipis de la 

comarca amb més densitat, com  

la Llagosta, Montmeló o Mollet  

del Vallès, són els que tindrien

menys creixement, inferior al 5%, 

mentre que altres més periurbans,  

com Sant Antoni de Vilamajor,  

Sant Feliu de Codines o Santa Eulàlia 

de Ronçana superarien el 20%.

Més població,
i més envellida

i els 65 anys, mentre que els ma-

jors de 65 anys seran unes 18.600 

persones –23,5%–, i els menors 

de 20 anys seran uns 14.700, al 

voltant del 18,6% del total. En 

aquest escenari, el creixement 

natural prendria força respecte al 

creixement migratori, sobretot els 

primers 10 anys. 

Segons la projecció, només en el 

primer cas, en què pràcticament 

no hi ha variació de la població, el 

nombre de dones supera lleugera-

ment el d'homes, sobretot en les 

edats més avançades, mentre que 

en els escenaris de creixement són 

els homes els que superen lleuge-

rament les dones, sobretot en les 

edats més joves. i x.l.

En la previsió més alta, 

Granollers podria superar

els 79.000 habitants en 

menys de dues dècades

Les Franqueses

ELS MENORS DE 20 
ANYS NO ASSOLEIXEN 
EN CAP CAS EL 18%

xims 20 anys. En l'escenari mitjà, 

hi hauria un increment de gairebé 

5.000 habitants per al 2030 i de 10.000 per al 2040 –fins a 71.370 
habitants–. I en l'escenari alt, Gra-

nollers sumaria 10.000 habitants 

en només vuit anys i arribaria al 

2040 amb una població superior a 

79.000 habitants. Això suposaria 

un creixement en dues dècades de fins al 25% de la població actual. 
Població més envellida 
En el primer cas –escenari baix–, 

en què gairebé no hi ha variació, 

el gruix de la població es concen-

trarà el 2040 entre els 60 i els 70 



dj, 15 deseMbre 20224

Un concurs d'idees definirà
la futura comissaria local

SECTOR A DEFINIR  Mapa dels diferents àmbits de la parcel·la d'equipaments

L'ESPAI  Els terrenys on es vol construir les noves dependències municipals

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha posat fil a l'agulla per definir 

com serà la futura zona d'equipa-

ments del Sector R - Can Garriga 

–a tocar de la carretera de Càno-

ves–, una àrea on també es de-

senvoluparan uns 200 habitatges. 

El consistori ha licitat –amb un 

pressupost de 102.250 euros– el 

concurs públic per redactar un pla 

especial que reguli la disposició 

de les diferents peces de la par-

cel·la d'equipaments de la zona 

–que inclou un pavelló triple es-

portiu i un aparcament soterrat–, 

i per redactar l'avantprojecte de 

l'equipament multifuncional, que 

el govern local preveu que pugui 

acollir la nova comissaria de la 

Policia Local –actualment en mò-

duls prefabricats al carrer Rafael 

Alberti– i altres dependències de 

serveis municipals.

L'ocupació màxima de la parce-

l·la destinada a equipaments co-

munitaris –d'una superfície total 

de 7.726 metres quadrats– serà 

del 60% –4.636 m2– i l'alçada dels 

edificis s'haurà d'adequar a l'en-

torn, de manera que es fixa una 

alçada màxima de 13,9 metres.

La proposta ha de generar, 

doncs, un nou espai públic entre 

els dos equipaments, que ha de 

donar continuïtat als espais lliu-

res que hi ha al voltant de l'escola 

Camins i l'actual zona verda del 

URBANISME  REDACCIÓ D'UN PLA ESPECIAL PER A LA PARCEL·LA D'EQUIPAMENTS DEL SECTOR R - CAN GARRIGA

ajuntament

arxiu

Tallers de cuina sense paresAcapte de sang de l'alumnat del Marta Estrada
La Diputació ha ofert una nova tanda del taller 

Cuina sense pares a Granollers. Aquesta setmana hi 

ha participat alumnat de l'Escola Anna Mogas, que 

repetirà els dies 19 i 20. Dilluns al matí també es 

farà el taller al centre cívic Nord i al Centre Vallès.

L'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut Marta Estrada organitza,

en cooperació del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un  

acapte de sang al centre avui, dijous, de 16 a 20 h. Els nois i noies 

es proposem aconseguir la participació d'un mínim de 60 persones 

solidàries i demanen que demanin cita a donarsang.gencat.cat.

SOCIETAT

GRANOLLERS. L'Ajuntament ha lici-

tat les obres d'un passatge paral·lel 

a la via del tren que pretén donar 

continuïtat al recorregut de via-

nants del carrer Francesc Ribas a 

Agustí Vinyamata, a través del parc 

del passeig de la Muntanya. El pro-

jecte té un pressupost de 121.353 

euros i un termini d'execució pre-

vist de dos mesos, i forma part d'un 

paquet de mesures per fomentar la 

mobilitat sostenible i la implantació 

de zones de baixes emissions dels 

fons de la Unió Europea Next Ge-

neration –que també ha cofinançat 

la segona fase de les rampes mecà-

niques, també a la Font Verda–. Els 

darrers anys, arran del desenvolu-

pament urbanístic d'un tram del 

passeig de la Muntanya, s'ha reno-

vat el vial i s'ha creat una zona de 

parc enjardinat entre la via del tren 

i el mateix passeig. Hi ha un passat-

ge de vianants que va des del carrer 

Francesc Ribes fins a la passera que 

es va construir a l'altura del carrer 

Ausiàs March. L'objectiu d'aquesta 

actuació és connectar aquest recor-

regut, que ara queda estroncat a 

l'altura de la passera amb una zona 

de pins i arbustiva que està molt 

deixada, amb el carrer Vinyamata. 

El nou passatge transcorrerà pa-

ral·lel a la via del tren. Tindrà una 

amplada d'entre 2,35 metres als 

trams més estrets fins als 4 metres 

als més amples.  m.e.

MOBILITAT

Un passatge unirà 
el parc del passeig 

de la Muntanya 

amb Vinyamata

carrer Joan Maragall.

El projecte, a més, ha de perme-

tre desenvolupar els nous equipa-

ments per etapes, amb una prime-

ra fase per a la comissaria, de 1.716 

metres quadrats construïts, i una 

segona per a les oficines de serveis 

–1.425 m2 més–, així com etapes 

separades per al pavelló –amb una 

superfície construïda de 4.400 m2 

i 2.640 més d'aparcament– i la ur-

banització de l'espai públic.

La licitació es durà a terme en 

dues fases. En una primera se se-

leccionaran els participants del 

concurs d'idees –un màxim de 

cinc–. I, en una segona fase, es 

convidarà els candidats selecci-

onats a presentar una proposta 

desenvolupada al concurs de pro-

jectes, d'on sortirà la idea gua-

nyadora, l'autor de la qual serà 

l'adjudicatari del contracte del 

pla especial i el projecte executiu 

de la comissaria. El valor estimat 

del contracte és de 352.153 euros.

L'edifici de serveis
El cost estimat de la construcció 

dels dos equipaments de Can Gar-

riga és d'uns 5,8 milions d'euros. 

L'avantprojecte haurà de tenir 

en compte que la comissaria ha 

de tenir diversos accessos inde-

pendents –principal i d'atenció al 

públic, a la zona de detinguts, una 

zona restringida i la del dipòsit de 

vehicles i garatge del parc mòbil–, 

i que a les oficines municipals s'hi 

preveu traslladar les àrees de Ter-

ritori, Hisenda, Polítiques Socials 

de Corró d'Avall, el SIAD i la sala 

de plens –la qual cosa suposa uns 

60 treballadors–.  m.e.
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Granollers guanya tres carrers amb 

nom de dona. D'aquesta manera es 

fa un pas més per compensar la 

manca de paritat en el nomenclà-

tor de la ciutat, que ara sumarà una 

vintena de noms de personatges 

femenins. "El nou reglament del 

nomenclàtor inclou que cal tre-

ballar per igualar en gènere el 

nomenclàtor de la ciutat", explica 

el regidor Albert Camps, qui reco-

neix, però, "que s'està anant a poc 

a poc perquè tampoc hi ha tants 

vials nous. Quan hi ha una opor-

tunitat, l'aprofitem", diu el regi-

dor membre de la comissió de no-

menclàtor, l'òrgan que ha proposat 

sis nous noms, la meitat dels quals 

dedicats a dones. La resta, seguint 

també el criteri del reglament, ha 

prioritzat mantenir el topònim his-

tòric vinculat als espais batejats.

Així, el desenvolupament del 

pla parcial del sector 125 –la zona 

situada entre la serra de Ponent, 

al sud del polígon Coll de la Ma-

nya i coneguda amb el nom d'Els 

en cas de polígons industrials–. Es 

tracta de la catedràtica en Ciències 

Naturals i mestra Angeleta Ferrer 

Sensat, filla de la pedagoga Rosa M. 

Sensat i l'industrial David Ferrer.

També tindrà nom de dona el 

carrer de darrere el pavelló Con-

gost, paral·lel a la via i que connec-

ta amb Canovelles i la carretera de 

Caldes. En aquest cas, el nom triat 

Xops– ha permès batejar tres nous 

vials amb aquests criteris, així com 

mantenir el mateix nom a la con-

tinuïtat del carrer Copèrnic. Als 

Xops, doncs, s'ha mantingut els 

topònims per al Camí de Parets i 

el Camí de Can Ninou, però s'ha 

incorporat un nom de dona vin-

culada a l'àmbit científic –un altre 

criteri del reglament que s'aplica 

arxiuviquipèdia

NOMENCLÀTOR  EL GOVERN LOCAL DONA EL VISTIPLAU A SIS NOUS NOMS DE VIALS DE LA CIUTAT, QUATRE DELS QUALS AL POLÍGON ELS XOPS

Clara Campoamor i Antònia 

Roura batejaran nous carrers

ANTÒNIA ROURACLARA CAMPOAMOR

n Un nou tram de carrer a continuació 
del Consorci de Residus del Vallès Orien-
tal i paral·lel al Congost –limítrof amb el 
terme municipal de Montornès– durà el 
nom de carrer de l'Aeròdrom de Ca l'Ar-
nau, la instal·lació militar que es va esta-
blir a la zona en plena Guerra Civil. De fet, 
ocupava una de les terrasses al·luvials 
del riu i va ser aplanada l'any 1938. De 
llargada, mesurava més d'un quilòmetre, 
entre ca l'Arnau i el turó de les Tres Creus. 
L'amplada era la que hi ha entre la via del 
tren i el marge del riu Congost. Moltes 
persones de Montornès, Montmeló i Pa-
lou van haver de treballar en l'esplanació 
del camp. Tot sembla indicar que el juny 
de 1938 l'aeròdrom ja era operatiu. L'ae-
ròdrom 329 -aquest era el nom oficial- 
va funcionar a ple rendiment com a camp 
d'entrenament dels pilots a la rereguar-
da. El 27 de gener de 1939 s'hi va enlairar 
el darrer avió, l'endemà que Barcelona 
caigués en mans de les tropes nacio-
nals. Un cop acabada la guerra, el camp 
es va abandonar i els terrenys van tornar 
a mans dels antics propietaris. Des de 
llavors la gran plana ha esdevingut una 
zona industrial.

EN RECORD DE LA 
GUERRA I L'AERÒDROM 
DE CA L'ARNAU 

La catedràtica en Ciències 
Naturals Àngels Ferrer

Sensat  donarà nom a un 
vial del polígon Els Xops

ha estat el de la feminista pionera 

Clara Campoamor, tenint en comp-

te que es commemora el 90è ani-

versari de les primeres eleccions a 

l'Estat en què van poder votar les 

dones, després que Campoamor fos 

la principal impulsora del sufragi 

femení i la seva inclusió a la Consti-

tució republicana de 1931.

La tercera dona que s'ha inclòs en 

aquesta ampliació del nomenclàtor 

serà Antònia Roura, nomenada el 

1998 filla predilecta adoptiva de 

Granollers, que va dedicar-se a la 

cura de les persones grans des que 

es va jubilar fins que va morir. El 

1978, juntament amb mossèn Blai, 

rector de la parròquia de Sant Este-

ve, va obrir la primera Llar Mare de 

Déu de Lourdes. El 1980, arran de 

la cessió d'una finca al carrer Nou, 

es va constituir la Fundació Privada 

Antònia Roura. El carrer amb el seu 

nom és un petit vial entre els carrers 

Agustina d'Aragó i Tetuan.  m.eras
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HOMEOPATIA
FÓRMULES MAGISTRALS
DERMOFARMÀCIA
DIETÈTICA
FITOTERÀPIA
CONTROL GLUCOSA I COLESTEROL

Dilluns a divendres 

de 8.30 a 20.30 h

Obert al migdia
Dissabtes 

de 9.00 a 13.30 h

Teresa Pacheco - Begoña Palencia

Carrer Verge de la Mercè, 23 - 08520 Les Franqueses del Vallès

T. 93 840 48 66 - fciasantantoni@gmail.com

      683 534 161         farmaciapachecopalencia

L'escriptor i guionista Albert Espi-

nosa, autor de produccions d'èxit 

com Cuarta planta i Polseres ver-

melles, va ser el convidat, dimarts, 

en l'acte de presentació al Teatre 

Auditori del documental Hospi-

tales Humanos, una iniciativa de 

Roche Farma per posar en valor 

i reconèixer el compromís de la 

Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers amb la humanització de 

l'atenció i l'assistència sanitària.

Espinosa va fer una xerrada 

en què va explicar la seva experi-

ència als hospitals, on va passar 

bona part de la seva infantesa i 

joventut a causa de diversos càn-

què és una manera de generar 

confiança i proximitat". També 

apuntava que el desconeixement 

i la ignorància sovint genera por, 

i que "estaria bé que a l'escola 

hi hagués una assignatura de 

salut, per conèixer les malalties 

i saber com podem ajudar les 

persones". "I també una altra de 

saber esperar!", deia amb humor. 

En aquest sentit, és clau "tenir una 

xarxa de persones que t'estimin 

i es preocupin per tu", i que als 

nens, també quan estan malalts, 

"cal deixar-los ser nens".   

Amb tot, Espinosa es mostra-

va satisfet també d'haver pogut 

cers, i va traslladar un missatge 

de positivitat davant les malalties. 

"Dels 14 als 24 anys vaig viure in-

gressat a l'hospital, i vaig perdre 

una cama, un pulmó o un tros de 

fetge", explicava. "I malgrat la si-

tuació vaig tenir la sort de tro-

bar-hi gent excepcional, metges 

infermeres i zeladors que em 

generaven molta confiança i a 

qui podia preguntar de tot". En 

aquest sentit, deia el guionista, te-

nir informació és clau per sentir-se 

segur i reconfortat: "Està bé que 

els pacients tinguin informació 

dels seus metges i infermeres, 

què els agrada o què no, per-

X.L.

SALUT L'HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS I ROCHE FARMA ESTRENEN UN DOCUMENTAL SOBRE LES INICIATIVES D'HUMANITZACIÓ SANITÀRIA DEL CENTRE

"La informació és clau per

humanitzar l'atenció sanitària"

XERRADA  L'escriptor Albert Espinosa va ser dimarts al Teatre Auditori

complir un somni i un compromís 

adquirit amb els seus companys 

d'hospital: "poder explicar a tot 

arreu la història que vaig viure 

d'adolescent, per fer visible una 

realitat de vida hospitalària".

Cinc iniciatives locals
A banda de la xerrada d'Espinosa, 

en l'acte es va presentar un docu-

mental de la sèrie Hospitales Huma-

nos, que recull els projectes d'hu-

manització de l'Hospital General 

de Granollers i el Centre Geriàtric 

Adolfo Montañá. Concretament, 

l'audiovisual detalla cinc iniciati-

ves desenvolupades en favor de 

la humanització sanitària, com el 

projecte Un part per a totes, que 

impulsa l'atenció i personalització 

a les sales de nounats, així com una 

major proximitat i acompanyament 

en els parts estacionals. També des-

taca la humanització més enllà de 

l'assistència clínica, com els espais 

ambulatoris o les UCI, i la millora en 

l'experiència dels pacients a través 

del projecte d'atenció geriàtrica es-

pecialitzada a casa i la iniciativa de 

recuperació de normalitat en resi-

dència, dues accions que busquen 

la millora de l'acompanyament i 

l'atenció a les persones grans.

Sota el lema de l'Hospital General 

de Granollers, les persones, en pri-

mer lloc, Rafael Lledó va manifestar 

que "ser un hospital humà és una 

exigència per a nosaltres, per-

què som persones que treballem 

amb persones i per atendre per-

sones. Per això, l'hospital el fem 

humà i fort entre tots". En aquest 

sentit, Lledó va agrair la col·labora-

ció de Roche Farma per impulsar 

i donar a conèixer les iniciatives 

d'humanització de la fundació pri-

vada. La directora regional de Roc-

he Farma a Catalunya, Rita Casas, 

va destacar al seu torn la millora 

substancial de la humanització 

sanitària i assistencial dels últims 

anys als centres granollerins. "Vo-

lem que els hospitals i centres 

de salut siguin percebuts com a 

llocs més càlids i acollidors, fo-

mentant la millora assistencial 

de qualitat i, igual que els cen-

tres de la Fundació Privada Asil 

de Granollers, situar a les perso-

nes en primer lloc", deia. X.L.

Corrua solidària de 'parenoels' motoritzats

Més de 300 motoristes van participar dissabte a la Papanoelada solidària 
organitzada per Riders Granollers en benefici de l'Hospital de la ciutat i 
de l'associació Il·lusions Solidàries. Cada participant havia d'aportar com 
a mínim un euro a la caus i material com joguines o llibres infantils per a 
infants de famílies en risc d'exclusió social.

RIDERS GRANOLLERS
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El Servei d'Oftalmologia, que fins 

ara es prestava a l'Hospital General 

de Granollers, es traslladà, a partir 

de dilluns, al Centre de Salut Gra-

nollers, al número 5 del carrer Gi-

rona. Dilluns ja s'hi atendran les ur-

gències d'aquesta àrea i, dimecres, 

s'obrirà tota l'activitat ambulatòria, 

que continuarà gestionada per la 

Fundació Hospital Asil de Grano-

llers. El Servei d'Oftalmologia s'em-

plaçarà a la quarta planta del nou 

edifici, situat als terrenys de l'anti-

ga Policlínica, i s'hi accedirà per la 

porta més propera al carrer Giro-

na, situada al passadís que uneix 

aquest carrer amb Marià Sans –on 

hi ha l'entrada les urgències genè-

riques. El trasllat permetrà ampliar 

consultes, així com apropar un ser-

vei cada cop més demandat per la 

ciutadania. Segons la responsable 

del centre de salut, Montse Massó, 

la trentena de professionals del 

servei d'oftalmologia atenen unes 

300 persones cada dia.

De fet, el centre es va inaugurar 

Oftalmologia, traslladada 
ja al centre del carrer Girona

SALUT  DILLUNS ES POSARAN EN MARXA LES URGÈNCIES I DIMECRES, L'ACTIVITAT AMBULATÒRIA

m.e.

QUARTA PLANTA  L'entrada a Oftalmologia és la més propera al carrer Girona

Des de l'inici de la campanya de la 

grip, el Departament de Salut ha 

administrat 64.000 vacunes de la 

grip al Vallès Oriental. Al conjunt 

de la regió sanitària metropoli-

tana nord se n'han administrat 

290.000, el que representa una 

cobertura del 40% de les perso-

nes cridades a vacunar-se. Per 

col·lectius, la cobertura és d'un 

71% en els majors de 80 anys i 

d'un 51% en les persones majors 

de 60 anys.

Per accelerar el ritme de vacu-

nació, similar a tot Catalunya, el 

Departament de Salut fa una crida 

a vacunar-se a totes les persones 

que poden fer-ho i encara no ho 

han fet: majors de 60 anys, ma-

lalts crònics, professionals sanita-

ris i embarassades. Molts d'ells ja 

han rebut un missatge o se'ls ha 

trucat, però, si no és així, poden 

demanar cita igualment. Als cen-

tres d'atenció primària de la regió 

metropolitana nord hi ha 8.000 

cites disponibles per vacunar-se 

de la grip i de la quarta dosi de la 

Covid-19 aquesta setmana.

"La proximitat de les festes 

de Nadal, les primeres sense 

restriccions després de la pan-

dèmia, aconsella incrementar, 

com més aviat millor, la pro-

tecció dels més vulnerables", 

apunten des de Salut. La incidèn-

cia de grip continua augmentant a 

la metropolitana nord –és el virus 

que més circula ara mateix, per 

sobre del rinovirus, el virus respi-

ratori sincicial i el SARS-CoV-2- i 

s'espera que el pic epidèmic de la 

grip arribi per Nadal.

Quarta dosi contra la Covid
Els majors de 60 anys, malalts 

crònics, professionals de la salut 

i embarassades també estan cri-

dats a vacunar-se amb la quarta 

dosi contra la Covid-19. En aquest 

cas, a la regió sanitària s'han ad-

ministrat 260.000 dosis. Els més 

protegits són els majors de 80 

anys, amb una cobertura del 76%, 

i comptant totes les persones ma-

jors de 60 anys el percentatge de 

vacunats amb la quarta dosi és 

ara com ara del 52%.  

ES RECOMANA LA VACUNACIÓ ALS MAJORS DE 60 ANYS

Salut espera el pic epidèmic 

de la grip pels volts de Nadal

a l'abril amb l'obertura de Centre 

d'Urgències d'Atenció Primària 

(CUAP), situat a la planta baixa, i 

a finals de novembre va obrir la 

unitat territorial d'atenció sexual 

i reproductiva (ASSIR), amb 15 

consultes i una aula d'educació 

maternal, una zona d'atenció a la 

ciutadania, magatzems i despat-

xos, així com les primeres consul-

tes d'atenció especialitzada. Més 

endavant es posaran en marxa 

els quiròfans de cirurgia menor 

i major ambulatòria destinats a 

intervencions que no requereixin 

ingrés hospitalari, com les cata-

ractes, els galindons i les hèrnies, 

entre d'altres. També s'hi traslla-

darà una base del Servei d'Emer-

gències Mèdiques (SEM). 
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"Aviat sereu la brúixola de les 

grans transformacions que 

necessita Granollers", deia la 
presidenta del grup parlamentari 
d'En Comú Podem, Jéssica Albi-
ach, dissabte a la presentació de la 
candidata a la ciutat, Patrícia Se-
gura, qui assegurava que la seva 
formació aspira a tenir la clau per 
a la governabilitat de Granollers, 
així com reclama prioritzar políti-
ques per garantir els drets bàsics 
de les persones, com l'habitatge i 
l'alimentació.

En aquest sentit, Albiach aprofi-
tava l'acte al Museu per reclamar 
al PSOE la regulació del preu dels 
lloguers i limitar el preu dels ali-
ments, així com al govern català 
millores de la sanitat. En Comú 
Podem no signarà "cap acord de 

pressupostos que giri l'esquena 

a la situació límit que té l'aten-

ció primària", deia. "Els CAP ate-

nen un 25% més i tenen els 

mateixos recursos", retreia. "El 

drama de la nostra sanitat és 

que molts hospitals estan en 

del preu dels lloguers i la ciste-

lla d'aliments". Amb tot, Albiach 
posava en valor la presència de la 
seva formació al govern espanyol 
i "els passos endavant que està 

fent amb l'aprovació de 180 

lleis que estan transformant 

Espanya". I lloava les esmenes a 
la reforma del Codi Penal per pro-

mans privades i que molts fan 

negoci d'aquest model".
La presidenta d'En Comú Podem 

afirmava, a més, que "si no tenim 

els lloguers regulats és perquè 

el partit socialista no ha volgut". 
Davant d'això, assegurava que la 
"pròxima parada" de l'executiu 
espanyol ha de ser "la regulació 

El secretari general de Junts, Jor-
di Turull, creu que els republi-
cans "juguen a veure quin és 

el nivell de maquillatge de la 

repressió" amb les negociacions 
per modificar la malversació. En 
una atenció als mitjans diumen-
ge a Granollers –acompanyat del 
candidat local, Àlex Sastre, i la 
diputada al Congrés Míriam No-
gueras–, Turull considerava que 
la darrera proposta en què treba-
llen PSOE i Unides Podem "falca 

encara més la reforma ad hoc 

que va fer el PP per perseguir 

l'independentisme".
A parer seu, aquesta reforma 

del Codi Penal "és una catifa 

vermella a la cúpula judicial i 

al seu activisme polític contra 

l'independentisme perquè pu-

gui actuar com li dona la gana". 
En ser preguntat pels pressupos-
tos, Turull criticava que els re-
publicans els demanen una "ad-

hesió i no una negociació".
Turull va assegurar que l'ob-

jectiu del govern espanyol en les 

negociacions per la reforma de la 
malversació no és eliminar els ele-
ments de repressió contra l'inde-
pendentisme, sinó "maquillar-los 

i blanquejar-los". Davant d'això, 
feia una crida a la unitat de l'inde-
pendentisme. "No volem jugar a 

veure quin és el nivell de maqui-

llatge de la repressió, sinó quin 

és el nivell d'eliminació de la re-

pressió i de la confrontació amb 

l'Estat", afirmava.
"El PSOE parteix en tot mo-

ment de la lògica que l'1-O va 

ser delicte, i nosaltres en aquest 

marc mental no podem entrar", 
reiterava. "Demanem que no fem 

càlculs de solucions personals, 

sinó que pensem en allò que 

és el principal actiu de l'inde-

pendentisme, la mobilització", 
afegia. A parer seu, "no es tracta 

de menys anys de presó i ja està, 

sinó que no hi hagi anys de pre-

só per ser lleial al mandat dels 

ciutadans de Catalunya".
Per a Junts, la solució passa 

perquè "s'aprofitin" les esmenes 

toni torrillas

acn

POLÍTICA  LA PRESIDENTA D'EN COMÚ PODEM VA APROFITAR LA PRESENTACIÓ AL MUSEU PER REPASSAR MANCANCES DELS GOVERNS

EL SECRETARI GENERAL DE JUNTS VA SER DIUMENGE AL CENTRE DE GRANOLLERS, ACOMPANYAT D'ÀLEX SASTRE

Jéssica Albiach reclama la regulació 
dels lloguers a l'acte de suport a Segura

SUPORT  La presidenta d'En Comú Podem abraça la candidata Patrícia Segura

A LA PORXADA  Turull fent declaracions amb el candidat granollerí Sastre

Turull: "ERC juga a veure quin és el 
nivell de maquillatge de la repressió"

Els antropòlegs i sociòlegs Andrés 
Piqueras i Manuel Delgado ajuda-
ran a reflexionar dissabte sobre 
les perspectives de futur davant 
d'un present que s'esgota. Serà en 
el marc de la Jornada Distòpica de 
l'ateneu La Malgirbada, que arren-
carà a les 11 h amb el seminari Les 

raons d'un capitalisme terminal, 
amb el doctor en sociologia Pi-
queras i a partir de la lectura del 
seu article 20 puntos clave para 

entender la mortífera decadencia 

del capitalismo. A partir de les 13 
h, la jornada continuarà amb un 
combat de glosa i una escudellada 
popular –per a la qual cal tiquet (7 
euros i 5 en cas d'opció vegana).

Ja a la tarda (17 h), la reflexió con-
tinuarà amb la conferència La mort 

de la ciutat. Utopia urbanística com 

a distopia, amb l'antropòleg Manuel 
Delgado, que enguany ha publicat 
Márgenes y umbrales. Revuelta y de-

sorden en la colonización capitalista 

del espacio (Virus Editorial).
La jornada acabarà novament 

amb un acte lúdic i cultural, en 
aquest cas amb un concert del 
grup La bossa d'urina (19 h).

Presentació a l'Anònims
Aprofitant la visita d'Andrés Pi-
queras, divendres (18 h), la CUP 
de Granollers i el restaurant lli-
breria Anònims aprofitaran per 
acollir la presentació del seu dar-
rer llibre, De la decadencia de la 

política en el capitalismo terminal. 

Un debate crítico con los "neo" y 

los "post" marxismos. También con 

los movimientos sociales (El viejo 
toro, 2022).  m.e.

JORNADA DISTÒPICA

Els sociòlegs 

Andrés Piqueras i 

Manuel Delgado, 

a La Malgirbada

que han presentat, que, segons 
diuen, no van en la línia de blan-
quejar les injustícies de l'Estat es-
panyol a Europa, sinó de fer possi-
ble que els ciutadans de Catalunya 
puguin exercir amb plenitud els 
seus drets i llibertats fonamentals.

En ser preguntat pels pressu-
postos, el secretari general de 
Junts assegurava que els republi-
cans no els permeten negociar. 

"El que no s'hi val és dir: nego-

ciarem amb tothom menys amb 

vosaltres que hi heu de votar a 

favor", deia. Segons Turull, la seva 
formació ha estat "molt rigorosa 

presentant unes propostes pen-

sant en el conjunt de Catalunya" 
i ara esperen saber "quines ac-

cepten i quines no". A més, de-
manava a ERC "menys retrets i 

més humilitat".  acn

tegir el dret a la protesta pacífica. 
La líder dels comuns contraposava 
les fites aconseguides per la seva 
formació dins de l'executiu espa-
nyol amb la inacció i la "paràlisi" 
de l'actual Govern català.

L'acte va comptar també amb la 
coordinadora de Podem Catalunya, 
Conchi Abellán; el diputat d'Uni-
des Podem al Congrés Rafa Mayo-
ral, i l'alcalde de Montornès, José 
Montero, que també van mostrar el 
suport a Segura. La candidata gra-
nollerina va avançar algunes de les 
propostes del seu programa –que 
promet confeccionar amb partici-
pació ciutadana–, com la recupe-
ració de la figura del defensor del 
ciutadà a Granollers. A més, també 
aposta per la remunicipalització 
d'alguns serveis, com les piscines 
municipals. "Fins quan anar in-

jectant diners públics [a l'equipa-
ment ara gestionat pel CNG] sense 

un compromís ferm per part de 

l'Ajuntament d'apostar per un 

futur model de gestió directa del 

servei?", insisteix.  acn/redacció

L'esquerra independentista ha or-
ganitzat per diumenge una marxa 
de torxes comarcal per reclamar 
l'amnistia total de tots els represa-
liats polítics. Serà a les 18 h i sorti-
rà de la plaça de l'Església de Gra-
nollers. Segons el grup de suport 
als represaliats del 15 d'octubre, 
entre els quals hi ha militants de 
la CUP de Granollers, la concentra-
ció vol "reclamar l'amnistia de 

totes les represaliades, i no no-

més d'unes quantes com fa ERC 

i Junts, quan nega la necessitat 

de verificar les actuacions de 

Mossos mentiders", lamenta. 

Marxa de torxes per 

reclamar l'amnistia 

dels represaliats
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L'entitat de promoció de la mobi-

litat en bicicleta Granollers Pedala 

organitza dissabte el primer taller 

obert d'autoreparació i manteni-

ment de la bicicleta, al local munici-

pal que l'entitat té cedit al número 

43 del carrer Corró. De fet, Grano-

llers Pedala fa temps que treballa 

perquè aquest sigui un Punt Bici 

de la ciutat, un espai de referència 

on trobar informació i recursos 

per a les persones interessades 

en la mobilitat en bici, que també 

funciona com a taller per als socis 

i espai d'assessorament per a l'au-

toreparació i el manteniment bàsic 

de la bici. A més, el taller obert de 

dissabte es complementarà, de 10 

a 13 h, amb un mercat de bicis de 

segona mà, en què hi haurà bicis 

EL LOCAL DE L'ENTITAT ACOLLIRÀ UN MERCAT DE SEGONA MÀ

A les 4.55 hores de la matinada de  

dilluns sortia des de Granollers el 

primer tren de l'R2 en direcció Bar-

celona i 20 minuts més tard, pas-

sades les 5.15 hores, s'inaugurava 

la posada en servei del nou tram. 

D'aquesta manera s'ha posat fi a 

quasi tres mesos d'obres, que han 

obligat milers de vallesans, usua-

ris de l'R2 i R11, a canviar els seus 

hàbits de transport per arribar a 

Barcelona. El nou tram va entrar 

en funcionament 24 hores més tard 

del previst després que Adif infor-

més divendres a la tarda de pro-

blemes d'última hora en el sistema 

d'electrificació i en la catenària.

Durant el cap de setmana Adif va 

MOBILITAT LES RESTRICCIONS VAN PROVOCAR LA SATURACIÓ DE L'R3 LA DARRERA SETMANA

Els trens de l'R2 i R11 tornen a 

arribar al centre de Barcelona
fer les comprovacions de fiabilitat i 

la formació als maquinistes perquè 

coneguin el nou tram. El nou traçat 

també ha implicat que l'estació de 

Sant Andreu Comtal, construïda el 

1854 i la més antiga de l'Estat, dei-

xés de prestar servei el passat 2 de 

desembre i a partir d'aquest dilluns 

els trens ja s'aturin a la nova estació 

de Rodalies de Sant Andreu. 

Saturació de l'R3
Les obres van provocar que, des de 

mitjans de setembre fins al passat 

2 de desembre, els trens de l'R2 i 

l'R11 tinguessin sortida i arribada 

a l'estació de Sant Andreu Comtal 

i des d'allà els usuaris haguessin 

Tall a la ronda Sud per reclamar radars

La plataforma Integració Ronda i Sud de Granollers va tornar a convocar un tall 
de la via dimecres, a les 18 h, per reclamar que es faci efectiva la prohibició del 
pas de camions de gran tonatge per la ronda Sud, així com s'instal·lin radars
i altres elements de pacificació del trànsit. El grup de veïns va reprendre
les mobilitzacions el 23 de novembre i aquest és el segon tall des de llavors.

XAVIER SOLANAS

d'agafar la línia vermella del me-

tro per acabar de completar el 

recorregut. En el cas d'aquests úl-

tims dies, del 3 al 10 de desembre 

i coincidint amb el pont de la Pu-

ríssima i el suposat descens de vi-

atgers en aquestes dates, calia fer 

transbordament a Montcada i Rei-

xac i canviar d'estació per agafar 

un tren de l'R3 o R4 fins a Sants o 

bé un bus fins a la Meridiana. Això, 

i el fet que els caps de setmana la 

línia tingués franges horàries amb 

una freqüència de només un tren 

per hora, va provocar la satura-

ció de l'R3, de manera que alguns 

viatgers no van poder accedir als 

combois, plens a vessar. M.E.

L'entitat de promoció de la mobi-

litat en bicicleta Granollers Pedala 

organitza dissabte el primer taller 

obert d'autoreparació i manteni-

ment de la bicicleta, al local munici-

pal que l'entitat té cedit al número 

43 del carrer Corró. De fet, Grano-

llers Pedala fa temps que treballa 

perquè aquest sigui un Punt Bici 

de la ciutat, un espai de referència 

on trobar informació i recursos 

per a les persones interessades 

en la mobilitat en bici, que també 

Granollers Pedala imparteix 

un taller d'autoreparació i 

manteniment de bicicletes

recuperades a baix preu.

D'altra banda, la primera setma-

na de desembre, els patges Gregori 

i Llum van acompanyar els infants 

que es desplacen a l'escola amb el 

Bicibús, impulsat per l'entitat.
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MENÚ DE NADAL 1 

Fideuà de marisc

Escudella catalana

Salpicó de marisc

Canelons de vaca vella

Pollastre (de pagès) rostit 
amb prunes

Llaminera a la reducció 
Pedro Ximénes amb peres

Zarzuela de peix

Cuixa de gall d’indi amb prunes

Preu: 22€

MENÚ DE NADAL 2 

Vieira

Arròs llamàntol

Rosbif

Tataki

Espatlleta de xai al forn

Bacallà all i oli

Brahonet de vedella

Magret amb foie

Preu: 26€

93 870 53 43 
675 86 84 85
Reserves fins al dia 20. 
Per cap d’any fins al 27.

PLATS ESPECIALS NADAL I CAP D’ANY 2022-23 

Vedella amb bolets 12,50 €
Espatlleta de xai al forn amb patates 14,50€
Bacallà gratinat a la musselina d’all i oli de poma 14,50€
Canelons de Magret d’ànec amb foie XXL 11,50€
Canelons de vaca madurada amb beixamel de carabassa 13,00€
Canelons de pollastre i tòfona amb beixamel 12,00€
Canelons de ceps i verdures 14 cms 9,50€
Garrinet 130,00€
Gall d’indi farcit 85,00€

També cuinem per encàrrec el plat que et vingui de gust

La Festa de la Infància de les Fran-
queses celebra enguany la 10a 
edició. Per això ja fa setmanes que 
s'organitzen activitats per als més 
petits per tot el municipi, i aquest 
cap de setmana arriben les dates 
de cloenda amb activitats a Bella-
vista i Corró d'Avall, com l'obra de 
teatre de les escoles, l'Espai dels 
bons desitjos i la matinal de tallers 
i activitats a la plaça Major.

Més al detall, avui, dijous, per 
exemple, hi ha la representació 
teatral de l'obra La masia de Can 

Pau Trobada, a càrrec de l'alum-
nat de 5è de primària de l'Escola 
Guerau de Liost amb la col·labo-
ració de l'alumnat de l'Institut el 
Til·ler. Serà a les 18 h al Centre 
Cultural de Bellavista, i l'entrada 
és lliure fins a omplir l'aforament.

Demà divendres hi haurà activi-
tats a la tarda a l'olivera del pas-
seig Primer d'Octubre, reconver-
tida, com és habitual per Nadal, 
en l'Espai dels bons desitjos. A les 
16.45 h es podran escriure i pen-
jar els desitjos a l'olivera, seguit 
d'un berenar per als més menuts. 
A les 18 h arrencarà una cercavila 
amb els diables Els Encendraires; 
a les 19 h s'inaugurarà la Fira de 
Nadal i es projectarà un videomà-
ping a la façana de l'Ajuntament, i 

a les 19.20 h hi haurà l'espectacle 
de circ DesGavell. 

I dissabte, a partir de les 11 h, les 
activitats es concentraran a la pla-
ça Major de Bellavista. Hi haurà un 
relat poètic amb el franquesí Ger-
mán Chocero; una xocolatada amb 
els Encendraires; la carpa dels 
contes i la carpa dels jocs, a càrrec 
de les biblioteques municipals; fa-
nalets i gimcana musical, amb els 
casals infantils i juvenils munici-
pals; una exposició fotogràfica de 
les escoles i les associacions de fa-
mílies del Bellavista-Joan Camps, 
Guerau de Liost i Camins; un pa-
nell musical a càrrec de l'AMPA 
Joan Sanpera; un taller de creació 
de maraques, amb l'escola i l'AFA 
Colors; i un circuit de psicomotri-
citat per als més petits, a càrrec de 
les escoles bressol municipals.

Per completar la matinal, els 
assistents a la Festa de la Infància 
també podran gaudir d'un taller 
de sardanes amb els Sardanistes 
Franquesins, un espai de tir amb 
arc a càrrec del Club Tir amb Arc 
Les Franqueses; un taller de cre-
ació d'instruments amb material 
reciclat, amb ENEI, Espai Na-
dó-Espai Infant; l'Orkestrònia i un 
concert final amb l'Escola Munici-
pal de Música.

EL GRUIX D'ACTIVITATS, DISSABTE AL MATÍ A LA PLAÇA MAJOR

La Festa de la Infància:
10 edicions de jocs, tallers
i cultura per als més menuts

LES FRANQUESES. Després 
de l'èxit de la primera 

edició de la Fira de Na-
dal de les Franqueses, 
l'any passat, en què es 

van fusionar el tradicional Mer-
cat de Nadal i la Fira d'Entitats en 
un model renovat i en un entorn 
obert, enguany l'Ajuntament ha 
decidit repetir la proposta, l'últi-
ma quinzena de l'any, al voltant 
de la plaça de l'Ajuntament. Així, 
aquest divendres (19 h) arrenca-
rà una nova edició de la Fira de 
Nadal, que s'allargarà fins al 31 
de desembre –tot i que els dies 19, 
20, 21, 25 i 26 no tindrà activitat–.

La fira acollirà propostes com el 
mercat d'artesans –amb casetes 
de fusta i artesans locals del 16 
al 18 i del 22 al 24 de desembre–, 
atraccions tradicionals i recolli-
da de joguines –noves o de sego-
na mà en bon estat–. També s'hi 
han programat activitats com el 
tast d'escudella, botifarrada, can-
tades de nadales, exhibicions de 
gimnàstica o de ball en línia, sar-
danes, un simulacre d'apagar foc 
i una cercavila de gegants, entre 
d'altres; es podrà fer cagar el tió, 
donar sang per al Banc de Sang i 
Teixits i, aquest divendres, dis-
sabte i diumenge, a les 19 h, 20 h 
i 21 h, es projectarà un videomà-
ping a la façana de l'Ajuntament. A 
més, aquest cap de setmana tam-
bé es podrà participar en el con-
curs infantil de dibuix, i la creació 
guanyadora il·lustrarà la campa-
nya de Nadal del 2023. 

Diumenge (12 h), al Teatre Au-
ditori de Bellavista, la companyia 
Milnotes interpreatrà l'espectacle 
musical infantil El gran llibre de 

Nadal, una posada en escena per 

de l'associació de comerciants LF 
Comerç. És el cas, per exemple, 
del photocall amb el ganxetí o la 
ganxetina, en què infants i adults 
podran fer-se fotos per penjar-les 
a Instagram etiquetant @lfcomerç 

i fent servir #lfnadal22 per gua-
nyar xecs regal per bescanviar als 
comerços de les Franqueses. X.L.

a petits i grans a partir de 3 anys 
carregat de música, ritme, comè-
dia i, sobretot, molta alegria. Les 
entrades per accedir-hi es venen 
al web milnotes.com.

Pista de patinatge
Com els últims anys, també hi hau-
rà instal·lada una pista de patinat-
ge. Els tiquets per poder patinar-hi 
es podran comprar de manera 
anticipada del 12 al 21 de desem-
bre a l'Ajuntament, i també es po-
dran obtenir gratuïtament per una 
compra mínima de 15 euros als 
comerços adherits a l'associació de 
comerciants LF Comerç.Enguany, 
com a novetat, a la plaça de l'Ajun-
tament, hi haurà una zona de tau-
les i cadires per descansar i agafar 
forces en un espai de foodtrucks.

Promoció del comerç local
Un dels objectius de la progra-
mació de Nadal a les Franqueses 
és donar un impuls al comerç lo-
cal, i per això s'ha dissenyat di-
verses activitats amb el suport 

ARXIU

POPULAR ENTRE D'ALTRES, REPETEIXEN LA FIRETA D'ATRACCIONS I LA PISTA DE PATINATGE

Divendres arrenca la Fira
de Nadal de les Franqueses

PISTA DE PATINATGE  Estarà instal·lada del 16 al 31 de desembre

Joguets per a nens hospitalitzats
L'AFA de l'Escola Colors organitza aquest divendres, de 15 a 16.30 h, 
al pati de la mateixa escola de Bellavista, una recollida solidària de jo-
guines per als infants de 0 a 3 anys que estan ingressats o a Urgències a 
l'Hospital General de Granollers. L'activitat es durà a terme en col·labo-
ració amb la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, i l'entrega de 
joguines al centre hospitalari es farà el dijous 22 de desembre.

■ El Grup de Muntanya de la parròquia 

de Santa Maria de Llerona farà diu-

menge la tradicional Pujada del Pes-

sebre. En aquesta setena edició, com 

a novetat, la rajola amb la imatge del 

naixement s'oferirà a la capella de Can 

Guilla, vinculada als orígens de la par-

ròquia. La proposta, de caire familiar, 

és oberta a tothom, i s'inicia amb una 

breu caminada a les 11.30 h. En acabar 

l'ofrena i la cantada de nadales, hi ha la 

possibilitat de dinar davant la capella.

PUJADA DEL

PESSEBRE A LLERONA

LES FRANQUESES. 

de l'èxit de la primera 
edició de la Fira de Na-
dal de les Franqueses, 
l'any passat, en què es 
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Núria Castillo i Sergi Seda són 

dos veïns del barri del Lledoner 

de Granollers que han iniciat una 

campanya per recollir fons per 

a la investigació d'una leucèmia 

limfoblàstica considerada rara. 

La campanya porta per nom El 

legado de Pol, i fa referència al 

seu fill Pol, un nen que va morir 

amb només dos anys i mig a cau-

sa d'aquesta malaltia. L'objectiu 

és aconseguir fons per tal que es 

pugui estudiar millor aquest tipus 

de leucèmia rara i agressiva, de la 

qual es té molt poc coneixement 

mèdic, per trobar noves teràpies i 

millorar així la supervivència dels 

infants que la pateixen.

Per tirar endavant la recerca, la 

Núria i en Sergi han creat un perfil 

d'Instagram des d'on es pot acce-

dir a un enllaç per fer el donatiu 

gar la malaltia i mirar de trobar 

tractaments efectius. "En Pol va 

ser el primer nen amb aquest 

tipus de leucèmia ingressat al 

Vall d'Hebron, però els metges 

diuen que probablement hi ha 

més casos, però que no es co-

neixen perquè no es diagnosti-

quen bé", explica la Núria. De fet, 

des que es va tractar el seu cas ja 

s'han detectat quatre leucèmies 

més d'aquest tipus al mateix cen-

tre sanitari. 

Durant els 13 mesos que van 

passar a l'hospital hi va haver alts 

que es vulgui. En pocs dies ja han 

aconseguit recaptar gairebé 9.000 

euros dels 30.000 que s'han pro-

posat assolir en una primera fase, 

uns fons que permetrien als in-

vestigadors cobrir els dos primers 

anys de recerca a partir de les cèl- 

lules immortalitzades que tenen 

d'en Pol. No obstant això, l'objec-

tiu a mitjà termini és aconseguir 

fins a 100.000 euros per comple-

tar tot el projecte de recerca. 

Experiència pròpia
En Pol va ser diagnosticat d'a- 

questa malaltia amb només 18 

mesos, i va morir el febrer de l'any 

passat, després d'un any de lluita i 

tractaments a l'hospital Vall d'He-

bron. Arran del seu cas, els metges 

d'aquest hospital barceloní s'han 

compromès a estudiar i investi-

j.v.

SOLIDARITAT  L'INFANT VA MORIR EL FEBRER DE L'ANY PASSAT AMB DOS ANYS I MIG DESPRÉS DE LLUITAR DURANT 13 MESOS CONTRA UNA MALALTIA RARA

'El legado de Pol' 
recapta fons per
a la recerca sobre
la leucèmia infantil

'EL LEGADO DE POL'  Núria Castillo i Sergi Seda, amb fotos del seu fill

i baixos i van provar diversos trac-

taments contra la leucèmia. "Les 

quimios les va tolerar bé, però 

va agafar infeccions i també la 

Covid", recorda la mare. "Des-

prés, tot i estar net de la malal-

tia, hi havia risc de recaiguda, 

i per això li van fer un trans-

plantament de medul·la òssia". 

Un mes després del transplanta-

ment, però, la malaltia va tornar a 

aparèixer, en aquest cas amb mal 

pronòstic i sense possibilitats de 

supervivència. 

Tot el periple que va passar en 

Els granollerins Núria 

Castillo i Sergi Seda s'han 

proposat assolir almenys 

30.000 € per a la causa

Les parròquies de Sant Francesc 

d'Assís de Bellavista i dels francis-

cans de Granollers impulsen des 

de fa un temps dos projectes per 

atendre persones sense llar. En 

el cas de Sense Llar Bellavista, el 

projecte va començar fa sis anys 

a l'entorn de la parròquia amb la 

idea d'ajudar persones sense xar-

xa social que dormien al carrer. 

Des d'aleshores, gràcies a la feina 

altruista de voluntaris, el projec-

te s'ha consolidat i fa un acom-

panyament integral de persones 

que viuen carrer –actualment són 

vuit persones–, en coordinació 

Càritas impulsa dos projectes 
per atendre persones sense llar

també amb els Serveis Socials de 

les Franqueses, Granollers i Ca-

novelles. Així, es treballen aspec-

tes relacionats amb l'allotjament, 

l'alimentació –d'acord amb El Xi-

prer– i les relacions socials, però 

també, si cal, amb la formació, la 

salut mental i les addiccions. 

Pel que fa a la Llar Familiar 

Franciscana, el projecte va ar-

rencar el 2017 amb l'acolliment 

de 12 homes sols amb necessitat 

d'una llar, i des d'aquest setem-

bre, després d'un parèntesi per la 

pandèmia, l'espai també acull fa-

mílies amb infants menors d'edat. 

L'objectiu d'aquest acolliment, 

que gestionen coordinadament 

tècnics de Càritas, voluntaris de la 

parròquia i els serveis socials dels 

ajuntaments, és ajudar persones 

en situació de vulnerabilitat fins 

Pol i la seva família a l'hospital va 

coincidir, a més, amb els mesos 

més durs de la pandèmia, de ma-

nera que "no podíem sortir de 

l'hospital ni rebre visites ni es-

tímuls de voluntaris i família". 

Per sort, "tots els nens que pa-

teixen aquestes malalties són 

especials; són nens que creixen 

a l'hospital i que posen les co-

ses molt fàcils", diu la Núria.

Malgrat que els pares diuen tro-

bar-se encara en un procés de dol, 

ara es veuen amb forces de fer vi-

sible aquesta lluita, gràcies també 

al suport del personal mèdic i in-

vestigador de l'Hospital de la Vall 

d'Hebron. "Farem un vídeo amb 

la història del nostre fill per do-

nar veu al projecte", explica la 

Núria. "El càncer infantil és con-

siderada una malaltia rara, i no 

hauria de ser-ho, perquè en re-

alitat és molt comuna". "A més, 

fins i tot en les tipologies més 

rares, el nivell de supervivència 

és alt, proper al 80%".  x.l.

que puguin reconduir la seva si-

tuació, per exemple, aconseguint 

una feina estable. A la llar francis-

cana s'hi atenen actualment dues 

famílies, i en poques setmanes 

està previst que n'hi pugui haver 

dues més. 

Per donar una empenta econò-

mica a aquests projectes, la setma-

na passada la parròquia de Sant 

Esteve de Granollers va acollir un 

concert benèfic de clàssic espanyol 

i flamenc organitzat per Càritas de 

l'arxiprestat de Granollers. 
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SOM UCRAÏNA

FELIÇ Un nen ucraïnès, amb el seu lot

Des de l'inici del conflicte a Ucra-
ïna, moltes persones, sobretot 
originàries d'aquest país, s'han 
mobilitzat per ajudar a fer més 
suportable la situació de guerra 
als seus compatriotes. A Grano-
llers i les Franqueses, un grup 
de persones fins i tot ha cons-
tituït una entitat, Som Ucraïna, 
per formalitzar la seva activitat 
solidària, que no ha parat des 
de l'esclat de la guerra al febrer. 
Aquest desembre l'entitat ha pro-
mogut una campanya per recollir 
material i enviar-lo a Ucraïna en 
forma de lots de Nadal. La idea és 

que tothom qui ho vulgui prepari 
capses mitjanes amb material que 
pugui ser d'utilitat, des de menjar 
–com embotits o torrons– fins a 
llanternes, piles, jocs per als més 
petits o roba tèrmica que els ajudi 
a passar l'hivern. Alhora, però, la 
iniciativa també busca un vessant 
més humà. "La idea és establir 

contacte directe entre catalans 

i ucraïnesos", diu Sasha Gaynu-
lina, impulsora de la campanya. 
"No només que rebin material 

útil, sinó que, qui el rebi, pugui 

posar nom i cara a la persona 

solidària, i, si vol, establir-hi 

Solidaritat amb Ucraïna 

amb un vessant més humà

Les malalties cardio-
vasculars són la prime-

ra causa de mort als 
països desenvolupats. 
A Catalunya, una de 
cada quatre persones 

mor per problemes al cor o ar-
terials. La majoria de malalties 
cardiovascular són causades per 
factors de risc coneguts, com la 
hipertensió arterial, el colesterol, 
la diabetis o el tabaquisme, però 
encara hi ha moltes causes que es 
desconeixen. Per això, la Marató 
de TV3 es dedica aquest any a la 
recerca en salut cardiovascular.

conegudes com a Voltes Solidàri-
es, i aquesta setmana les bibliote-
ques Can Pedrals i Roca Umbert 
venen llibres usats aportats pels 
usuaris, amb una parada avui, di-
jous, a la plaça de la Porxada coin-
cidint amb el mercat setmanal. 

El gruix d'activitats solidàries 
amb la Marató, però, es concen-
tren aquest cap de setmana. Di-
vendres (17 h), l'AFA de l'institut 
Antoni Cumella organitza una xo-
colatada solidària al pati del cen-
tre educatiu, acompanyada d'un 
concert de Nadal, un intercanvi de 
llibres i roba d'esquí i una gimca-

Com cada any, són moltes les ac-
tivitats populars que s'organitzen 
per recaptar fons per aquesta ini-
ciativa solidària. Els darrers dies, 
per exemple, a Granollers hi ha ha-
gut el tió solidari de la Federació 
d'Associacions de Veïns, dissabte 
a la plaça Perpinyà, acompanyat 
de treballs manuals, berenar i ani-
mació musical –aquest dissabte 
també hi haurà tallers infantils a 
la mateixa plaça–. 

Diumenge, el Circuit de Barce-
lona-Catalunya va obrir el traçat 
perquè vehicles particulars po-
guessin rodar per la pista en les 

TONI TORRILLAS

SOLIDARITAT ENTITATS COM L'AFA DEL CUMELLA, LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE O EL GREMI D'HOSTALERIA, ENTRE D'ALTRES, PROMOUEN ACCIONS DE COOPERACIÓ 

Fer bategar la Marató

TIÓ SOLIDARI  A càrrec de la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers, dissabte a la plaça Perpinyà

L'ENTITAT SOM UCRAÏNA, CONSTITUÏDA AQUEST ANY PER VALLESANS ORIGINARIS D'AQUEST PAÍS, ENVIA 'LOTS DE NADAL' A LA ZONA EN CONFLICTE

Activitats per recaptar fons per a la recerca de malalties del cor

contacte". Per això, a banda de 
menjar o roba d'hivern, tothom 
pot posar a la capsa coses més per-

Les malalties cardio-
vasculars són la prime-

sonals, des d'una fotografia fins a 
una carta amb explicacions i di-
buixos, el correu o el telèfon. "Del 

primer enviament que vam fer, 

fa unes setmanes, ja hem rebut 

quatre respostes", diu la Sasha. 
"I tant a ells com a nosaltres ens 

ha fet molta il·lusió". 
Les capses es poden portar a 

l'establiment L'Agulla d'Or, al nú-
mero 206 del carrer Girona. Allà 
es complementen i s'adeqüen en 
funció dels destinataris, que po-
den ser de tota edat i condició: des 
d'una família amb nens i joves fins 
a una persona gran. 

Quan el magatzem és ple, un 
comboi surt de Granollers en 
direcció a Polònia, on hi ha un 
grup de voluntaris que després 
accedeixen a Ucraïna. "Nosaltres 

lliurem el material a una asso-

ciació de voluntaris ucraïnesa, 

que coneix bé el territori i s'en-

carrega de repartir el material 

a les zones més conflictives", ex-
plica la Sasha. "Algunes vegades, 

com l'estiu passat, nosaltres 

mateixos hem entrat a Ucraïna, 

però és molt complicat fer-ho; 

hi ha molts controls i no et pots 

moure lliurement pel país". La 
pròxima sortida està prevista per 
aquest cap de setmana, de manera 
que els destinataris puguin tenir 
les capses per Nadal i, d'alguna 
manera, "veure que algú pensa 

en ells i els ajuda".
D'altra banda, l'entitat treballa 

també per aconseguir un genera-
dor elèctric per subministrar un 
hospital ucraïnès. X.L.

na. També divendres, a la rectoria 
de la parròquia de Sant Esteve hi 
haurà un berenar i una cantada de 
nadales d'arreu del món a càrrec 
d'infants i joves de les més de 150 
famílies dels grups parroquials 
(18.45 h) i els Pueri Cantores, i a 
les 20 h un concert de gòspel soli-
dari amb Càritas, a càrrec del grup 
The Gospel Project, dirigit per 
Moisès Sala. 

Dissabte, de 10.30 a 14 h i de 
17.30 a 20 h, a la Porxada, Grano-
llers ballarà per la Marató. L'as-
sociació Fira d'Economia Social 
i Solidària de Granollers (FESS) 

organitza una jornada amb tallers 
i exhibicions de ball en col·labo-
ració amb les associacions de co-
merciants, Xocolates Granollers 
i els forns de la ciutat, i amb la 
participació de l'Esbart Dansai-
re, Passaltpas, els Xics, Àgueda 
Murillo, Km13 i l'escola de dansa 
Bambú. A les 18.30 h, el Servei de 
Joventut organitza al Gra l'espec-
tacle de màgia 3 de cors, a càrrec 
del Mag Pau, apte per a tots els 
públics, i a la plaça de la Corona hi 
haurà tot el dia activitats relacio-
nades amb el conte solidari Una 

nit especial, de Toni Argent.  

Més activitats, diumenge
Diumenge, el Club Tennis Taula 
organitza una matinal de ten-
nis taula al Palau d'Esports (9 h) 
oberta a tothom, i al mateix es-
pai, a partir de les 10 h, el Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental 
farà un esmorzar de forquilla jun-
tament amb Asaja Vallès Oriental, 
el BMG i la col·laboració d'Ar-
deriu. A la parròquia de Sant Es-
teve actuaran els cors Rogent, Sol 
Ixent i Coral Albada (13 h). I a la 
tarda (18 h), l'Església Evangèlica 
del Camí Vell de Canovelles aco-
llirà una cantada solidària de na-
dales tradicionals catalanes amb 
un grup de nens i un altre d'adults.

Tot i que la Marató de TV3 se 
celebra aquest diumenge, la pos-
saibilitat de fer donatius continu-
arà oberta un temps més i, de fet, 
moltes entitats també programa-
ran activitats solidàries més enllà 
del 18 de desembre. 

Més solidaritat

A les Franqueses, l'AFA de l'Escola Joan 

Sanpera i Torras organitza un berenar 

solidari aquest divendres (16.15 h) a la 

mateixa escola, i l'Associació de Veïns 

Sant Mamet de Corró d'Amunt farà una 

festa solidària diumenge (16 h) a les 

Antigues Escoles, amb tallers infantils 

i familiars, l'encesa de llums de Na-

dal, cantada de nadales i botifarra-

da, i també es podrà fer cagar el tió. 

També diumenge (16.30 h), a la plaça 

de l'Ajuntament, l'associació educativa 

TBClass llegirà el conte Una nit espe-

cial, escrit pel professor Toni Argent i 

il·lustrat per Laura Garcia. La lectura es 

farà en el marc de la Fira de Nadal, en 

què també hi haurà activitats solidàries 

amb la Marató, com el tast d'escudella 

(10 h) i la xocolatada (17 h) de dissabte, 

o la botifarrada (10 h) de diumenge. 

ACTIVITATS A
LES FRANQUESES

La Fira d'Economia Social

i Solidària organitza

dissabte a la Porxada una 

jornada dedicada al ball
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El refugi d'animals de Granollers, 
el més gran de la comarca, té aco-
llits actualment uns 160 gats i 
85 gossos. És un nombre alt res-
pecte a altres anys per aquestes 
dates –al voltant d'un 20% més–, 
però el ritme de sortida també és 
elevat, sobretot per la gran quan-
titat d'adopcions que es produ-
eixen, entre 1.500 i 2.000 cada 
any. L'any passat, per exemple, 
es van recollir 960 cadells de gat 
de la via pública, sobretot a l'es-
tiu, l'època en què crien els gats 
de colònies no controlades. La 
gran majoria, però, excepte els 
més malalts, es van poder do-
nar en adopció a noves famílies. 

El refugi d'animals de Grano-
llers només està habilitat per 
atendre gats, gossos i fures. "Po-

dem recollir altres espècies, 

alternatives". Tot i això, els mo-
tius pels quals els animals arriben 
al refugi poden ser molt diversos. 
"Rebem moltes trucades de 

persones que no poden atendre 

els seus animals, ja sigui per un 

divorci, un canvi de domicili, 

problemes de comportament 

felí o caní, al·lèrgies o agressivi-

tat de l'animal". "I també hi ha 

casos de maltractament famili-

ar o desnonaments que reque-

reixen buscar altres espais per 

als animals". Amb tot, la majoria 
d'animals recollits a la via pública 
són gossos i gats que s'han per-
dut, accidentat o escapat de casa. 
"Cada vegada hi ha més preocu-

pació per recuperar els animals 

perduts", diu Blasco, qui malgrat 
aquest avenç alerta del camí que 
queda per fer: "Tots els propie-

taris d'animals estem obligats 

a identificar-los i censar-los a 

l'Ajuntament del nostre muni-

cipi, i encara avui trobem molts 

casos d'animals sense xip". 

Suport de voluntariat
Quan un animal arriba al refugi, 
segueix un protocol de revisió 
veterinària i es comprova si té 
xip per localitzar-ne el propietari. 
Si no en té cap i passats 20 dies 
ningú no l'ha reclamat, l'animal 
és considerat abandonat, i pot co-

però en aquest cas els busquem 

sempre un centre adequat", diu 
Maria Blasco, integrant de l'As-
sociació Protectora d'Animals de 
Granollers (APAG), l'entitat sense 
ànim de lucre que té adjudicat el 
servei de recollida i acollida d'ani-
mals perduts i abandonats de Gra-
nollers i 15 municipis més dels 
dos vallesos i també l'Hospitalet 
de Llobregat. El centre d'acollida 
d'animals de companyia, al polí-
gon Font del Ràdium, és de titula-
ritat municipal i cedit a l'associa-
ció per a aquesta activitat.

A diferència de fa uns anys, 
l'abandonament injustificat ja no 
és la raó principal per la qual els 
animals arriben al refugi. "Ara 

tothom està més conscienciat, 

hi ha més sensibilitat anima-

lista i la majoria busca sortides 

x.l.

SERVEIS  TOT I QUE LA XIFRA ÉS UN 20% SUPERIOR AL QUE ÉS HABITUAL PER AQUESTES DATES, L'ELEVAT NOMBRE D'ADOPCIONS EQUILIBRA ENTRADES I SORTIDES

L'APAG té més de 250 gats, 
gossos i fures al seu refugi

CENTRE D'ACOLLIDA  Gestiona gairebé 2.000 adopcions d'animals cada any

mençar el procés per buscar una 
família d'acollida. 

Mentrestant, la llar d'aquests 
animals és el refugi, on un equip 
de 16 treballadors els alimen-
ten i en tenen cura diàriament. A 
més, una trentena de voluntaris 
fixos i molts altres d'esporàdics 
també col·laboren amb l'entitat, 
per exemple portant els gossos a 
passejar, apadrinant un gos o un 
gat, col·laborant econòmicament 
amb el refugi o portant-hi pinso, 
llaunes o sorra per a gats, entre 
d'altres. "De vegades també fem 

crides específiques, venem ma-

terial solidari a la botiga, par-

ticipem en fires i organitzem 

esdeveniments solidaris", diu 
Blasco, qui recorda que l'entitat 
no té ànim de lucre i que, per tant, 
"tot el que arriba a la protecto-

ra es destina al benestar dels 

animals".  x.l.

El refugi d'animals de Granollers també es fa càrrec dels gats, gossos i fures 

recollits a l'Hospitalet de Llobregat. Malgrat ser la segona ciutat amb més  

població de Catalunya, l'Hospitalet no compta amb cap refugi d'animals propi,  

de manera que ha de contractar els serveis de recollida i acollida d'animals  

perduts i abandonats a una organització externa. En aquest cas va ser l'APAG 

qui va guanyar el concurs públic per fer-se càrrec del servei, entre d'altres per 

les dimensions del refugi i la capacitat per poder-ho assumir. "A l'Hospitalet 

recollim molts animals, perquè és una ciutat molt gran, però la proporció 

per habitant és molt més baixa que en la majoria de municipis més propers".

De l'Hospitalet a Font del Ràdium

n L'APAG també dedica part de la 

seva activitat a la sensibilització. "Hi 

ha d'haver més consciència, menys 

abandonament i menys compravenda 

d'animals", diuen des de la protectora. 

"Qui vulgui adoptar també ha de tenir 

clar que assumeix una responsabili-

tat econòmica i emocional, i que hi ha 

animals que necessiten temps i paci-

ència". En aquest sentit, des de l'APAG 

recorden que els animals són "éssers 

vius amb necessitats especials", i que 

malgrat tot l'objectiu és trobar una llar 

adequada per a cada un. "El refugi és un 

espai temporal de cura i socialització, 

però aquí la vida és estressant". "Per 

això sempre diem que som el pont que 

uneix la seva antiga vida amb la nova".

PONT ENTRE LA

VIDA ANTIGA I LA NOVA
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També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

L’expert respon

Carme Herranz

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Assegurances: 
quan la protecció no arriba

Les assegurances estan pre-
sents a les nostres vides de 
forma quotidiana. Molts de no-
saltres som titulars d’almenys 
una assegurança i la tipologia 
és ben àmplia: de vida, de la 
llar, de responsabilitat civil, de 
salut, del vehicle...Precisament, 
el fet que sigui un producte que 
la majoria de la gent percep 
amb la indiferència que atorga 
l’habitud, fa que poques vega-
des hi parem l’atenció meres-
cuda. O el que és pitjor, a que 
només hi parem esment quan 
ens trobem amb un problema 
relacionat, generalment, amb 
la negativa de la companyia as-
seguradora a complir amb les 
seves responsabilitats i respon-
dre amb les cobertures suposa-
dament contractades. I aquesta 
no és pas una situació estranya 
ni poc habitual.

Els contractes de les asseguran-
ces són complexes i, en molts 
casos, contenen clàusules que 
poden ser de difícil comprensió 
si no es tenen coneixements 
professionals sobre la matèria. 
Recentment, un estudi elaborat 
pel Consell de Mediadors d’As-
segurances assenyalava que un 
percentatge molt significatiu 
de les pòlisses d’assegurances 
més habituals de totes, les que 
cobreixen el risc dels vehicles, 
resulten incomprensibles en 
la seva totalitat si no es tenen 
coneixements de Dret com a 
conseqüència dels tecnicismes 
i el llenguatge emprats en la 
seva redacció. I la situació no 
millora -ans al contrari, s’agreu-

ja- si parlem d’altres tipologies 
d’assegurances.

Segons la legislació vigent, 
aquests contractes complexes 
no són diferents dels contractes 
que es fan servir, per exemple, 
per subscriure un producte 
bancari en el sentit de que la 
empresa comercialitzadora està 
obligada a garantir la transpa-
rència i la suficiència de la in-
formació facilitada al seu client 
per tal de garantir que aquest 
té una plena comprensió d’allò 
que contracta. I això és especi-
alment important quan ens re-
ferim a les clàusules que limi-
ten l’abast de les cobertures 
que estem contractant.

De la mateixa forma que un 
contracte de préstec hipotecari 
pot ser considerat nul quan in-
corpora clàusules abusives (re-
corden els cas de les clàusules 
sòl?), els contractes d’assegu-
rances també poden ser-ho. Es-
pecialment, quan la companyia 
imposa limitacions artificio-
ses a la seva responsabilitat que 
poden haver passat inadverti-
des a la persona que la contrac-
ta i que pensa que està protegir 
front a una determinada contin-
gència -un accident de circula-
ció, una incapacitat, una avaria 
domèstica...- sense estar-ho.

Quan parlem de conflictes amb 
les asseguradores, la coneguda 
màxima que diu que «allò sig-
nat, signat està» no sempre és 
certa. Davant la negativa de les 
companyies a acceptar la seva 
responsabilitat i oferir els serveis 
o abonar les prestacions acor-
dades, sempre és necessari re-
visar amb professionals de la 
seva confiança el contingut de 
la pòlissa, doncs aquesta podria 
no ajustar-se a la legalitat o la 
pròpia companyia utilitzar argu-
ments que no són vàlids a l’hora 
de defugir i negar la seva res-
ponsabilitat. Malauradament, 
no és gens estrany que això suc-
ceeixi i cal conèixer quins són els 
nostres drets per poder defen-
sar-los. I des de Col·lectiu Ronda 
tenim un equip de professionals 
que us poden ajudar.

Per a qualsevol consulta 
adreceu-vos a: 
assegurances@cronda.coop

Els consells comarcals reclamen 

posar fi a "l'infrafinançament" i 

adverteixen que estan "al límit". 

Per això han demanat que els pres-

supostos de la Generalitat del 2023 

els doti de més recursos. Aquesta 

setmana, diversos presidents de 

consells comarcals, entre els quals 

Emilio Cordero, del Vallès Oriental, 

han demanat un canvi en la distri-

bució dels recursos per a aquests 

ens supramunicipals i han lamentat 

el retard en el pagament dels con-

tractes programa. En aquest sentit, 

també han reclamat que qualsevol 

delegació d'una tasca o servei vagi 

acompanyada del finançament per 

poder-lo desenvolupar. 

El president del Consell Comar-

cal del Vallès Oriental, Emilio Cor-

En canvi, des del Vallès Oriental 

adverteixen d'un greuge amb co-

marques més poblades, perquè 

altres consells amb menor pobla-

ció reben les mateixes sumes eco-

nòmiques, sense tenir en compte 

la diferència relativa al volum de 

població que han de cobrir. 

La reivindicació per ampliar el 

finançament del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental ja ve de lluny, i 

els darrers anys, amb el projecte 

per traslladar la seu de l'ens a un 

espai més ampli –del carrer Rico-

mà a l'avinguda del Parc–, s'ha fet 

més evident aquesta necessitat.

dero, admet que la salut financera 

del Consell "no és gaire bona", i 

apunta que "estem uns 350.000 
euros per sota del finançament 
correcte".  

Amb tot, les reivindicacions 

també tenen matisos diferents en 

funció d'on provinguin. Comar-

ques poc poblades, com el Solso-

nès, reclamen posar la mirada en 

termes "d'equitat", ja que "les ne-
cessitats del Consell Comarcal 
del Barcelonès i del Solsonès no 
són les mateixes". També des del 

Ripollès adverteixen d'un possible 

greuge per a les comarques menys 

poblades o de muntanya, perquè 

"els serveis venen dotats en fun-
ció de la població, però no pas 
per la singularitat del territori". 

ADMINISTRACIÓ EL PRESIDENT, EMILIO CORDERO, RECLAMA MÉS RECURSOS A LA GENERALITAT

El Consell Comarcal denuncia
l'infrafinançament de l'ens

Cordero diu que

falten uns 350.000 euros 

anuals per tenir un

finançament "correcte"

El Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) ha condemnat 

la Generalitat a elaborar, aprovar 

i publicar, al més aviat possible, 

plans de millora de la qualitat de 

l'aire per reduir la contaminació 

per ozó troposfèric a 12 de les 15 

zones en què divideix Catalunya, 

entre les quals hi ha els vallesos i 

el conjunt de l'àrea metropolitana. 

La sentència, resultat d'una 

demanda d'Ecologistes en Acció, 

també tindrà conseqüències per 

a la dotzena de comunitats autò-

nomes que continuen incomplint 

la normativa de qualitat de l'aire 

en relació amb l'ozó. Ecologistes 

en Acció apunta que el pronunci-

ament del TSJC és d'una "gran im-
portància", perquè és la primera 

vegada que un tribunal de l'Estat 

manifesta la insuficiència dels 

plans de millora de la qualitat de 

l'aire aprovats per l'administració. 

A partir dels informes de la ma-

teixa Generalitat, el tribunal con-

sidera acreditat que des dels anys 

2012-2014 se superen sistemàti-

cament els valors objectiu per a la 

protecció de la salut i de la vege-

tació establerts per la normativa, 

per la qual cosa "hi ha la certesa 
que les actuacions administrati-
ves desenvolupades fins ara no 

administració pot combatre el 
contaminant amb plans indi-
viduals de millora de qualitat 
de l'aire o amb plans de millo-
ra que lluitin contra diversos 
contaminants, però el que no es 
pot permetre és que aquesta ar-
gumentació sigui suficient per 
seguir sense activitat reglamen-
tària de cap classe, tenint en 
compte que han fallat totes les 
mesures adoptades per resta-
blir el medi ambient adequat".

Arran d'això, Ecologistes en Ac-

ció reclama a la Generalitat i al Mi-

nisteri per a la Transició Ecològi-

ca que abordin sense més demora 

l'elaboració de plans eficaços per 

lluitar contra l'ozó troposfèric i 

demana a la Comissió Europea 

que extremi l'exigència dels plans 

i de la seva aplicació en la revisió 

de la directiva de qualitat de l'aire.

L'ozó troposfèric causa, entre 

d'altres, la reducció de la funció 

pulmonar i malalties respiratò-

ries, i agreuja patologies cardio-

vasculars. L'Agència Europea de 

Medi Ambient estima entre 1.500 

i 1.800 les morts prematures 

anuals a Espanya produïdes per 

l'exposició a nivells d'ozó com els 

registrats habitualment a l'estiu a 

l'Estat.  ACN

han estat suficients". "És indife-
rent que el l'ozó sigui de caràc-
ter primari o secundari, o que 
s'origini en part a conseqüència 
d'activitats industrials huma-
nes o per la barreja/combustió 
amb altres contaminants, quan 
està en joc la vida i la salut de 
les persones, els cultius i la ma-
teixa atmosfera per al gaudi de 
les futures generacions, ja que 
el que cal és actuar en conse-
qüència i no intentar escudar-se 
en aquests arguments que no 
són de rebut". Per al TSJC, "cada 

ARXIU

MEDI AMBIENT EL VALLÈS ORIENTAL ÉS UNA DE LES ZONES AMB ELEVATS NIVELLS D'OZÓ

El TSJC obliga la Generalitat
a aprovar al més aviat possible 
plans contra l'ozó troposfèric

ESTACIÓ MESURADORA
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Segueix-nos:Associació de comerciants del centre històric de Granollers

Del Rec al Roc
felicita a 

MODA ZEBRA 
pel seu 40è aniversari

"El dia de Nadal, a mida que ens 

anarem despertant i llevant, els 

granollerins ens adonarem, sor-

presos, que tota la ciutat estava 

coberta de neu en proporcions 

extraordinàries. Ningú no re-

cordava una nevada semblant". 

Així descrivia l'article L'actualitat 

té un nom: la neu del setmanari 

parroquial Granollers Comunidad 

Cristiana el matí del 25 de de-

sembre de 1962. El text que, en 

commemoració del 50è aniversa-

ri d'aquell fenomen meteorològic 

excepcional, s'ha convertit en el 

Document del Mes de l'Arxiu Mu-

nicipal de Granollers (AMGr), con-

tinua explicant com la neu va pro-

vocar problemes de mobilitat: "La 

circulació quedà totalment in-

terrompuda. S'hagué de recollir 

i allotjar viatgers de trens i au-

tomòbils, que no podien continu-

ar el viatge". De fet, quatre trens 

amb 400 passatgers van quedar 

aïllats a la rodalia de Granollers i 

van haver de ser rescatats i aco-

llits, i les carreteres van quedar 

durant hores impracticables.

Un relat perfectament comple-

mentari a la mostra de l'AMGr que 

fins al 24 de febrer es podrà visi-

tar al vestíbul de l'Ajuntament i 

mostra fotografies d'aquella gran 

nevada que va colgar la ciutat ara 

fa 50 anys, amb gruixos de fins a 

90 centímetres. Fa una dècada 

aquesta efemèride ja va inspirar 

la primera exposició de l'AMGr, 

que ara pretén fer-hi una "nova 

mirada, més personal i detallis-

ta", fruit de les fotografies que la 

ciutadania ha aportat a l'Arxiu al 

llarg dels anys.

I és que la nevada de 1962 va 

dos trens bloquejats a les vies del 

túnel de la Foradada i de l'estació 

del Nord. Fins i tot va haver-hi una 

víctima mortal; es tractava d'un 

treballador que feia de sereno 

en una granja de Palou, mort per 

congelació. "El dia de Sant Esteve 

ser un fet insòlit que va transfor-

mar el paisatge de Granollers i la 

comarca, i que ha quedat marcat 

en la memòria popular –tot i que 

va afectar tot el país, litoral i preli-

toral central van ser les zones més 

afectades–. Tal com va recollir la 

premsa de l'època, el temporal de 

neu, del tot inesperat, va comen-

çar la nit de Nadal –els primers 

flocs van caure a la sortida de la 

Missa del Gall– i es va allargar tot 

el dia 25, fins a la nit. Segons l'Ob-

servatori Meteorològic Municipal, 

el gruix de neu acumulat va ser de 

75 centímetres caiguts en 24 ho-

res, i la premsa de l'època assegu-

rava que en alguns indrets el gruix 

va arribar al metre i mig d'alçada. 

Els problemes, com es detalla-

va al document de l'arxiu, no van 

trigar a aparèixer: la ciutat va 

quedar incomunicada, els carrers 

i les voreres intransitables, les 

carreteres de la comarca tallades, 

amgr / cessió enric bosch

amgr / cessió dolors galea

amgr / cessió e.bosch

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL NADAL DE 1962 GRANOLLERS ES VA LLEVAR AMB UNA GRUIXUDA CAPA BLANCA QUE MAI ABANS NO S'HAVIA VIST A LA CIUTAT

Mig segle de la gran nevada

PLAÇA DE LA CORONA  Amb el pessebre instal·lat al costat de l'antiga creu

FEINA  Després de 24 hores nevant, el gruix de neu era important i molta 
gent va sortir amb pics i pales per obrir-se pas. En aquest cas, tres homes 
intenten travessar el carrer Corró, a l'alçada del número 140, després del 
carrer València

LLEURE  El gruix de neu va permetre també gaudir-la, de manera que
les guerres de boles i els ninots de neu es van multiplicar i, fins i tot, alguns
ciutadans van decidir treure els esquís, com aquests del carrer Sant Jaume

n Com a activitat complementària, en-
tre el 16 de desembre i el 8 de gener el 
Cinema Edison projectarà a la segona 
planta dos films de l'AMGr sobre la ne-
vada, durant l'horari de funcionament 
de l'equipament. Les pel·lícules són Ne-

vada del Nadal de l'any 1962, de Josep 
Lluís Arimany i Josep Comas (durada, 
18:51 mn) i La gran nevada, de Francesc 
Garrell Saló (durada: 6:05 min.).

L'EDISON PROJECTARÀ 
DOS FILMS SOBRE
ELS FETS DEL 1962

L'Arxiu Municipal exposa fins al 24 de febrer al vestíbul de l'ajuntament 
un seguit de fotografies que documenten aquell fenomen meteorològic

va sortir el sol i la gent començà 

a fer-se càrrec que tanta neu no 

era cap joguina. Un home havia 

mort. S'havien ensorrat sos-

tres", detallava l'article de Grano-

llers Comunidad Cristiana.

Els treballs per retirar la neu 

van començar el mateix dia 26, 

amb pales, pics, tractors i camions 

ajudant-hi, i es van allargar fins al 

29 de desembre. La neu, però, va 

ser present durant més dies a la 

ciutat, i alguns ho van patir amb 

alguna caiguda en relliscar en el 

gel. Això sí, petits i grans també 

van gaudir de jocs amb boles de 

neu i ninots i, fins i tot, alguns van 

treure els esquís.  m.e.
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LA PORTADA  Desfilada del model Vespacar, a la dècada dels 50, per la Carretera

Un any sencer en imatges

NOVETAT EDITORIAL EFADÓS HA PUBLICAT AQUEST CALENDARI IL·LUSTRAT

A mig mes per acomiadar l'any, els més 

previsors ja tenen a la seva disposició el 

calendari del 2023, il·lustrat amb imatges 

antigues de Granollers. L'Editorial Efadós, 

especialitzada en publicacions de memò-

ria visual, ha posat a la venda aquest al-

manac que es pot trobar a les llibreries i 

papereries. Reprodueix 12 imatges de la 

ciutat cedides per particulars, incorporant 

també el santoral i el cicle lunar.

Amb anterioritat i en una línia similar, 

l'editorial ja havia publicat els volums 

L'Abans de Granollers. Recull gràfic 1882-

1965 (2003) –que recopilava més de 2.000 

imatges, aportades per molts ciutadans– i 

Granollers desaparegut (2019), tots dos 

coordinats per l'historiador Francesc 

Sánchez. 

EDITORIAL EFADÓS

TASTA 

LA 

TARDOR
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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

04/12 José González Ramírez  85 anys 

04/12 Montserrat Serra Barnils  73 anys 

05/12 Miguel Escabia Escabia  66 anys 

06/12 Antonio García Oliver  87 anys 

06/12 Juan Veguilla Ruiz  78 anys 

06/12 Núria Pérez Froilán  89 anys

07/12 Pilar Serra Astallé  79 anys 

07/12 María José Agudo Granado  60 anys

08/12 Dolors Sadurní Raventós  93 anys 

09/12 Josep Fontcuberta Valls  86 anys 

10/12 Maria Roura i Felices  87 anys 

10/12 Narcís Macià Sanfulgencio  87 anys 

11/12 Antonio Entraigües Solé  82 anys

12/12 Antonio Salvador Encinas  94 anys 

El parc municipal Torras Villà aco-
llirà el matí del dimecres 28 de de-
sembre, de 10 a 13.30 h, la prime-
ra edició de la Fira d'Emergències 
de Granollers, una jornada pen-
sada per a infants i famílies amb 
exposició de vehicles, mitjans i 
materials i demostracions de situ-
acions d'emergències. L'objectiu 
d'aquest acte és donar a conèi-
xer al visitant i fer valdre la feina 
dels serveis i cossos de seguretat 
que desenvolupen la seva feina 
a la ciutat, a més de sensibilitzar 
grans i petits de la importància de 
la prevenció per reduir el risc de 
situacions d'emergència. 

La jornada, especialment pen-
sada per a famílies, inclou acti-
vitats per a infants, exhibicions i 
demostracions diverses. Cada cos 
representat explicarà al públic 
com treballen, com són els vehicles 
i materials que fan servir i com es 
coordinen els diversos equips quan 
es planteja una situació d'emer-
gència. També s'habilitaran espais 

ran els cossos i entitats que treba-
llen en l'àmbit de la seguretat i les 
emergències a la ciutat, com són la 
Policia Local (unitat canina), Mos-
sos d'Esquadra (seguretat ciutada-
na, drons, subsòl i Tedax), Servei 
d'Emergències Mèdiques (SEM) i 
Bombers de la Generalitat.

infantils de treballs manuals i jocs 
de diferents materials dels cossos i 
les entitats de seguretat i emergèn-
cies, com ara dibuixos, retallables 
o inflables. A més, unitats especi-
alitzades dels cossos de seguretat 
faran exhibicions i demostracions 
de la seva activitat. Hi participa-

ARXIU

SEGURETAT HI PARTICIAPRAN MOSSOS, POLICIA LOCAL, BOMBERS I EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Una fira al parc Torras Villà
mostrarà l'activitat dels cossos
de seguretat i d'emergències

UNITAT DE SUBSÒL  Acció de vigilància al clavegueram del voltant del Palau 

d'Esports amb motiu del Mundial d'Handbol Femení, el desembre del 2021

Dimarts a la tarda, pocs minuts 
abans de les 17 h, es va produir 
una fuita de gas a l'exterior dels 
edificis que hi ha a la cantonada 
dels carrers Pau Casals i Balmes, 
a Corró d'Avall. La Policia Local 
de les Franqueses va senyalitzar i 
tallar l'accés a la zona, i també es 
va tallar el subministrament elèc-
tric i de gas als edificis més pro-
pers. També es va informar de la 
fuita els propietaris dels edificis 
més propers a la zona afectada. La 
companyia subministradora es va 
fer càrrec de la localització i la re-
paració de la fuita. També una do-
tació dels Bombers va treballar-hi 
durant gairebé una hora. 

AL CARRER PAU CASALS

Afectació a Corró 

d'Avall per una fuita 

de gas al carrer
Una persona va resultar ferida, di-
marts al matí, poc després de les 8 
h, en un accident de trànsit que es 
va produir a la carretera C-17, en 
terme de Granollers, a l'altura del 
quilòmetre 18,8 en sentit Barcelo-
na. En l'accident s'hi van veure im-
plicats dos turismes, quan d'ells 
va encalçar el que tenia al davant. 
El conductor d'un dels vehicles va 
resultar afectat per una fuetada 
cervical i, després de ser atès pels 
serveis mèdics, va ser traslladat 
a l'Hospital de Granollers. L'altre 
conductor va quedar atrapat al 
vehicle, i va ser necessària la in-
tervenció de dues dotacions dels 
Bombers per excarcerar-lo. 

SUCCESSOS

Excarcerat un

conductor atrapat 

en un xoc a la C-17

Patrulles mixtes al centre comercial
La Policia i els Mossos d'Esquadra duen a terme aquest any, com cada 
campanya nadalenca, patrullatges conjunts als carrers del centre per 
reforçar la seguretat a l'entorn més comercial de la ciutat. La campanya 
va començar just abans del pont de la Puríssima i s'allargarà fins passat 
Reis. La col·laboració dels dos cossos policials ja ha permès atrapar i de-
tenir diverses persones acusades de furt, com quatre dones la setmana 
passada. 

El Museu de Ciències Naturals La 
Tela acull avui, dijous (18 h), la 
presentació del llibre La Terra en 

perill. L'impacte d'asteroides i co-

metes, de Josep M. Trigo Rodríguez. 
El llibre és una introducció al perill 
d'impacte de meteorits, la probabi-
litat d'impacte en funció del diàme-
tre i el paper clau que els impactes 

d'asteroides i cometes han tingut 
en la història de la Terra. Trigo és 
doctor en Astrofísica per la Uni-
versitat de València. Ha fet esta-
des a l'Observatori d'Ondrejov a la 
República Txeca i també ha estat 
professor associat de Física i Ter-
modinàmica a la Universitat Jaume 
I. És investigador postdoctoral al 

'La Terra en perill', de Josep 

M. Trigo, es presenta a La Tela

Centre d'Astrobiologia de la NASA 
i a l'Institut de Geofísica i Física 
Planetària de la Universitat de Ca-
lifòrnia, on es va especialitzar en 
meteorits primitius. A Catalunya, 
ha creat el Grup de Meteorits, Cos-
sos, Menors i Ciències Planetàries 
a l'Institut de Ciències de l'Espai 
(IEEC-CSIC). Ha participat en di-
verses missions espacials i és tam-
bé membre de l'equip investigador 
de la missió espacial DART (NASA) 
que ha posat en pràctica el primer 
desviament d'un asteroide.
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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 mesura, 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 

CARTRÓ: 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 la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern im-

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

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

catalans i catalanes a separar co-

rrectament les diferents tipologies 
de residus.  

Missatges clau

Els missatges clau de la campa- 

nya fan molta incidència en dos 
aspectes: En primer lloc, en la pre-

venció, posant en relleu que el mi-
llor residu és aquell que no es ge-

nera. I, en segon lloc, en els nous 
sistemes eficients de gestió de 
residus amb una mirada especial 
en el porta a porta. Un mètode de 
recollida que ja s’ha implantat a 
303 municipis de Catalunya i que 

properament s’instal·larà a 133 
més d’arreu del territori. Així tam-

bé es farà especial incidència en 
la recollida en origen i en l’ús de 
contenidors intel·ligents que tam-

bé han incorporat molts municipis 
de Catalunya.

Amb tot, la campanya farà un es-

forç explicatiu altre cop sobre tots 
els tipus de residus que existeixen 
fent especial incidència en tots i 
cadascun d’aquests residus. En 
aquest sentit, el paper i el cartró 
tindran continguts només per a 
ells per explicar tot el que hi ha al 
voltant del contenidor blau. 

Estalvi d’energia i matèries 

primeres

Per què hem de separar el paper i 
el cartró? El paper es fabrica bàsi-
cament amb cel·lulosa que s’obté 
de vegetals o de paper usat, i el 
cartró es fabrica amb pasta de 
paper endurida que pot variar de 
composició depenent de la fun-

cionalitat que tingui. La recollida 
d’aquests dos elements de forma 

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

correcta estalvia energia i ma-

tèries primeres en la producció de 
nous. 

Per tant, diaris, revistes, llibretes, 
capses de cartró, paper de regal 
són elements que hem de desar 
en el contenidor blau. La campa- 

nya també explicarà que altres 
objectes que podrien confondre 
com el paper plastificat, les foto-

grafies, els papers bruts, o el car-
tró de les begudes no es llença en 
aquest contenidor. 

Per tal de resoldre els dubtes de 
la ciutadania, el Govern disposa 
del web residuonvas.cat, una guia 
que permet consultar qualsevol 
qüestió sobre recollida selectiva 
de residus.

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. i

La recollida de paper i cartró de forma correcta estalvia energia i matèries primeres en la producció de nous envasos - GENERALITAT DE CATALUNYA

Els objectius de reciclatge 

de la Comissió Europea 

són d'un 55% per l'any 

2025, un 60% l'any 2030, 

i un 65% en el 2035
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OPINIÓ

L'any vinent es commemorarà el 90è aniversari del primer sufragi universal a unes 

eleccions a l'Estat espanyol. La República va fer passos importants per a la igualtat 

de gènere que, malauradament, el cop d'estat i els 40 anys de dictadura van tirar 

per terra. Precisament, la dona que va impulsar el vot femení, Clara Campoamor, 

batejarà ara un carrer de Granollers, una ciutat que ja fa anys va detectar un clar 

desequilibri en el nomenclàtor. El 2018 hi havia 17 espais públics –entre carrers i 

jardins– amb noms de personatges històrics femenins (sense comptar el santoral) 

de les més de 600 nomenclatures, i només 3 feien referència a dones vinculades a 

Granollers (segons un treball de recerca de Paula Macias). La darrera a incorporar 

havia estat M. Lluïsa Algarra, la primera jutgessa de l'Estat que va exercir a 

Granollers durant la Guerra Civil–. En aquell moment, l'Ajuntament ja havia 

incorporat en el reglament del nomenclàtor la priorització de noms de dona. Amb 

tot, la feminització de les plaques dels carrers de Granollers és encara massa 

lenta. Des de llavors, només els jardins de la mestra Rita Gibernau el 2021. I ara, 

Campoamor, Angeleta Ferrer Sensat i la filla adoptiva de la ciutat Antònia Roura. 

La inclusió de noms femenins a l’espai públic és una manera de donar visibilitat 

a les aportacions que fan les dones a la societat. Si no s'urbanitzen nous carrers, 

potser es poden repensar alguns noms poc significatius per al municipi.

FEMINITZAR ELS CARRERS

Editorial

a política i les entitats culturals 
són programadors de les artísti-
ques i literàries a Granollers amb 
una dedicació molt activa com 

ho palesen els museus de la ciutat i els 
treballs, concursos i espectacles, ofertes 
de qualitat en els locals de Roca Umbert. 
Però fa uns anys que a Granollers no hi ha 
cap galeria d'art, clausurades per raons 
distintes les tres que s'hi podien visitar i 
les de les entitats Caixa de Sabadell, Caixa 
de Catalunya i Caixa de Manlleu.

És veritat que els temps no ajuden i 
econòmicament no són rendibles. Però és 
normal la no presència de cap sala cultu-
ral d'art i literatura? No fa massa dies un 
artista local s'ha vist obligat a presentar 

Art i literatura amb veu popular
la seva obra a les Franqueses. Tot sovint 
m'assabento d'exposicions i premis de 
sales privades, que amb un treball intel·li-
gent i temptant la sort, tenen vida pròpia i 
sovint amb èxits econòmics. Granollers és 
una capital de comarca amb guanyadors 
exitosos en literatura, novel·la, poesia i lli-
bres d'assaig, alguns d'ells participant en 
concursos organitzats per entitats priva-
des dedicades de ple a la cultura.

És veritat que Granollers gaudeix d'uns 
30 anys enrere dels Premis d'Òmnium 
Cultural. Tenen aquests premis alguna 
incidència entre els literats de Granollers 
i la comarca? Possiblement, uns premis 
dedicats només als ciutadans i ciutadanes 
de Granollers actuarien de despertador i 
algunes veus privades es llançarien en cos 
i ànima a l'art i a les lletres. És una idea 
que m'ha despertat un amic després de 
comunicar-me que es veia obligat a ex-
posar fora de Granollers. Ser treball i des-
pertador pot ser un bon futur?

L

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

@rodalies Mala comunicació entre les empreses 
i nul·la implicació per complir les dates, el més 
greu és l'aplicació d'horaris d'internet, diu que sí 
es pot anar de Granollers a Barcelona [diumenge]. 
El mínim que hauríeu de fer es no activar el que no 
funciona. Sobre la resta… ja hi estem acostumats.

@garrigaGO @lutxana

@rodalies S'haurien de doblar 
els trens els cap de setmana 
i més sent pont! A Granollers 
Canovelles molta gent s'ha 
quedat a terra per que no n'hi 
cabem més!!

nguany, en el pont de la Puríssi-
ma, ha tornat un clàssic d'aquests 
dies: els problemes en els viatges 
i els transports aeris. Una qües-

tió que es repetirà, sense cap mena de 
dubte, durant les properes festes de Nadal, 
Setmana Santa i vacances d'estiu. Sembla 
inevitable que l'arribada d'aquestes dates 
comportin infinitat de problemes i malde-
caps a moltes de les persones que fan els 
seus desplaçaments en avió. Cancel·lació 
de vols i retards inexplicables, són sinò-
nims d'aeroports plens de persones va-
guejant, durant hores, amunt i avall sense 
saber com aconseguir arribar a la seva 
destinació, perquè, a més, la informació 
que els donen sol ser escassa, imprecisa i, 
en molts casos, fins i tot, inexistent.

I aquí és on rau l'abús de les grans com-
panyies aèries, les quals, saltant-se els 
drets legals dels passatgers i emparant-se 
en la gran feina que els fan els lobbies que 
tenen al seu servei als grans centres legis-
latius i de presa de decisions, ignoren sis-
temàticament les seves obligacions vers els 
ciutadans, perquè coneixen perfectament 
–les enquestes i les estadístiques servei-
xen per això– que, un cop passada la mala 
maror inicial –crits, corredisses i, fins i tot, 
en alguns casos, males maneres per part 
dels afectats– només un 4% arribaran fins 
al final en les seves reclamacions. I això els 
significa un estalvi de molts milions.

La legislació europea és ben clara en 
aquesta matèria. El passatger que es trobi 
en una d'aquestes circumstàncies té dret 
a ser recol·locat al més aviat possible, per 
part de la companyia aèria, en un altre vol 
amb destinació on té el bitllet comprat, 
encara que aquest "al més aviat possible" 
sigui en un vol d'una companyia diferent. 
I mentre això no passi, l'ha d'allotjar en un 
hotel –en cas que hagi de pernoctar– i se 
li ha de facilitar tota l'alimentació corres-
ponent als àpats normals d'un dia. I, lògi-
cament, el cost de tot plegat s'ha d'assu-
mir per part de la companyia aèria que ha 
cancel·lat o retardat el vol. Però, lamen-
tablement, això gairebé mai sol passar i 
els passatgers tampoc gairebé mai solen 
reclamar el que legalment els correspon.

No obstant això, si algú es troba en 

Viatjar en avió: 
un niu de problemes

aquestes circumstàncies, ha de saber 
que el procediment de reclamació és for-
ça senzill i, la majoria de vegades, si no 
es fa és per simple desconeixement. Atès 
aquest fet, per tant, si us trobeu en aques-
ta circumstància cal saber:

1. Demaneu i guardeu totes les factures 
de les despeses que feu (hotel, menjars, 
bitllet d'avió en cas de volar amb una altra 
companyia que us faciliti un vol més pro-
per en el temps, etc.).

2. En arribar feu la reclamació pertinent 
a la companyia que ha incomplert. Ho 
podeu fer enviant-los un simple correu 
electrònic, adjuntant còpia de totes les 
factures.

3. Si en el termini màxim d'un mes no 
us han contestat –és el més probable–, 
també via correu electrònic us podeu 
adreçar, formulant la corresponent de-
núncia, a l'Agència Estatal de Seguretat 
Aèria (AESA), adjuntant, altre cop, còpia 
de totes les factures i del correu electrònic 
de reclamació enviat a la companyia com 

a pas previ. L'esmentada agència acabarà 
dictant una resolució administrativa –pre-
sumiblement, si heu seguit bé els passos 
indicats, estimant la vostra reclamació–, la 
qual, des de fa poc, té caràcter vinculant 
per a les companyies.

4. Normalment, les companyies solen 
acatar aquestes resolucions administrati-
ves i paguen el que s'hi indica. En el cas poc 
probable que no fos així, encara quedaria 
la via d'acudir als tribunals de justícia, fet 
que tampoc té cap excessiva dificultat.

Com veieu, el procediment no és com-
plicat, però, com he dit abans, la majoria 
de gent afectada –aproximadament un 
96%– no l'utilitza, i d'això les companyies 
se'n valen, per la qual cosa mantenen ha-
bitualment –tot i ser força qüestionable– 
actituds de desinformació i manca d'aten-
ció als passatgers. Al capdavall, aquesta 
manera de fer els comporta estalviar-se 
un bon munt de diners. Per tant, no val a 
badar, informem-nos i fem valer els nos-
tres drets.

E

EVA 
GARCIA-MIGUEL
Advocada de BCN Legal Group

Davant la cancel·lació de vols, 

hi ha manca d'atenció per part 

de les companyies als afectats

 perquè la majoria no reclamen
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MAAS EXCLUSIVAS PONT

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

Tel.: 938 49 41 33

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

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

acollirà aquest cap de 

setmana un mercat de 

Nadal de petits crea-

dors, dissenyadors i 

artesans locals. Serà 

en substitució del DFactory. La Fà-

brica dels Regals, que havia sumat 

set edicions –les últimes amb més de 100 �irmes i tallers indepen-
dents que hi exposaven els seus 

productes– i que havia esdevingut la �ira de referència per a molts 
creadors independents. En aques-

ta ocasió, el mercat es dirà Roca 

Umbert Market i estarà organitzat 

per l'Ajuntament de Granollers en 

col·laboració amb Petits Encants, un dels markets de referència de 
la comarca de la mà de l'emprene-

dora granollerina Andrea Bosch. Amb un enfocament de caràcter 
més local, el mercat pretén rete-

nir el talent de la ciutat i potenci-

ar els productes de dissenyadors, 

artesans i creatius independents, 

per continuar sent així el punt de trobada de l'art fet a mà o per pro-ductors de proximitat de les festes 
de Nadal a Roca Umbert. Així, a l'in-

terior de Dents de Serra hi haurà 42 

expositors amb una gran varietat 

d'articles, com moda, calçat, bosses, 

joies, ceràmica, vidre, il·lustracions, papereria, decoració i cosmètica 
natural, entre d'altres. I a l'exterior, 

quatre parades més d'alimentació. 

ARXIU

NOU MERCAT A ROCA UMBERT  La iniciativa substitueix el DFactory

FIRES I MERCATS LA NAU DENTS DE SERRA ACOLLIRÀ UNA CINQUANTENA DE PARADES DE KM 0 AMB TOTA MENA DE PRODUCTES

De tots aquests expositors, la gran majoria són del Vallès Oriental, i 
una tercera part són de Granollers.

La regidora de Promoció Econò-

mica, Gemma Giménez, destacava 

dimarts en la presentació del Roca 

Umbert Market que el nou mercat 

neix de la col·laboració publicopriva-

da, i que la iniciativa persegueix so-

bretot dos objectius: "donar opor-

tunitats als emprenedors de la 

ciutat i retenir el talent d'aquests 

dissenyadors i creadors", i també 

"captar oferta de comarca i ro-

dalies", de manera que la iniciativa 

posi també en valor la proximitat. 

Per la seva banda, Maria Villegas, re-

gidora de Cultura, destacava que el 

Roca Umbert Market no serà només 

un mercat d'artesania i creadors de 

proximitat, sinó que serà "una ex-

periència vivencial que s'afegirà 

a les moltes que es poden viure 

a l'antiga fàbrica tèxtil durant les 

festes de Nadal". En aquest sentit, Andrea Bosch, amb experiència en 
aquest tipus d'esdeveniments –va 

iniciar la seva activitat amb els Petits 

Encants de la Casa Clapés–, subrat-

llava també les activitats paral·leles 

Roca Umbert Market, l'espai per als
creadors, dissenyadors i artesans locals

Nova iniciativa de

suport pubublicoprivat

a la indústria cultural i

creativa de Roca Umbert

Formació de la CambraLa xerrada de Gran Centre, ajornada La Cambra del Vallès Oriental organitza una formació presencial, dimarts, de 9 a 15 h, ala seu de Can Muntanyola, sobre tècniques pera un feedback constructiu. La sessió s'adreça
a responsables d'empreses i emprenedors.

Gran Centre havia de celebrar avui, dijous, el 20è aniversari de lesconferències El repte de ser persona amb la primera xerrada d'aquestaedició, a càrrec de Jenny Moix, doctora en Psicologia, professora de la UAB
i col·laboradora de mitjans de comunicació. La sessió, però, amb el títol

Els set tresors: més enllà de la ment, se celebrarà a començaments de 2023.

ECONOMIA

D'acord amb l'anàlisi feta per l'Ob-
servatori dels Centres Urbans de 

la Fundació Comerç Ciutadà, de la qual forma part com a patró Gran 
Centre, i que es va presentar a la ciutat fa tres setmanes, Gran Cen-tre ha fet públiques algunes dades 
per valorar la salut comercial del 

centre de la ciutat del darrer se-

mestre. Destaquen, per exemple, que el flux de visitants supera les 78.000 persones diàries, una xifra que encara és un 37% inferior a la de 2019, just abans de la pandè-
mia. Dels establiments comercials 

oberts al centre –el 87% del total 

de locals disponibles–, la meitat 

són comerços, i, d'aquests, el 27% 

són botigues d'equipament de la 

persona (moda i complements). 

De la resta, un de cada 10 són bars 

i restaurants, i el 26% es destinen als serveis, amb un increment de 9 
locals respecte al 2021. 

El darrer semestre hi ha hagut 

22 obertures de negocis nous i 22 

canvis de sector, i, en canvi, només 

s'han produït 6 tancaments el dar-

rer semestre. 

Finalment, l'entitat també des-

taca que els dijous –el dia de més afluència de visitants al centre 
amb motiu del mercat setmanal– 

es comptabilitzen poc més de 

116.800 compres de mitjana, i que els divendres són els dies més efi-
cients comercialment pel volum 

de compres que es produeixen i 

els visitants que hi ha. ❉ X.L.

COMERÇ

Augmenten els 

locals del centre

destinats a serveis

que s'organitzaran coincidint amb 

aquest nou mercat, com contes in-fantils, activitats familiars i diversos 
tallers, així com actuacions musi-

cals per a totes les edats, amb Lindy 

Froggs, Gospel Joy la Garriga o El vi-

atge electrònic, vinculat a Ràdio Gra-

nollers, que punxarà música electrò-

nica diumenge a l'hora del vermut. 

El mercat, que es preveu que sigui de llarg recorregut per al foment de 
l'emprenedoria local, estarà obert 

divendres de 17 a 21 h i dissabte i 

diumenge de 10 a 21 h. ❉ X.L.

Des d'avui, dijous, fins al 5 de gener, 

de 10 a 20 h, la plaça Barangé acollirà 

al centre el Mercat de Nadal, enguany 

reforçat amb un carrusel d'època i una 

zona de foodtrucks i d'estada, amb 

música i animació, oberta d'11 a 20 h. En 

total hi haurà 23 parades de fusta amb 

il·luminació nadalenca, on es podran 

trobar joies, roba, decoració, joguines 

i productes d'estètica, entre d'altres. 

Entre els dijous i els diumenges, a més, 

hi haurà música i espectacles de petit 

format. "L'objectiu és revitalitzar la 

plaça; que no només sigui un lloc de 

pas, sinó també d'estada i activitat", 

diu Gemma Giménez.

FINS AL 5 DE GENER, 
MERCAT A LA BARANGÉ

La nau Dents de Serra 

acollirà aquest cap de 

setmana un mercat de 
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La Generalitat de Catalunya con-

solida l’atenció primària i comuni-

tària al nostre país com l’eix verte-

brador del sistema de salut amb la 

incorporació d’higienistes dentals 

i fisioterapeutes, que se sumen ja 
als equips propis de professionals 
dels CAP per millorar la salut de 

les persones.

Es potencia, doncs, la capacitat 

de l’atenció primària amb aquests 

nous rols professionals, que faran 

possible reduir demores en l’ac-

cés a l’assistència. Per exemple, 

els fisioterapeutes faran princi-
palment sessions grupals d’edu-

cació postural per evitar sobretot 

dolors lumbars o cervicals; i els 

higienistes dentals, entre altres 

serveis, oferiran als escolars d’alt 

risc instruccions sobre salut bu-

codental per evitar patologies 

posteriors, com càries o proble-

mes a les genives. 

D’aquesta manera, s’enfoca enca-

ra més la primària en la prevenció 

de moltes patologies, sobretot 

entre els col·lectius vulnerables i 

amb l’objectiu de reduir les des-

igualtats en matèria de salut. 

En aquest sentit, els CAP ja han 

començat a sumar aquests nous 

professionals i es preveu que al 

llarg de l’any vinent hi treballin a 

Catalunya 365 higienistes den-

Els CAP incorporen  
higienistes dentals  
i fisioterapeutes 
per impulsar 
la salut de proximitat

SALUT > NOUS ROLS ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

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

Els fisioterapeutes faran, principalment, sessions grupals d’educació 
postural per evitar sobretot dolors lumbars o cervicals - DEP. SALUT

La primària s'enfoca més 
encara en la prevenció de  

patologies amb l'objectiu 
de reduir les desigualtats 

en matèria de salut 

tals i 366 fisioterapeutes. Aquests 
nous perfils se sumen als recent-
ment incorporats nutricionistes i 

referents de benestar emocional 

comunitaris, i dels quals actual-

ment als CAP ja hi ha en actiu 150 

i 366, respectivament. 

Prevenció i equitat 
en salut bucodental

Els primers beneficiats de l’aten-

ció dels higienistes bucodentals 

a la primària seran els infants 

de fins a 14 anys, les dones em-

barassades, la població amb 

discapacitat, pacients sota de-

terminats tractaments sanitaris i 

persones en risc de vulnerabilitat 

social. En definitiva, és un servei 
destinat inicialment a la població 

més vulnerable, però amb l’objec-

tiu final d’arribar al conjunt de la 
població.

L’higienista dental farà activitats 

de prevenció i promoció de la salut 

bucodental, així com seguiment 

i tractament preventiu de càries 

i patologia periodontal de baixa 

complexitat als CAP i a la comu-

nitat. Aquest especialista s’inte-

grarà a les unitats d’odontologia, 

formades fins ara per odontòlegs 
de primària i tècnics auxiliars en 

cures d’infermeria.

Amb aquest servei es vol lluitar 

contra les desigualtats en salut 

bucodental que són evitables i 

prevenir malalties més greus. La 

incorporació d’aquests professio-

nals suposa l’inici del desplega-

ment de la Llei de salut bucodental 

de 2020, que es farà progressi-

vament durant els pròxims cinc 

anys. 

Fisioterapeutes comunitaris

Per millorar la qualitat de vida i la 

salut de la població, Salut també 

incorpora fisioterapeutes als CAP. 
Es vol donar així resposta a al-

gunes de les patologies més fre-

qüents del sistema de salut, com 

són els dolors vertebrals (lumbàl-

gies i dolors cervicals); també al 

mal de genoll o de maluc crònic; 

al dolor d’espatlla; o altres patolo-

gies articulars cròniques.

L’atenció primària es potencia amb aquests dos nous 
rols professionals, sumats als també nous referents 
de benestar emocional i nutricionistes

Una bona atenció i un bon su-

port dels fisioterapeutes, des 
de l’atenció primària, pot estal-

viar molt patiment als pacients 

i alleugerir molta pressió assis-

tencial a la resta de professionals 

dels CAP. 

Els fisioterapeutes dels CAP 
també faran activitats per pro-

moure i millorar l’autonomia de 

la població, així com prevenir la 

discapacitat, tractant afeccions 

musculoesquelètiques cròniques 

de baixa complexitat. Al mateix 

temps es pretén que la seva in-

tervenció contribueixi augmentar 

el vincle de la població amb ac-

tivitats i serveis dels seus barris, 

ciutats o pobles que els siguin be-

neficioses i saludables.

Bons hàbits alimentaris 

i benestar emocional

A banda dels higienistes dentals i 

dels fisioterapeutes, els CAP tam-

bé compten amb els nous perfils 
de nutricionistes i de referents de 

benestar emocional comunitari, 

que desenvolupen les seves acti-

vitats en l’àmbit comunitari i a tra-

vés d’intervencions grupals.

Els nutricionistes-dietistes dels 

CAP promouen hàbits alimentaris 

saludables i s’ocupen de prevenir i 

tractar problemes associats a una 

mala alimentació, especialment 

entre els col·lectius que més ho 

necessiten. 

Per la seva banda, la figura del 
referent de benestar emocional 

comunitari des de la primària fa 

promoció i prevenció en salut 

emocional, amb actuacions gru-

pals per pal·liar el malestar emo-

cional, principalment adreçades 

a les persones més vulnerables 

socioeconòmicament. i

Els higienistes dentals oferiran, entre d’altres, instruccions sobre salut 
bucodental als escolars d'alt risc - DEP. SALUT

L'any vinent es preveu 

que als CAP de Catalunya 
hi treballin un total de 

365 higienistes dentals 

i 366 fisioterapeutes
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La cadena sueca de mobiliari Ikea 

obrirà al gener un punt de recolli-

da a Granollers. Serà en un local de 

l'avinguda Francesc Macià, davant 

del Palau d'Esports, en un format 

d'establiment que el grup impulsa 

darrerament per mirar de ser més 

pròxim als clients. La iniciativa per-

segueix "adaptar-se a les necessi-

tats del consumidor sent més ac-

cessible i assequible", asseguren 

fonts de la multinacional. Al local 

s'hi podran passar a recollir arti-

cles comprats prèviament al web o 

a la mateixa botiga física si així s'in-

dica en el moment de la compra.  

x.l.

IKEA  El punt de recollida serà en un local de l'avinguda Francesc Macià

Ikea obrirà un punt de recollida al gener

x.l.

NOU ESTABLIMENT DE MENJAR RÀPID A LA ZONA D'OCI

Nou establiments de Granollers 

disposen de jocs en català i fan 

que a la ciutat hi hagi una oferta 

ben completa d’aquest produc-

te educatiu i d’oci. Tant els jocs 

disponibles com els establiments 

on els tenen es poden consultar 

al catàleg de jocs del Totjoc, que 

s’ha actualitzat en col·laboració 

amb aquestes nou botigues. Són 

Abacus (c. Pompeu Fabra, 5), Sol-

dat Plantat (c. Barcelona, 25), Vi-

deo Oca (passeig de la Muntanya, 

15), Video Oca Centre (c. Rec, 4), 

Paperidea (passeig de la Munta-

nya, 19), Juguettos (pl. Porxada, 

24), La Gralla (pl. dels Cabrits, 5), 

Joguines Somnis (c. Anselm Clavé, 

COMERÇ  COL·LABOREN EN LA CAMPANYA 'TOTJOC, JUGUEM EN CATALÀ', IMPULSADA PEL CPNL

Nou botigues de Granollers 

disposen de jocs en català

32) i Homoludicus Granollers (c. 

Sant Jaume, 73). 

La campanya Totjoc, juguem en 

català, impulsada pel Consorci 

per a la Normalització Lingüísti-

ca (CPNL), pretén fomentar l'ús 

del català a través del joc, donar a 

conèixer l'oferta de jocs i joguines 

en català i col·laborar amb les 

empreses del sector perquè in-

corporin la llengua catalana en els 

seus productes. A Catalunya hi ha 

prop de 500 establiments que for-

men part de la campanya.  

El fabricant de components de 

l’automòbil Hi-Lex, amb seu al 

polígon Palou Nord i dedicat a la 

fabricació d’alçavidres i cable-

jat per a vehicles, deslocalitzarà 

a Itàlia una de les seves línies de 

producció. La multinacional ja-

ponesa ha justificat el trasllat per 

les pèrdues que, segons assegura, 

arrossegava la producció a Gra-

nollers, una situació que preveu 

revertir traslladant aquesta pro-

ducció a una altra de les fàbriques 

del grup a Europa, concretament 

a Itàlia. La decisió implica l’aco-

miadament d’un terç de la plan-

tilla: 37 persones del 105 total, 

de les quals 3 són directius i 34 

treballadors. L’empresa va pre-

de prejubilació”, expliquen fonts 

de CCOO, que han participat en la 

negociació.

ERTO fins al desembre de 2023
A més d'aquesta reducció de plan-

tilla, el proveïdor automobilístic 

també ha presentat un expedient 

temporal d’ocupació per a la res-

ta dels treballadors fins a 31 de 

desembre de 2023 amb l’objectiu 

d’adequar la producció a la de-

manda del mercat. Durant el prò-

xim any, doncs, el temps de treball 

s’anirà ajustant a les necessitats 

de producció. Malgrat perdre 

capacitat productiva a la ciutat, el 

grup continuarà operant amb 68 

treballadors des de Granollers, on 

va establir-se el 2019 amb ambi-

ciosos plans d’expansió després 

d’adquirir l’empresa Castellón 

Automotive, de Ripollet. La ines-

tabilitat del sector de l’automòbil, 

però, ha obligat a reajustar les 

previsions de creixement i, fins i 

tot, a retallar part de la seva capa-

citat productiva a Catalunya.  x.l.

sentar al novembre un expedi-

ent de regulació d’ocupació, que 

s’ha estat negociant les últimes 

setmanes. Finalment, la direcció 

i la representació del treballa-

dors han acordat les condicions 

de l’expedient i l’acomiadament 

d’un terç de la plantilla. “Gairebé 

la meitat tenen més de 55 anys 

i bona part s’han acollit a plans 

hi-lex

OCUPACIÓ  EL FABRICANT DE COMPONENTS DE L'AUTOMÒBIL DESLOCALITZA A ITÀLIA UNA DE LES SEVES LÍNIES DE PRODUCCIÓ

L'empresa Hi-Lex 
acomiada 37
treballadors de la
planta de Palou Nord 

HI-LEX  La multinacional japonesa va establir-se a Palou Nord el 2019

La multinacional i

la representació dels

treballadors acorden les 

condicions de l'expedient

Una dotzena de persones sense 

papers de quatre nacionalitats di-

ferents ha participat darrerament 

en un dels cursos de formació in-

clusiva i prelaboral (FiP) destinats 

a joves migrants sense papers que 

organitza la Fundació El Xiprer. 

Aquesta vegada el curs ha estat 

d'electricitat bàsica en edificis, i la 

idea és que puguin donar-hi conti-

nuïtat amb un altre curs de munta-

dors de plaques solars. Fins ara, els 

cursos FiP havien estat de mosso de 

magatzem, carretoner i soldador. El 

cursos s'adrecen a joves migrants 

en situació irregular a l'Estat, que, 

d'acord amb la llei d'estrangeria, 

durant tres anys no poden obtenir 

el permís de treball ni tenir accés 

als centres de formació reglada. 

Amb aquesta iniciativa, El Xiprer 

vol millorar les condicions sociola-

borals de les persones en procés de 

regulació de la documentació, amb 

l'accés a una formació i el primer 

contacte amb empreses. 

LABORAL

Formació en

electricitat per a 

una dotzena de 

migrants irregulars

KFC obre al Ramassar

Després de més de tres anys de 

gestions, el dimecres 30 de no-

vembre va obrir al centre comer-

cial i d'oci del Ramassar un nou 

establiment de menjar ràpid, en 

aquest cas de la cadena KFC. Es 

tracta d'una marca icònica especi-

alitzada en productes de pollastre, 

propietària de la genuïna recepta 

del coronel Sanders. L'establi-

ment s'ha construït a tocar de la 

nau de Kiwoko, on antigament hi 

havia hagut el supermercat Dia, 

després que els propietaris dels 

terrenys poguessin segregar la 

parcel·la existent i passar d'una a 

dues, fet que permetia dues activi-

tats diferents, compartint acces-

sos, pàrquing i serveis. A finals de 

2019 es va oferir la parcel·la a la 

firma Yum! Brands, propietària de 

les marques KFC, Pizza Hut, Taco 

Bell i The Habit Burger Grill, que, 

a través del seu franquiciat Am-

Rest, ha condicionat l'espai per a 

l'obertura d'un KFC en mode free 

standing i per a recollida de l'àpat 

en cotxe. Aquest nou establiment 

de menjar ràpid s'afegeix a altres 

de les mateixes característiques 

que hi ha a la zona, com Viena, 

McDonalds, Foster's Hollywood i 

Burger King. Està obert cada dia 

de 12 a 23 h, excepte divendres 

i dissabtes, que obre a les 12 h i 

tanca a les 1 h de la matinada. 

KFC  Situat entre la benzinera i el magatzem de la firma Kiwoko



dJ, 15 dESEMbrE 2022 33

14 ANYS IMPRIMINT AMB TU!

De dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30 h 

i de 16.30 a 19.30 h

Dissabtes de 10 a 13.30 h
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Segons les dades de l'Observatori- 

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, al novembre es van sig-

nar al Vallès Oriental 10.849 

contractes laborals, una xifra que 

segueix la tendència a la baixa 

de l'octubre i que afecta tant als 

contractes indefinits (700 con-

tractes menys que a l'octubre) 

com els temporals (gairebé 1.000 

menys). Respecte al novembre 

del 2021, el descens de contractes 

ha estat elevat, del -30% (4.675 

contractes menys). L'observatori 

atribueix el descens a la caiguda 

de la contractació temporal: dels 

13.023 contractes temporals re-

gistrats el novembre de l'any pas-

sat als 6.812 d'enguany. 

Malgrat tot, les dades recullen 

una evolució positiva respecte a 

l'any passat pel que fa a contrac-

tació indefinida. Aleshores, els 

contractes indefinits eren poc 

més del 16%, mentre que ara són 

el 38%. Segons la modalitat con-

tractual, guanyen pes els contrac-

tes ordinaris a temps indefinit 

(+2.190 més que fa un any) i els 

d'interinitat (+45). Pel que fa als 

temporals, destaca la desaparició 

dels contractes d'obra i servei, 

i aquest mes hi ha hagut un des-

cens important dels contractes 

eventuals per circumstàncies de 

la producció (-1.457). Per activi-

tats econòmiques, guanyen força 

les activitats de serveis a les per-

sones, professionals i tècniques, i 

les vinculades al sector de l'aigua 

i el sanejament.

Per municipis, a Granollers es 

van signar al novembre 2.950 

contractes (1.314 menys que fa un 

any), i a les Franqueses se'n van 

formalitzar 557, gairebé la meitat 

que al novembre de l'any passat, 

quan se'n van signar 1.070. 

Aluminera Extrusión, empresa del 

polígon Font del Ràdium dedicada 

a l'extrusió d'alumini, invertirà 

poc més de 7 milions d'euros els 

pròxims dos anys per duplicar la 

seva capacitat productiva i arri-

bar a les 20.000 tones de material 

transformat. Per fer-ho, l'empresa 

instal·larà a les mateixes instal-

lacions de Font del Ràdium una 

nova premsa de 2.500 tones equi-

pada amb l'última tecnologia i que 

consumeix molta menys energia. 

També instal·larà nous forns de 

maduració que permetran tripli-

car la capacitat de cocció, i la ma-

quinària necessària per reproduir 

la línia de producció actual, que 

darrerament ha incorporat també 

un laboratori de qualitat.

Amb aquesta inversió, enfocada 

al creixement futur, la firma busca 

tenir més marge de maniobra i am-

pliar la mobilitat de la producció 

actual, que abasteix una gran diver-

sitat de sectors, des de la construc-

ció fins al transport, la indústria, les 

energies renovables o la fabricació 

d'eines, maquinària i tota mena de 

peces d'alumini. "Malgrat les difi-

cultats del mercat, entre d'altres 

pels elevats costos de l'energia, 

estem tenint un augment signifi-

catiu de contractes per la diver-

sitat de sectors que proveïm", 

explica el conseller delegat de la 

companyia, Pedro Jiménez. 

La firma asturiana Aluminera 

Extrusion va obrir a Granollers el 

2018 després de comprar l'antiga 

Exal, que estava en procés concur-

sal i en fase de liquidació, per reac-

tivar la planta d'extrusió de per-

fils d'alumini i operar per a tot el 

mercat europeu. Des d'aleshores, 

la facturació ha anat gairebé dupli-

cant-se cada any, fins als 24 mili-

ons amb què preveu tancar aquest 

exercici, un creixement que ha 

anat en paral·lel al volum d'expor-

tació de la producció. "Si el 2019 

exportàvem el 31%, aquest any 

hem arribat al 75%", assenyala 

Jiménez. Ara, d'acord amb el pla 

de negoci vigent i el pla director 

2024-2026, que s'està acabant de 

definir, l'objectiu és "duplicar tota 

la producció per atendre tota la 

demanda i assolir una facturació 

superior a 45 milions d'euros", 

explica el responsable de la planta 

granollerina, qui també apunta que 

la plantilla creixerà notablement 

quan la línia de producció estigui 

en funcionament, dels 50 treballa-

dors actuals a poc més de 90.  x.l.

aluminera extrusión

EMPRESES  LA FIRMA PREVEU TANCAR L'EXERCICI AMB UNA FACTURACIÓ DE 24 MILIONS D'EUROS

Aluminera invertirà 7 milions 
per duplicar la producció a
la planta de Font del Ràdium

ALUMINERA  La companyia exporta més del 70% de la seva producció

LABORAL  FORT DESCENS DE LA CONTRACTACIÓ AL NOVEMBRE 

Gairebé 4 de cada

10 contractes al Vallès 

Oriental són indefinits

La fira e-Mobility Experience, l'a- 

parador de la mobilitat del present 

i del futur, ja té data confirmada 

per al 2023 al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya després de l'èxit de 

participació i d'assistència de la 

primera edició. Serà el cap de set-

mana del 7 i 8 d'octubre, i tornarà 

a reunir al traçat català a les prin-

cipals marques de vehicles elèc-

trics, amb propostes experiencials 

i activitats per a tots els públics. 

L'e-Mobility Experience és una 

fira que aplega les principals no-

vetats del sector de la mobilitat 

elèctrica i presenta solucions als 

reptes de mobilitat actuals, i ho fa 

combinant les propostes lúdiques 

amb l'oferta comercial i d'exposi-

ció. La primera edició, celebrada 

l'octubre passat, va aplegar més 

de 15.100 assistents i més d'una 

vintena de marques, i es van re-

gistrar més de 4.000 proves de 

vehicles a la pista del Circuit. La 

segona edició incorporarà algu-

nes novetats, com xerrades sobre 

mobilitat elèctrica. 

La fira e-Mobility Experience

es repetirà al Circuit a l'octubre

Sostenibilitat

Aluminera Extrusión ha obtingut la 

verificació de la petjada de carboni 

dels anys 2021 i 2022, certificada per 

l'entitat DNV. Aquesta certificació fa 

que la firma granollerina sigui una de 

les primeres empreses del sector de 

l'extrusió d'alumini a l'Estat que pren 

aquesta iniciativa, fet que "reforça el 

nostre compromís per la sostenibili-

tat i el respecte pel medi ambient en 

el marc del pla estratègic de creixe-

ment per als pròxims anys". Per reduir 

emissions, la firma també ha instal·lat 

una planta fotovoltaica amb una po-

tència de 850 Kwp, amb una producció 

anual prevista de més d'1.200.000 Kwh.

CERTIFICACIÓ DE LA 

PETJADA DE CARBONI
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Últim partit de l'any del KH-7

El KH-7 disputarà l'últim partit de l'any 

el pròxim dimecres a la pista del Gurpea 

Beti-Onak (18 h). L'equip de Dolo Martín 

va jugar anit, a l'hora del tancament del 

Diari Som, el duel contra el Gijón. 

Nit màgica al Palau d'Esports di-

marts amb el triomf contra el lí-

der, el Nexe, per 25 a 22. L'equip 

dirigit per Antonio Rama va aca-

bar amb la imbatibilitat dels cro-

ats que havien sumat les jornades 

de la fase de grups de la Lliga Eu-

ropea per victòries, fins a arribar 

al fortí del Palau. El mur del va-

llesans va ser inexpugnable i con-

soliden la seva segona posició del 

grup C, amb vuit punts, empatats 

amb el tercer, l'Sporting de Por-

tugal. Líder és el Nexe, amb deu 

punts. 

Dimarts es va disputar la prime-

ra jornada de la segona volta de la 

Lliga Europa i el Fraikin ja ensu-

ma els vuitens de final, amb un 

marge de cinc punts pel passi de 

fase. De fet, tan sols queden qua-

tre jornades per tancar la primera 

fase continental i fins aleshores 

els vallesans han sumat quatre 

victòries i dues derrotes –totes 

dues fora de casa–. El Palau està 

sent un fortí i es va demostrar 

contra el Nexe, fins aleshores im-

batut. El BMG va anar sempre per 

davant a l'electrònic i va marxar 

al descans amb un marge de tres 

gols, 14 a 11. Això sí, a la represa 

els croats van aconseguir escur-

çar la diferència fins a un gol, amb 

el 22 a 21, però als locals no els va 

tremolar el canell i van gestionar 

els pitjors moments per acabar 

amb un triomf èpic. Antonio Gar-

cía, Adrià Martínez i Esteban Sali-

nas van ser els màxims golejadors 

amb cinc gols cadascun. 

El pròxim partit continental 

del Fraikin no arribarà fins al 7 

de febrer, a casa, contra el Balan-

HANDBOL | Internacional  NIT MÀGICA DEL BMG, QUE CONSOLIDA EL SEGON LLOC DEL GRUP C

tonfüredi hongarès, que és cinquè 

amb tres punts –els quatre pri-

mers classificats passen als vui-

tens de final–. En cas de guanyar 

el compromís els vallesans, certi-

ficarien el passi de ronda.  j.l.r.b.

El Fraikin tancarà l'any esportiu a 

Màlaga (Andalusia) amb la disputa 

de la nova Supercopa Ibèrica, que 

és un nou torneig entre les federa-

cions espanyola i portuguesa i su-

pleix la Supercopa d'Espanya. 

El Porto, rival a la semifinal 
de la nova Supercopa Ibèrica

L'equip d'Antonio Rama anirà 

fins a la ciutat malaguenya amb 

l'objectiu d'aixecar el primer tí-

tol de la temporada, tot i que a la 

semifinal es veurà amb el Porto, 

campió de la lliga portuguesa la 

temporada passada. 

L'altre semifinal la disputaran el 

FC Barcelona, principal favorit pel 

triomf final, i l'Sporting de Portu-

gal, on milita el granollerí Mama-

dou Gassama. De fet, el Fraikin ja 

BMG

Antonio García, convocat amb Espanya

El capità del Fraikin ha fet un pas més per participar al

Mundial del 2023 amb Espanya. Antonio García Robledo

ha estat inclòs en la llista del combinat espanyol per participar

en la primera fase de preparació de la cita internacional,

que tindrà lloc del 26 al 30 de desembre a València.

El Fraikin doblega el líder, 
el Nexe croat, al Palau

Fita històrica a la lliga Asobal

El Fraikin ha signat una primera volta de la lliga Asobal històrica amb 
un total de 26 punts, amb un balanç de 13 victòries i 2 derrotes. L'equip 
dirigit per Antonio Rama va guanyar dissabte contra el Recoletas Atlético 
Valladolid (29-26) i va aconseguir arribar a l'equador de la lliga amb 
una puntuació mai vista al Palau d'Esports, de rècord. El triomf a casa va 
suposar la vuitena seguida de la lliga Asobal i, a més, en 15 jornades tan 
sols n'havia perdut dos partits a les complicades pistes del Barça (37-26), 
que és líder amb 30 punts; i l'Ademar de Lleó (43-32), que és quart amb 
18 punts. El Fraikin supera el seu propi rècord de 24 punts en una primera 
volta, que habia aconseguit dues vegades: el 1993-1994, quan l'Asobal es 
dividia en dos grups i el BMG liderava l'agrupació A; i la 2020-2011, quan 
era tercer i mantenia el pols amb Barça (30 punts) i Ciudad Real (28).

BÀDMINTON | Internacional  FAN UNA GIRA AMERICANA

Joan Monroy i Carlos Piris, del 

Bàdminton Granollers, han estat 

convocats per participar en la fase 

prèvia del Campionat d'Europa 

d'equips mixt, que tindrà lloc a 

Suïssa des d'aquest dijous fins 

diumenge.  

La selecció espanyola ha estat 

enquadrada al grup 3 i jugarà con-

tra Islàndia i l'amfitriona Suïssa. 

En cas de guanyar els dos com-

promisos, Espanya disputaria la 

classificació final contra el com-

binat guanyador del grup format 

per Groenlàndia, Hongria i Ucraï-

na. D'entre els companys d'equip 

de selecció de Monroy i Piris, hi ha 

l'olímpica Carolina Marín. 

Els dos esportistes granollerins 

Monroy i Piris, a la

fase prèvia de l'Europeu

FEDERACIÓ CATALANA

TÀNDEM  La parella granollerina, preparada per anar amb la selecció espanyola

arriben a la selecció espanyola 

després de completar una gira 

americana exitosa en l'últim mes 

amb un total de sis medalles, en-

tre els dos esportistes. Monroy i 

Piris van disputar tornejos als pa-

ïsos del Perú, Mèxic, El Salvador 

i Canadà.  La parella granollerina 

va formar tàndem masculí en di-

ferents campionats i van aconse-

guir dues medalles de bronze a 

Guadalajara (Mèxic) i El Salvador. 

Pel que fa a Joan Monroy, en do-

bles mixt, va aconseguir també 

una medalla d'or a El Salvador i 

un bronze a Mèxic; mentre que 

Carlos Piris a Mèxic va sumar dos 

bronzes més, en individual i do-

bles mixt.  j.l.r.b.

FRAIKIN - PORTO 

Dissabte, 17 - 16.45 h Màlaga

s'ha vist les cares amb aquests dos 

rivals, amb dues derrotes amb el 

Barça –a la lliga i la Supercopa de 

Catalunya– i un triomf amb l'Spor-

ting a la Lliga Europea. 

La lluita per les medalles es 

disputarà el diumenge al mateix 

Pavelló Ciudad Jardín, de màlaga. 

la final de consolació –la lluita pel 

bronze– serà a les 15.45 h i la fi-

nal, a les 18 h. 

Aquesta és la primera edició 

d'un nou torneig d'handbol ibèric, 

que vol reforçar la unió i coope-

ració de les dues federacions, que 

en 2028 organitzaran l'Europeu 

masculí, juntament amb Suïssa. 

L'Associació Granollers Esportiva 

(AGE) de bàdminton ja sap que co-

mençarà la nova Primera Divisió 

d'Or estatal el cap de setmana del 

28 i 29 de gener a Almeria. L'AGE 

disputarà a terres andaluses les 

dues primeres jornades contra 

l'Athlos i l'As Neves. 

L'equip vallesà ha apostat per 

continuar el projecte de formació 

dels darrers anys per mantenir un 

L'AGE encetarà la lliga d'Or  

el 28 i 29 de gener a Almeria
gran nombre d'esportistes formats 

a casa i l'objectiu serà mantenir la 

nova categoria. "La federació es-

panyola ha fet una reestructu-

ració i nosaltres ens mantenim 

en la Primera d'Or, que és la se-

gona màxima categoria estatal. 

L'objectiu és lluitar per estar 

amunt i, sobretot, salvar la cate-

goria", assenyala el president de 

l'AGE, Rafa Lucas.  

Primera Divisió  L'OBJECTIU SERÀ LA PERMANÈNCIA 
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L'Esport Club Granollers ha signat 

la millor ratxa de la temporada 

amb sis partits seguits sense per-

dre després del triomf a domicili 

contra el Bosc de Tosca, per 0 a 

1. L'equip dirigit per David Vila-

joana va encadenar dissabte la 

segona victòria del curs i suma 

una dinàmica de quatre victòries 

i dos empats. De fet, no perd des 

del passat 23 d'octubre contra el 

Banyoles (0-1).

L'ECG va imposar-se al camp 

del Bosc de Tosca amb un únic 

gol de Xavi Lao, a la mitja hora de 

joc. Aquest és la tercera diana del 

davanter vallesà. Anteriorment, 

havia marcat el 0 a 2 de la victòria 

contra l'EF Mataró i l'1 a 1 del tri-

omf contra el Torelló (3-2).

FUTBOL | Primera Catalana SIGNA LA MILLOR RATXA DEL CURS AMB SIS PARTITS SEGUITS SENSE PERDRE, AMB 4 TRIOMFS I 2 EMPATS

L'ECG segueix en llocs d'ascens 

i ara ocupa el cinquè lloc, del grup 

1, amb 18 punts i té un marge d'1 

punt amb el sisè, el Vic, que és 

una possible plaça d'ascens. Líder 

destacat, en solitari, és L'Escala 

que té 27 punts. El pròxim partit 

L'Esport Club es consolida en
llocs d'ascens a la Superlliga

ECG

CELEBRACIÓ La plantilla celebra el triomf contra el Bosc de Tosca

de l'Esport Club serà l'últim del 

2022 i un triomf el permetria tan-

car l'any dins les places d'ascens 

de la Superlliga Catalana. El rival 

serà diumenge el Bescanó, que és 

penúltim amb vuit punts i teòrica-

ment és un rival assequible. 
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Tercera Catalana  SUMA SIS PARTITS SENSE GUANYAR

CNG - CN HELIOS
Dissabte, 17 - 16 h Granollers

Després de completar la primera 

volta de la primera Divisió espa-

nyola a domicili, el CNG iniciarà 

dissabte la segona volta i ho farà 

davant la seva afició. L'equip di-

rigit per Ramon Rosell afrontarà 

tota la segona meitat de la fase 

regular jugant com a local. "Si ju-

gant de visitant vam aconseguir 

quatre victòries i dues derro-

tes, jugant de local com a mínim 

hem d'aconseguir això", augura 

el tècnic del CNG.

La crisi per la climatització de 

les piscines del club va provocar 

l'exili del CNG durant la primera 

meitat del curs; ara jugaran sis 

partits seguits com a locals, i el 

primer serà dissabte contra el CN 

Helios. "Crec que és un avantat-

ge ara, però per la següent fase 

pot ser un inconvenient perquè 

és possible que ens acomodem 

a les nostres mides de la piscina 

i això pot fer que després ens 

perjudiqui", assenyala Rosell, 

que tot i això confia classificar-se 

entre els quatre primers classifi-

cats i passar a la segona fase, per 

lluitar per l'ascens. 

Ocupa el segon lloc
El CNG és segon classificat, amb 

deu punts, empatat amb el tercer, 

l'Horta, i està a dos punts del líder, 

el CN Sant Feliu. Pel que fa al rival 

granollerí, el CN Helios, és penúl-

tim amb vuit punts. Al partit de la 

primera volta, els vallesans van 

perdre per 10 a 8. J.L.R.B.

El CNG s'estrenarà

dissabte a casa 

després de sis 

jornades a domicili

WATERPOLO | Primera Divisió

ECG - BESCANÓ
Diumenge, 18 - 12 h Granollers

L'Atlètic del Vallès encadena sis 

partits sense guanyar –amb tres 

derrotes i tres empats– i se situa 

al desè lloc del grup 9, de la Terce-

ra Catalana. L'equip del Camp del 

Primer de Maig va perdre l'últim 

L'Atlètic del Vallès vol 

trencar la ratxa amb el cuer
partit per golejada contra el Lle-

rona, per 5 a 1, i cronifica la seva 

ratxa negativa. Tot i que després 

d'una setmana de descans compe-

titiu, l'equip vol capgirar la situa-

ció davant la seva afició contra el 

cuer, el Bellavista Milan. Això sí, 

l'equip franquesí va guanyar el 

seu últim partit contra la Unifica-

ció Santa perpètua (2-1). 

Les lligues territorials de la Federació 

Catalana de Futbol tindran una nova 

màxima categoria amb la Superlliga 

Catalana, que se situarà entre la 

Tercera Federació i la Primera Catalana. 

Fa uns dies, la federació va mantenir 

una reunicó amb clubs vallesans per 

explicar la nova categoria que es 

posarà en marxa el curs 2023-2024. 

Durant la trobada es va assenyalar 

que els tres campions de la Primera 

Catalana ascendiran a la finalització 

d’aquest curs a la Tercera Federació, 

mentre que pujaran a la nova Superlliga 

del segon al cinquè classificat de 

cadascun dels tres grups. També hi 

accedirà el guanyador de l’eliminatòria 

d’ascens que disputaran els dos sisens 

classificats amb millor coeficient, dels 

tres grups de la Primera Catalana. La 

Superlliga Catalana estarà formada 

per un grup únic de 16 equips, que 

comprendrà l’àmbit de tot el territori 

català. L’objectiu que persegueix l’FCF 

amb la creació de la Superlliga "és tenir 
equips amb una major preparació per 
l’ascens a la Tercera Federació". 

PREN FORMA LA NOVA 
CATEGORIA CATALANA

ATLÈTIC DEL VALLÈS - BELLAVISTA 
Dissabte, 17 - 19.15 h Granollers

BÀSQUET | Copa Catalunya ÉS CUER AMB UN PLE DE DERROTES

El sènior femení del CBG encadena 

nou derrotes a la fase regular de la 

Copa Catalunya, és a dir, que suma 

les jornades per derrotes. L'equip 

dirigit per Martí Roget buscarà el 

primer triomf del curs a la desena 

El CBG femení buscarà el 

primer triomf al desè duel
jornada davant la seva afició con-

tra el Sese, que ocupa el vuitè lloc 

amb quatre victòries i sis derrotes 

i ve de perdre amb el líder, el Bia-

nya Roser (60-61). 

Les granollerines van acaronar 

la victòria en l'últim duel contra el 

Draft Gramenet depsrés d'un inici 

demolidor, de 0 a 14. Finalment, 

va caure 67 a 51. 

CBG FEMENÍ - SESE
Dissabte, 17 - 17.45 h Granollers



dj, 15 desembre 2022 39



dj, 15 dESEmbrE 202240 ESPORTS

Una desena de projectes han es·
tat guardonats en la quarta edició 
dels Premis Inclusius de l'Esport 
Català, que va tenir lloc l'1 de de·
sembre a la seu de l'INEFC, a Bar·
celona. Aquests premis són im·
pulsats per Onat Foundation, una 
organització que presideix l'alcal·
de de les Franqueses i que manté 
el llegat de l'alpinista mort Sergi 
Mingote amb la finalitat de fer rea·
litat, mitjançant beques, de projec·
tes esportius inclusius amb perso·
nes amb capacitats diferents. 

Com a novetat d'enguany s'han 
creat dos premis amb el guardó 
individual i el Sergi Mingote d'es·

POLIESPORTIU  SE CELEBRA LA QUARTA EDICIÓ DELS PREMIS INCLUSIUS DE L'ESPORT CATALÀ

Una desena de guardonats 
als premis d'Onat Foundation

L'Escola Municipal de Ciclisme 
de les Franqueses ha estat homo·
logada per la federació catalana. 
Això vol dir que, en menys de 
dos anys de vida, aquesta instal·
lació esportiva, coordinada per 
l'Ajuntament i la Unió Ciclista 
les Franqueses, ha aconseguit els 
estàndards de qualitat per poder 
entrar en el llistat oficial d'escoles 
de ciclisme.

Els criteris de valoració que uti·
litza la federació se centren en la 

seguretat de les instal·lacions, el 
nombre de tècnics titulats, que 
l'alumnat estigui federat, les ac·
tivitats de l'escola i la capacitat 
d'organització de competicions. 

Ara l'objectiu és consolidar 
aquesta categoria d'homologació 
i aspirar a assolir en un futur la 
categoria d'Escola Oficial.

L'Escola Municipal de Ciclisme 
està situada al pla de Llerona, en·
tre els carrers Alemanya, Holanda 
i Suècia. 

CICLISME  ESTÀ UBICADA AL PLA DE LLERONA DES FA DOS ANYS

La federació homologa

l'Escola Municipal de Ciclisme

L'AEH presenta 16 equips 

i prop de 200 esportistes

HANDBOL | Formació  L'OBJECTIU DEL CLUB ÉS LA FORMACIÓ

L'AE Handbol Les Franqueses 
ha presentat 16 equips i prop de 
200 esportistes per a la tempora·
da 2022·2023. L'acte va tenir lloc 
dissabte al pavelló municipal, que 
es va omplir de gom a gom.

L'objectiu del club és la formació 
des dels equips d'escola fins als sè·
niors. L'entitat està formada amb 
un conjunt  d' escola i un prebenja·
mí mixt, dos benjamins masculins i 
dos femenins, un aleví masculí i  un 
femení, dos infantils masculins, dos 
cadets femenins, un sènior masculí 
i un femení, i un equip d'handbol 
adaptat. "Enguany no hem pogut 

muntar l'etapa juvenil perquè 

un grup de noies va marxar i el 

de nois no era suficient. De ca-

det cap avall, són equips que te-

nim juntament amb el Patronat 

d'Esports i volem seguir crei-

xent a la base", explica el presi·
dent de l'AEH Les Franqueses, 
Santi Tomás, que es mostra satisfet 
amb el nombre d'esportistes, tot i 
que reconeix que encara pateix les 

conseqüències del coronavirus. 
"Ha baixat el nombre d'espor-

tistes, lleugerament, però conti-

nuem treballant per recuperar 

les xifres del 2019-2020. Anem 

per bon camí i la nostra filosofia 

és la d'aprendre a fer un esport 

mitjançant l'handbol i adquirir 

uns valors esportius", assenyala 
el president.

La finalitat amb els dos sèniors 
segueix sent la formació. El femení, 
que enguany ha aglutinat els dos 
absoluts de la temporada passada, 
lluita per les places capdavanteres 
de la Lliga Catalana. L'equip femení 
ocupa el quart lloc, amb 11 punts i 
està a set del líder, el Ribes. Pel que 
fa al sènior masculí, format amb un 
bon grapat de jugadors juvenils, 
milita a la Primera Catalana i ocu·
pa el sisè lloc amb deu punts. 

El sènior masculí rebrà diumen·
ge l'Ègara, a les 9 h; mentre que el 
femení visitarà dissabte l'Handbol 
Martorell. Els dos compromisos 
tancaran l'any esportiu.  j.l.r.b.

aeh

AL PAVELLÓ DE CORRÓ D'AVALL  Un dels moments de l'acte de presentació

ports de muntanya. La beca indi·
vidual va ser per al tècnic Marc 
Fuentes, de 23 anys i veí de Mon·
tornès, que és entrenador del pri·
mer equip adaptat de futbol del CF 
Vilanova del Vallès; i el premi Ser·
gi Mingote va ser pel projecte Amb 
pas ferm, de l'Agrupació d’escoles 
i AFA d’educació especial dels cen·
tres CEE Els Àngels, el CEE Venti·
jol i el CEE Font de l’Abella (Giro·
na), que promouen marxes.

Els altres vuit premis inclusius 
van ser pels projectes de natació 
artística sincronitzada, de Sincro·
gestió; les jornades inclusives de 
l'esport, de l'entitat granollerina 

Capaç i Vàlida; l'Handbol·in, del 
CH Cardedeu i la Fundació Lluïsa 
Oller; l'associació d'esport i lleure 
Comkedem; la creació de l'equip 
de bàsquet Únics de Cerdanya, del 
Centre Ocupacional de Cerdanya; 
la pràctica del patinatge inclusiu 
de gel, de la Federació Catalana 
d'Esports d'Hivern; l'equip mixt 
de Waterpolo Ability; i el projecte 
del Club Esportiu Alba de ciclisme.

Francesc Colomé, president 
d'Onat Foundation, es va mostrar 
"orgullós de fer visible allò que 

moltes vegades és invisible". 
Durant la gala es va tenir un re·
cord amb Sergi Mingote.  j.l.r.b.
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El programa Comença a fer La 

Mitja 2023 va començar a l'octu-

bre amb prop de 200 participants 

i entre les novetats d'enguany hi 

ha un nou servei d'assessorament 

psicològic. Vanessa Olmos, psicò-

loga esportiva, és la responsable 

d'atendre els neguits dels aspi-

rants a completar la pròxima mit-

ja marató granollerina i preparar 

psicològicament el seu entrena-

ment. 

La tasca psicològica s'ha centrat 

en el grup inicial d'esportistes que 

volen fer la seva primera mitja 

marató o que tornen a competir 

després de molts anys sense fer-

ho. "Sobretot, el que he de fer és 
ajudar a suplir els pensaments 
negatius dels esportistes per-
què hi ha un bon grapat que té 
molts dubtes de si podrà aca-

ATLETISME  PER PRIMER COP S'OFEREIX ALS ESPORTISTES UNA PREPARACIÓ PSICOLÒGICA, QUE DIRIGEIX VANESSA OLMOS

bar la cursa, si ho farà bé... la 
meva fita no és que acabin en 
un temps concret, és que acabin 
satisfets la cursa o l'objectiu 
que es posin", assenyala Olmos,  

que des de fa més d'una dècada 

també és runner. De fet, enguany 

va ser subcampiona màster de 

mitja marató de Catalunya i ha 

completat dues maratons. "És im-
portant treure els pensaments 

El programa per fer La Mitja 
té assessorament psicològic 

V.O.

negatius i preparar-nos per 
canviar-los per positius. Una 
persona no pot pensar dues co-
ses alhora, doncs millor pensar 
en coses positives", diu. 

Vanessa Olmos aclareix que la 

preparació d'un repte esportiu 

té quatre potes amb la tècnica, 

la tàctica, la preparació física i la 

psicològica. "Això no vol dir que 
cada pota tingui un 25% d'im-

Santi Ribot, del Club Triatló Gra-

nollers i veí de l'Ametlla, va tra-

vessar diumenge la meta del du-

atló de muntanya de Vilobí del 

Penedès (l'Alt Penedès) i va cul-

minar la seva vintena temporada 

seguida. El triatleta ha aconseguit 

encadenar dues dècades com-

DUATLÓ | Lliga Clubs  EN 20 ANYS HA COMPLETAT UN TOTAL DE 158 CURSES DE MUNTANYA

Santi Ribot encadena
dues dècades amb el duatló

CTG

CTG  Ribot, emmig de dos companys del club granollerí a Vilobí del Penedès

petint en duatlons de muntanya 

entre el Circuit català, la Copa i la 

Lliga de Clubs. 

En aquests 20 anys, ara té 59 

anys d'edat, ha completat 158 cur-

ses de duatló de muntanya i d'en-

tre els seus èxits ha estat diverses 

vegades campió de Catalunya, sub-

VANESSA OLMOS  La psicòloga esportiva de Comença a fer La Mitja 2023

MOTOR  CELEBRA AMB ÈXIT EL CATALUNYA RX DEL 2022

CIRCUIT

El Circuit rep un premi de la FIA
El Circuit de Barcelona-Catalunya està a punt de tancar el curs esportiu, 
i abans de fer-ho ja va recollint els fruits d'un any intens i de molta 
feina realitzada. En aquesta ocasió ha estat la Federació Internacional 
d'Automobilisme (FIA) la que ha reconegut la gran tasca duta a terme 
durant un dels esdeveniments del Circuit aquest 2022, el World RX of 
Catalunya i la combinació amb l'e-Mobility Experience. Per aquest motiu, 
la FIA ha triat al Circuit de Barcelona-Catalunya com el millor organitzador 
de la temporada d'entre totes les pistes que han tingut l'honor d'acollir
el Campionat del Món FIA de Rallycross enguany. Precisament, aquest cap 
de setmana el Circuit celebrarà l'última cursa de l'any amb la tercera edició 
del RallySprint RACC, que comptarà amb una vuitantena de participants.

HANDBOL | Asobal

campió d'Espanya, quart d'Europa 

i aquest 2022 va guanyar el bronze 

del Mundial, de Romania. De fet, és 

l'atleta del Club Triatló amb més 

participacions internacionals amb 

un total de 14, entre Europeus i 

Mundials. 

Desè a l'última prova
Santi Ribot va participar en l'últi-

ma prova de la temporada del ca-

lendari català a Viloví del Penedès 

amb un desè lloc, en la categoria 

de veterà 2. L'atleta millor classi-

ficat de l'equip granollerí va ser 

Joan Pol Iborra, en sub-23, que 

va ser vuitè classificat. Finalment, 

el CTG va acabar al 13è lloc de la 

classificació general de la cursa. 

El CTG ha confirmat que la nova 
edició del Duatló Ciutat de Granollers 
se celebrarà el pròxim 28 de gener. 
Aquesta prova tindrà lloc a les 
instal·lacions del Circuit. 

EL 28 DE GENER, EL 
DUATLÓ GRANOLLERS

portància; si psicològicament 
penso que no acabaré la cursa, 
no s'acaba. És molt important 
preparar les quatre àrees d'en-
trenament", valora la psicòloga. 

Divideix per vèncer
Entre les tècniques que fa servir 

la psicòloga amb els seus pupils 

hi ha l'estratègia del divideix per 

vèncer. "Si la cursa és de 21 km, 
millor dividir el repte per etapes. 
És a dir, el que fem és dividir el 
trajecte en petits reptes que pu-
guin ser assumibles i, de mica en 
mica, complir el repte global. Per 
exemple, de la sortida em marco 
una fita fins a la parada d'auto-
busos, després cap al camp de 
futbol i així successivament, per 
evitar pensar en el gran objectiu, 
que pot ser desesperançador en 
algun moment", recomana Vanes-

sa Olmos, que es mostra satisfeta 

per l'acceptació dels esportistes. 

Comença a fer La Mitja
El programa Comença a fer La Mit-

ja 2023 a Granollers ja suma disset 

temporades i està dirigit per l'Ajun-

tament i el Club d'Atletisme L'Aire 

Esportiu. Hi ha fins a tres nivells de 

preparació dels esportistes: l'inici-

al, pels qui la faran per primer cop 

la mitja; els iniciats, que algun cop 

l'han feta; i el grup d'atletes, que 

l'han feta, com a mínim, més de tres 

vegades. J.L.RODRÍGUEZ B.

"És important treure
els pensaments negatius
i preparar-nos per posar
pensaments positius"

Gerard Forns, 
format al BMG, 
anuncia que
pateix ansietat

El porter Gerard Forns, del BM 

Cangas i format al BMG abans 

del seu passi al FC Barcelona, ha 

anunciat per xarxes socials que 

pateix ansietat. "Tinc ansietat, 
sense tabús ho dic", va publicar 

el porter, que des del 2019 defen-

sa la porteria del BM Cangas a la 

lliga Asobal. "No sóc el primer i 
tampoc l'últim esportista que 
pateix ansietat", explica Forns i 

per això anima a donar "visibili-
tat" a un problema de salut men-

tal en esportistes. 

BM CANGAS

GERARD FORNS
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Projeccions al planetari de La TelaRecorregut per la vila medieval
El Museu de Ciències Naturals torna a oferir la
possibilitat de mirar el cel amb una altra perspectiva, a 
través de dues sessions del planetari: Llegendes del cel 
(dissabte i diumenge - 16.15 h) i La Via Làctia, el gran riu 

de la nit (dissabte - 18.15 h i diumenge - 13.15 h).

Diumenge (111 h) torna aquest itinerari de ciutat a través 
del qual el Museu proposa un recorregut per les muralles, 
les torres de defensa, els antics porxos i l'antic hospital.
El lloc de trobada és el Museu de Granollers i la visita
s’iniciarà a l'Adoberia d'en Ginebreda.

CULTURA

Dimecres es van posar a la venda 
els abonaments pels espectacles 
de la segona part de la tempora-
da d’Escena GrAn, que ocuparan 
els mesos de febrer a juny, i avui, 
dijous, es posaran a disposició les 
entrades individuals, tant a través 
d'internet com a les taquilles del 
Teatre Auditori de Granollers.

Pel que fa als muntatges escènics, 
a Granollers es podrà veure Terra 

baixa (Reconstrucció d’un crim), la 
reinterpretació en clau de thriller 

que Pablo Ley ha fet del clàssic 
d’Àngel Guimerà amb Eduard Fa-
relo, Laura Conejero i la vallesana 
Anna Ycobalzeta, entre d’altres 
(19 de febrer), i el musical Fore-

ver Young, dirigit pel Tricicle (5 de 
febrer). L’actor Imanol Arias s’en-
fronta a Muerte de un viajante, d’Ar-
thur Miller (16 d’abril) i Julio Man-
rique dirigeix l’adaptació d’Animal 

negre tristesa (12 de març). Les 
televisives Judit Martín i Alba Flo-
rejachs són les protagonistes de 
l’espectacle d’improvisació teatral 
Pongo (21 de maig) i Biel Duran 
un dels intèrprets de la comèdia La 

pell fina (11 de maig), mentre que 
el circ contemporani té un bon ex-
ponent a Si tu te’n vas, a càrrec de 
Pepa Plana, Premi Nacional de Circ 
2022 (15 d’abril) i el teatre més 
experimental estarà representat 
per El desig de ser un llimac (si els 

llimacs són cargols sense closca) de 
Neus Masdeu (10 de febrer).

A l’escenari de Llevant Teatre es 
representarà L’abraçada dels cucs, 
de la companyia Cactus Teatre (4 
de març) i la granollerina Júlia 
Barbany –artista convidada del 
TAG– presentarà Diversión obliga-

toria (28 d’abril).

Música
L’Orquestra de Cambra de Grano-
llers acompanyarà a la mezzoso-
prano portuguesa Marisa Martins 
a Serenates (12 de febrer); en col-
laboració amb el Cor de Cambra 
de Granollers i el cor Infantil Veus 
dels Amics de la Unió interpretarà 
Les Passions de Bach (26 de març), 
i tindrà a Mireia Barrera com a 
directora convidada a Idil·lis (30 
d’abril). La formació que dirigeix 

Escena GrAn prepara el trànsit a la
primavera amb més de 65 muntatges

TEMPORADA  A LA VENDA LES ENTRADES PER A LA MÚSICA D'ARA MALIKIAN I MISHIMA I EL TEATRE D'IMANOL ARIAS I BIEL DURAN, ENTRE ELS NOMS PROPIS DE LA CARTELLERA

arxiu / x.solanas

Corrado Bolsi i el Cor de Cambra 
de Granollers i els cors Mixt, Jove 
i Arpegi dels Amics de la Unió 
s'uniran per interpretar El Rèqui-

em de Fauré, amb commemoració 
del 85è aniversari del bombardeig 
de Granollers (28 de maig).

En l’àmbit coral també destaca 
l’estrena de Joyfull!, el nou espec-
tacle del Cor Jove dels Amics de 
la Unió, amb Ramon Escalé com a 
director convidat (25 de febrer).

Per la seva banda el pianista 
granollerí Jordi Masó interpretarà 
La música de Magnus Lindberg (24 
de març) el reconegut pianista ca-
nadenc Steve Barakatt presentarà 
el disc Néoréalité i també s’inclou-
rà un concert dedicat a la música 
de Beethoven i Schumann escrita 
per a trompa i piano (14 d’abril).

El cicle de la Fundació Òpera 
Catalunya programarà Madama 

Butterfly (5 de març) i Il Trovatore 
(7 de maig), òperes que es com-
pletaran amb les projeccions de 
La Bohème (16 de febrer) i Othello 
(20 d’abril) a la pantalla del Cine-
ma Edison.

La sarsuela estarà representada 
pel vodevil El dúo de La Africana, 
a càrrec de la companyia Milnotes 
(18 de març) i la copla i les sevilla-
nes amb la veu de la cantant María 

n El cicle La Música del Cel de música 

sacra per a orgue a l’església de Sant 

Esteve arriba a la 15a temporada i, en-

tre gener i juny, oferirà mitja dotzena 

de concerts. Entre aquests In Extremis. 

Diàlegs oposats, amb l’Orquestra de 

Cambra de Granollers i l’orgue de la 

parròquia (16 d’abril); la Missa per la 

Pau, amb l’Escolania de Montserrat i el 

cor infantil Veus dels Amics de la Unió 

(12 de maig) i Els tubs de Dinamarca, 

una actuació en solitari de l’organista 

danès Daniel Bruun (4 de juny).

Entre els mesos de febrer i març el 

33è Festival de Jazz  programarà 11 

concerts, amb noms com els de Toti 

Soler, Víctor de Diego, Alba Careta, 

Lluc Casares o el recuperat combo va-

llesà de jazz fusió Té Punch!. Sobresurt 

l’estrena d’Osmosi, una col·laboració 

entre el dibuixant JOMA (Josep Maria 

Rius) i la Barcelona Art Orchestra, de 

nou amb el músic granollerí Joan Vidal 

en tasques de composició (11 de març).

També al març Granollers formarà 

part, per segon any, de la sisena edició 

del projecte Dansa Metropolitana. Al 

TAG s’hi podrà l’espectacle Trencats, 

de la companyia de dansa integrada 

Liant la Troca, amb seu a Roca Umbert 

(10 de març).

A més, aquest enguany la ciutat se 

suma a un projecte europeu novell, 

Stronger Peripheries, amb l’objectiu 

d’impulsar la cooperació cultural.

TEMPS DE CICLES,
PROJECTES I FESTIVALS

ARA MALIKIAN  El virtuós violinista libanès és un dels grans èxit de públic al TAG, i hi torna per tercera vegada

del Monte, que torna després de 14 anys de silenci discogràfic amb 
l’àlbum Todo vuelve (13 de maig).

La col·laboració amb l’Agrupa-
ció sardanista propiciarà l’estrena 
d’Introit, amb la participació de 
la cantautora Anna d’Ivori, el cor 
In Crescendo i la Cobla Maricel (1 
d’abril).

La Nau B1 rebrà Lágrimas

de Sangre i Pau Vallvé, i

Llevant Teatre, el muntatge

de l'artista Júlia Barbany

En un context més pop, actuarà 
el virtuós violinista libanès d’as-
cendència armènia Ara Malikian 
(4 de febrer) i el grup vocal The 
Hanfris Quartet portaran el seu 
estil barbershop, amb un repertori 
que combina versions de música 
clàssica, estàndards de jazz i hits 
de pop (17 de febrer). Mishima 
(18 de març), Lágrimas de sangre 
(22 d’abril) i Pau Vallvé (10 de fe-
brer) presentaran els seus nous 
discos a la Nau B1, L’aigua clara, 
Armónico Desorden i : ), respec-
tivament. El grup femení de ver-
sions Les que faltaband animarà 
el Carnaval a la fàbrica (18 de 

febrer); Anna Andreu i la grano-
llerina Samantha Collado reivindi-
caran el 8M (4 de març) i també es 
podrà escoltar la combinació de música urbana i tradició flamenca 
de Queralt Lahoz (29 d’abril).

Dansa
En l’àmbit de la dansa contempo-
rània es podran veure els muntat-
ges Tradere de la coreògrafa Laia 
Santanach (3 de febrer); El lago, 
la versió neoclàssica d’El llac dels 

cignes de la companyia LaMov (22 
d’abril) i al maig 650 joves d’ESO 
de set instituts de Granollers i co-
marca celebraran la dansa a tra-
vés d’una nova edició del projecte 
Mapadeball. 

Espectacles familiars
També hi ha una àmplia oferta 
de propostes de caràcter famili-
ar, amb el segell Patinautes, com 
el concert El ninot de neu de De-
cember Quintet (5 de febrer); el 
musical Tom Sawyer detectiu (26 
de febrer) o l’espectacle coral de 
circ, humor i música Sopla! (14 de 
maig). Aquí s’inclou l’estrena, al 
juny, de Les portes del món, la can-
tata del projecte Cantània, amb 
la participació de més de 4.000 
alumnes d’escoles de la comarca.

Molts dels espectacles s’enriqui-
ran amb presentacions, converses 
amb els artistes després de les 
funcions, tallers familiars i altres 
activitats. El TAG continua treba-
llant per fer més accessibles les se-
ves propostes, que a més d'oferir 
ajuda auditiva i bucle magnètic 
individual, en alguns casos també 
incorporen audiodescripció, sub-
titulació, visita tàctil i llengua de 
signes. Quatre dels muntatges pro-
gramats oferiran el servei gratuït 
Cangur en escena! Informació i en-
trades a escenagran.cat.  c. RIOBÓ
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L’Agrupació Santa Eu-

làlia organitza per 24è 

any el pessebre vivent, 

que es desplegarà al 

bosquet que envolta 

l’església de Santa Eu-

làlia de Corró d’Avall. 

Un entorn natural per aquesta es-ceni�icació, en moviment i parlada, 
que presenta una dotzena de qua-

dres teatralitzats.

Les representacions es faran el dissabte i diumenge, de 17.30 a 20.30 h, amb passis cada mitja hora i repartiment de caldo en acabat. Les entrades ja es poden adquirir 
al web www.pessebresvivents.cat i �ins una hora abans de la funció a la 
taquilla. El preu és de 4 euros pels adults, 2 euros �ins a 12 anys i 2 eu-ros pels menors de 5 anys. Els pos-seïdors del carnet del Club Super3 
tenen l’entrada gratuïta.

El pessebre incorpora diversos al·licients: personatges amb un 
vestuari d'època i tradicional, in-corporació d’animals vius, música 
en directe i alguns escenaris nous. A més, l’edició d’enguany és la de la 

Els Encendraires portaran l'infern 
al pessebre vivent de Corró d’Avall

TRADICIÓ  LA REPRESENTACIÓ SUMA LA COL·LABORACIÓ D'ALTRES ENTITATS DE BELLAVISTA, CÀNOVES, CARDEDEU I MATARÓ

ARXIU / X.SOLANAS

NORMALITAT  Les funcions recuperen scenes anteriors a la pandèmia

incorporació d’escenes que, per les restriccions imposades pel corona-virus, es van haver de deixar de fer. És el cas, per exemple, de la del mer-cat i el diàleg de l’empadronament.
Abans d'entrar a la representa-ció del mercat –on també es recu-

pera el diàleg de Josep i Mara bus-cant allotjament—, el públic haurà 

de passar pel pont dels desitjos, aquest any amb una resclosa d’ai-
gua. L’escena de l’infern es traspas-sa a l’exterior del recinte i compta-rà amb la presència, per primera 
vegada, del Grup de Diables els En-

cendraires de les Franqueses i la seva pirotècnia. Amb la voluntat de ser tan inclusius com sigui pos-

sible, una de les representacions dels o�icis anirà a càrrec del volun-
tariat del Viver de Bell-lloc. A més d’aquestes, l'esceni�icació continua tenint la col·laboració ha-bitual dels Armats de Mataró, de membres del pessebre vivent de Cànoves i Samalús i de l’Herman-
dad Rociera de Bellavista, que diu-menge faran una cantada nadalen-
ca típica d’Andalusia.El pessebre vivent va començar a caminar al setembre, amb les primeres reunions preparatòries. És un esforç col·lectiu que implica la col·laboració de 150 persones, entre  �igurants, tècnics i col·labo-radors.  La primera representació es va fer el 1998 i des de fa uns 12 anys forma part de la Federació de 
Pessebres Vivents de Catalunya, que té com a �inalitat la coordina-ció i promoció d’aquestes repre-
sentacions arreu del país. L’associ-

ació és a les portes de celebrar el 25è aniversari del pessebre, que festejaran el 26 de març acollint l’assemblea general de la federació 
a Corró d’Avall. 

Festa familiar i 

actuació coral 

a Marata per

acompanyar el tió

LES FRANQUESES. Seguint la tradi-ció, dissabte (18.30 h) a Marata 
faran cagar el tió en una activitat familiar a la plaça. La festa seguirà amb un concert de Nadal amb les veus del cor franquesí Camins, un projecte creat el 2013 per iniciati-va d'un grup de pares i mares de l'Escola Camins de Corró d’Avall, a�icionats a la música. Pocs anys després la formació va transcen-
dir del propi centre i es va consti-tuir com a entitat independentEl repertori i l’estil del cor s’ha anat fent de mica en mica i amb el pas del temps els cantaires han mostrat la seva predilecció per les 
versions de pop i rock i les can-çons d’autor, sense oblidar tam-poc aquelles cançons de tota la 
vida. C.R.

MÉS PROGRAMACIÓ

Les biblioteques

ajuden a preparar

l’arribada dels Reis

LES FRANQUESES. A mesura que s’apropa l’arribada de ses Majes-tats d’Orient, cal anar ultimant 
tots els preparatius. Per aquest motiu el Servei de Biblioteca 
Municipal a Bellavista organit-za dimarts (17.30 h) un taller de Nadal, centrat en els Reis Mags i dinamitzat per Mar Garriga. És una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Avui, dijous (17.30 h), la Biblioteca Municipal 
de Corró d'Avall proposa una nova 

sessió de l’Hora del conte. Amb el 
títol M'amigues?, Suc de contes di-namitzarà aquesta activitat adre-çada a infants a partir de 3 anys. 

El pastisser David Pallàs, col·la-borador habitual del concurs de 
televisió Masterchef, ha unit dos dels elements consubstancials de les dates nadalenques –el pesse-bre i el dolç en forma de xocola-ta– en un pessebre il·luminat que ha elaborat conjuntament amb els 

alumnes del seu taller.Pallàs explica que la seva com-panya al centre, la xef Carol Vegas, li va demanar que fes uns detalls nadalencs per l'escola, juntament amb els alumnes del màster, i el pastisser reconeix amb humor 
"que se'ns n'ha anat una mica de 

HAN CALGUT 60 QUILOS  DE XOCOLATA PER ELABORAR UN BETLEM IL·LUMINAT QUE LA CANALLA ES PODRÀ MENJAR EL DIA 5

El pastisser David Pallàs crea 

un pessebre fet de xocolata

les mans. Però és la nostra mane-

ra de compartir amb Granollers".Aquesta estructura ha requerit prop de 60 quilos de xocolata i 
servirà per decorar l'aparador de 

la seva escola, al carrer de Barce-

lona. Està pensat per atraure a un públic familiar que pugui admirar la gran quantitat de detalls de xo-
colata que conté.

La presentació i l’encesa d’aquest treball monumental es farà demà, 
divendres a la tarda, en un acte 

obert a tothom. El muntatge de les diferents peces que el conformen ja es va començar a fer dilluns, 
incorporant les peces realitzades prèviament per l’alumnat d’aquest premiat mestre xocolater, format a l’obrador d'Antonio Escribà i amb més de 30 anys d'experiència.El 5 de gener, coincidint amb la cavalcada de Reis, el Betlem sor-
tirà al carrer i serà repartit entre els més petits, en una degustació 
popular.

L’Agrupació Santa Eu-

làlia organitza per 24è 

any el pessebre vivent, 

bosquet que envolta 
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El món de les postals 

i de les nadales es tro-

ba en ple procés de 

transformació, perquè 

la immediatesa dels 

correus electrònics i 

de les aplicacions de missatgeria 

instantània les ha arraconat, com 

una expressió gairebé del passat. 

Enmig d’aquest panorama, alguns 

creadors barrinen per aportar un 

toc d’enginy i d’originalitat que els 

faci objectes encara atractius.

Un d’aquests romàntics és el gra-�ista i dissenyador grà�ic barceloní 
Carles Alsina, instal·lat a Granollers 

des de fa més de 25 anys. A mig camí entre l’experimentació amb 
els materials i el joc, Alsina ha creat 

unes originals postals de la ciutat 

en forma de diorames i de pop-ups, 

aquelles que prenen volum quan es 

despleguen. Fetes amb paper craft 

retallat, mostren la silueta de la Por-

xada i d’algunes façanes de la plaça, 

com la de l’Ajuntament o la casa Cla-

pés. “He arribat �ins aquest pro-

La ciutat retallada de Carles
Alsina reivindica les nadales

TRADICIÓ  EL DISSENYADOR HA CREAT UNES ORIGINALS POSTALS, NADALES I DIORAMES DE GRANOLLERS EN FORMAT 'POP-UP'

funcionen com a petit i delicat ob-

jecte decoratiu. “La tradició de les 
nadales s’està perdent, però crec 
que el joc del producte de paper 
i el desplegable té un encant que 
no tenen altres sistemes. És com 
una petita joguina i la veritat és 
que rebo respostes positives per 
part de la gent que les compra”.

Escultures de paper
Alsina també ha dissenyat al-

tres models més complexos, de 

moment sense comercialitzar, 

però que es poden veure al seu 

web (www.carlesalsina.com) i 

xarxes socials. Desplegables que 

recreen l’església de Sant Esteve, 

el Teatre Auditori o el palau i el 

pavelló d’esports. “Són peces vo-
lumètriques bastant complica-
des i que, per tant, no tenen tan-
ta viabilitat econòmica”, admet 

el seu creador. També una capsa de 

la ciutat amb llum o un calendari de 

sobretaula. “És un producte 100% 
local i de petita escala, no està 
pensat per fer tirades llargues”.

La postal granollerina –tant en 

versió genèrica com nadalenca– i 

el diorama, presentat dins d’una capsa teatrí, només es poden tro-
bar a la papereria de La Gralla i a la 

botiga de roba Dracs. C.RIOBÓ

ducte per una
 curiositat personal, 

no tenia cap més intenció que 
la de jugar”, confessa el dissenya-

dor. “Les postals pop-up sempre 
m’havien cridat l’atenció i vaig 
voler saber com es feien. Per una 

qüestió de producció 
industrial, la major part ve-

nen de Vietnam”. Per contra, Al-

sina es va proveir de paper craft i 

un làser de tall “i vaig començar a 
donar-li voltes al meu estudi”.

L’aplicació de llum per la part 

posterior acaba de produir l’efecte 

desitjat en unes peces que són pràc-

ticament artesanals i que també 

L'Edison celebra 

el quart aniversari, 

amb el públic com 

a protagonista

Ja fa quatre anys que l’Edison va 

començar l’aventura de portar el 

cinema al centre de la ciutat. Avui 

dijous (18.30 h) festegen l’aniver-

sari amb una projecció especial, 

seguida d’una copa de cava per a 

tots els assistents.

Per fer-ho a mida dels gustos 

dels espectadors, durant les da-

rreres setmanes han llançat una 

enquesta a les xarxes socials per-què sigui el públic més �idel a la sala qui trii la pel·lícula favorita entre quatre títols possibles. El 
públic ha pogut votar a través de 

Twitter o de la bústia de l’Edison i la pel·lícula guanyadora es desve-
larà abans de la projecció.

Les persones subscrites al but-lletí del Cinema Edison obtindran 
un codi de descompte per poder 

assistir de manera gratuïta. Per a 

la resta, l’entrada a taquilla cos-

tarà 5 euros. Durant aquest any 

que acaba el Cinema Edison ha 

ofert 230 sessions i ha aplegat a 

més de 20.000 espectadors.

CINEMA

El món de les postals 

i de les nadales es tro-

ba en ple procés de 

transformació, perquè 
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Horaris
DIVENDRES 16

Plaça de la Porxada

18 h. Grup de clarinets de l'Escola 

Municipal de Música

18.30 h. Duet de clarinets de

l'Escola Municipal de Música

19 h. Escola de dansa Bambú

DISSABTE 17

17.30 h (plaça Pau Casals i
recorregut pels carrers). Cantada 

de nadales AFA/AMPA i escoles de 

Granollers

DILLUNS 19

De 10 a 12 h. Audicions de l'escola 

Pereanton

18.15 h. Petits Cantors dels Amics 

de la Unió

18.40 h. Coral Pizzicato de l'escola 

Art-9

20 h. Cor Arpegi de la Societat

Coral Amics de la Unió

DIMARTS 20

De 10 a 12 h. Audicions de l'escola 

Pereanton

17.30 h. Cors d’Inicis dels Amics 

de la Unió

18 h. Petits Cantors dels Amics de 

la Unió

18.30 h. Coral Allegro de l’escola 

Art-9

20.30 h. Coral País Petit de l’escola 

Art-9

DIMECRES 21

20 h. Cor Interludi de l’escola 

Art-9

21 h. Cor Mixt dels Amics de la Unió

MÚSICA I DANSA TORNEN ELS CONCERTS ITINERANTS I LES EXHIBICIONS DE BALL A LA PORXADA CONCERTS

Com ja va succeir l'any 
passat, durant sis dies 
la música envairà els 

carrers i places del 
centre de la ciutat a 
través dels programes 
Granollers Canta, Gra-

nollers Toca i Granollers Balla, una 
experiència per visibilitzar la tasca 
de les escoles de música i ball.

A partir d'aquest divendres i �ins dijous, un escenari a la plaça 
de la Porxada i els carrers de l'illa 
de vianants seran el marc de més 
d'una quinzena de cantades a càr-
rec dels alumnes d'aquests cen-
tres i els cantaires de formacions 
corals de la ciutat.La cantada de dissabte a la plaça 
Pau Casals tindrà un caràcter es-
pecial, ja que es tractarà de la 20 
edició de la cantada de nadales 
de les AFA/AMPA de les escoles 
de Granollers. Comptarà amb la 
participació de les veus del cor 
de l'escola Pereanton (4t i 5è de 
primària) i amb l'acompanyament 
d'instruments en directe de la Big 
Band d'alumnes de 6è d'aquest 

centre, dirigida per Toni Cuesta.
També dissabte, en horari de 

matí i tarda, l'Associació Fira 
d'Economia Social i Solidària de 
Granollers (FESS Granollers) –en 
col·laboració amb Pimec i les as-
sociacions de comerciants Gran 
Centre, Del Rec al Roc, Més Co-merç, Comerç Ral, Comerç de Dalt, Congost Comerç i Comerç Local 
de Granollers– organitza dos fes-

ARXIU

BIG BAND  La formació de l'escola Pereanton participarà dissabtetivals de ball a la plaça de la Por-
xada. També formaran part de les 
activitats de la Marató de TV3 i 
inclouran el repartiment de coca 
amb xocolata, per cortesia de l'es-
tabliment Xocolates Granollers i 
forns de la ciutat. 

Hi intervindran l'Esbart Dan-
saire de Granollers, Passaltpas, 
els Xics de Granollers, l'escola de 
dansa Àgueda Murillo i Km13.

Tocar, cantar i ballar per
exhibir múscul associatiu

Estrenes és el títol del concert de 
Nadal que dissabte (17 h) oferi-
ran els alumnes de l'Escola Mu-
nicipal de Música i Conservatori 
Josep Maria Ruera al Teatre Au-
ditori. Un nom escaient, ja que els 
grups, orquestres i cors del centre 
vestiran els instruments interpre-
taran les peces que el professorat 
de l'escola ha escrit per a l'ocasió. 

Tanmateix, la proposta té un 
punt d'incertesa: i si als joves 
alumnes els falla la inspiració? I si 
arribat el moment no hi ha res per 
estrenar? L'espectacle tindrà un 
fil argumental, consistent a saber 
si la Musa apareixerà per salvar el 
concert de Nadal. 

El cert és que a l'alumnat del 
centre se li gira feina, dins i fora 
de les aules. A banda d'aquesta 
presentació, el dia abans faran 
la presentació de treballs de re-
cerca a la sala d'actes de l'escola, 
juntament amb els alumnes de 
l'EMT (17 h). Una hora més, tard 
el conjunt de clarinet i els grups 
de cambra de Grau Professional 
oferiran un concert a la Porxa-
da, en el marc de la programació 
Granollers Toca. Dilluns (16.30 
h) l'alumnat de clarinet de Grau 
Professional visitarà la residèn-
cia geriàtrica Adolfo Montañá per 
oferir el concert Nadales, clarinets 

i torrons. I encara dimarts (18.30 
h), el quartet de corda de Grau 
Professional i les veus de la Coral 
Art-9 amenitzaran la cloenda del 
trimestre de les Aules d'Extensió 
Universitària per a la Gent Gran 
del Vallès Oriental al Museu amb 
el recital Poemes i música de Na-

dal. És una activitat oberta a tot-
hom, amb un preu d'entrada pels 
no socis de 5 euros. 

Intensa activitat 
de l'alumnat de 
l'Escola de Música 
i Conservatori

La llibreria papereria Abacus serà 
l'escenari de la presentació d'un 
parell de novetats editorials. La 
primera, avui, dijous (19 h), cen-
trada en la nova novel·la de l'es-
criptor, traductor i cantautor bar-
celoní Jordi Boixadós, Mentre la 

neu sigui blanca.

El protagonista del relat és l'Ei-
nar, que va néixer i viu en una 
petita ciutat del nord de Suècia. 
Desconeix completament perquè 
el seu pare va abandonar Catalu-
nya amb 16 anys i no hi ha volgut 
tornar. 

Dilluns (12 h) es farà una xerra-

Presentacions de llibres 
i contacontes a l'Abacus

LITERATURA L'AUTORA DE LA COMARCA VALERIA CHIADO PRESENTARÀ EL CONTE INFANTIL 'MATÍAS Y LAS CAJITAS MÁGICAS'

da al voltant de Matías y las caji-

tas mágicas, el primer llibre d'una 
autora de la comarca, Valeria Chi-
ado, il·lustrat per Mily Muñoz i adreçat a lectors de 4 a 6 anys.

En aquesta història en Matí-
as és un nen de 6 anys, a qui els 
seus pares li comuniquen que es 
volen separar. A partir d'aquest moment comença a experimentar 
un cúmul d'emocions com la por, 
la ràbia o la tristesa.

Chiado és experta en progra-

mació neurolingüística i aquest 
àlbum il·lustrat està enfocat des 
del coaching, com a eina d'acom-
panyament als pares i als més pe-
tits de la casa. A l'interior hi ha un 
codi QR on s'explica la simbologia 
de les il·lustracions i on es pot 
descarregar una activitat per fer 
amb els nens. També dilluns (18 
h) i com a complement, Abacus 
proposa la sessió de contacontes 
La Casa de la iaia, per a nens i ne-
nes d'entre 6 i 8 anys.

Com ja va succeir l'any 
passat, durant sis dies 
la música envairà els 

carrers i places del 
centre de la ciutat a 
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EL TRIO PRESENTARÀ EL NOU TREBALL, 'DIAMANTS', EN LA SEVA PENÚLTIMA ACTUACIÓ DE L'ANY

Els Catarres, més madurs
Del cinquè disc d'estudi d'Els Ca-
tarres, Diamants, s'ha dit que és 
una alenada de felicitat que convi-
da a l'optimisme, “fins i tot quan 
el món se'n va a la merda”. Així 
doncs, possiblement és la millor 
elecció com a banda sonora per 
aquestes dates que s'acosten, car-
regades de bons desitjos i plans 
pel futur.

Dissabte (22 h) el trio d'Ai-
guafreda i Centelles serà a la 
Nau B1 per fer brillar les arestes 
d'aquesta nova col·lecció de can-
çons en el que serà el seu penúl-
tim concert de l'any.

Publicat al mes de febrer, Dia-

mants ha arribat després de tres anys de silenci discogràfic, en el 
qual els Catarres —i el món— han 
viscut canvis importants. Ha es-
tat, doncs, un retorn esperat i que 
també ha marcat un canvi artístic i 
conceptual pel grup, que ara viatja 
del folk al pop, passant pel dub, els 
ritmes urbans i afegint unes gote-
tes d'actitud punk-rock.

En Jan Riera, la Roser Cruells 
i l'Èric Vergés han disposat de 

temps per investigar i, musi-
calment, han tallat un disc amb 
moltes cares, en el que planen 
els sintetitzadors i les atmosferes 
creades gràcies a la producció.

Que el treball a l'estudi sigui  bri-
llant no és casual, és un efecte vol-
gut. El concepte 'diamant' ha guiat 
tot el projecte i ha acabat donant 
títol a l'àlbum. Els "diamants als 

arxiu

BEN COMPENETRATS  Jan Riera, Èric Vergés i Roser Cruells

ulls" que canten a la cançó del tí-
tol simbolitzen les coses senzilles 
—com les mirades carregades de 
sentiments—, sense valor materi-
al aparent, però que acostumen a 
ser les més precioses. El resultat 
és un treball de maduresa on Els 
Catarres exploren ansietats i pors 
sense perdre, però, el seu optimis-
me característic.  

El 50è Cicle de Jazz, iniciat a finals 
de setembre, arriba divendres 
(20 h) a la seva fi, amb un concert 
de cloenda al Casino que ja s'ha 
convertit en una tradició musical 
d'aquestes dates. Més que una 
actuació a l'ús, és una festassa 
que congrega un seguit de mú-
sics locals –la JazzGranollers All 
Stars— en una mena de jam sessi-
on d'aires nadalencs i amb ganes 
d'encomanar bones vibracions.

La fórmula és senzilla, però 
efectiva. Com apunten des de l'or-
ganització, “nadales a ritme de 
jazz, de la mà d'intèrprets km 0 
i en un ambient festiu, per po-
sar la cirereta del cicle”.

En aquesta ocasió el dream 

team repetirà la formació de l'any 

passat, amb el contrabaixista Mi-
quel Casanova, el trompetista 
Toni Cuesta, el guitarrista Joan 
Sanmartí, el saxofonista Francesc 
Vidal i el bateria Joan Vidal, men-
tre que el pianista Martí Ventura 
exercirà com a director musi-
cal. Tots ells vells coneguts de la 
casa i amb moltes hores de vol en 
projectes de signe musical també 
molt divers, des de la Big Band 
de Granollers al grup d'animació 
El Tramvia Blanc, passant per la 
Barcelona Art Orchestra.

El repertori serà una declaració 
d'amor al gènere, amb un canço-
ner transversal que travessarà 
totes les èpoques i estils. I, és clar, 
també incorporarà algunes na-
dales.  

CLOENDA AL CASINO AMB UN SEXTET MÚSICS LOCALS

JazzGranollers All Stars 

acomiaden el Cicle de Jazz

LES FRANQUESES. Els Sírex, la 
incombustible banda barce-
lonina dels 60 liderada per 
Antoni Miquel Cerveró, Leslie, 
seran els protagonistes d'un 
gran concert de Nadal amb un 
títol que és tota una declaració 
de principis: Que nos quiten lo 

bailao.
La cita és diumenge (17 h) 

al pavelló de l'Espai Can Prat i 
està especialment dedicada als 
majors de 65 anys, per bé que se-
gurament atraurà un públic més 
ampli.

El quintet va separar-se el 1971, 
però el 1977 es van retrobar arran 
d'un exitós festival i des d'alesho-
res ja no han parat, amb una ac-

EL VETERÀ GRUP ACTUARÀ DIUMENGE A L'ESPAI CAN PRAT

El pop nostàlgic d'Els

Sírex activarà Corró d'Avall

tivitat sostinguda que s'ha traduït 
en l'enregistrament de més dis-
cos, gires estiuenques i antologies 
de la seva obra que encara venen 
milers d'exemplars. 63 anys d'his-
tòria viva del pop i tot un veritable 
fenomen generacional.  

ELS SÍREX

Omplir l'església de Sant Esteve de 
gom a gom. Aquest és el repte que 
s'han proposat Gospel Project per 
divendres (20 h), en el marc d'un 
concert de Nadal que, com és habi-
tual, tindrà un caràcter solidari. La recaptació anirà en benefici de Càri-
tas Sant Esteve i des del cor “espe-
rem poder omplir l'església i fer 
una bona aportació per a les per-
sones que ho necessiten més”.

Les entrades, per un import de 

SE CELEBRARÀ DIVENDRES A L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE

Gòspel Project faran

vibrar en un concert solidari
10 euros, ja es poden adquirir de 
manera anticipada a través del 
web Entradium.

Després del parèntesi forçat per 
la pandèmia, la formació de 60 
cantaires que lidera Moisès Sala –
també director de The Gospel Viu– 
es va presentar a l'octubre a la Sala 
Tarafa de Granollers. En aquesta 
ocasió, prometen tornar a oferir un 
concert vibrant i emocionant d'ur-

ban gospel contemporani.  

Fundada el 1877 per acostar el 
món de la música i la cultura a 
les classes populars més desafa-
vorides a través del cant coral, la 
Societat Coral Amics de la Unió és 
una de les entitats més longeves 
de Granollers.

Diumenge (19 h) celebraran els 
145 anys d'història amb un con-
cert d'aniversari al Teatre Audi-
tori en el qual prendran part les 
diferents formacions corals de 
l'escola amb un repertori fet de 
musicals clàssics i moderns, inter-
nacionals i catalans.

El programa inclourà la partici-
pació del Cor Allegro, el Cor Gaia 
i Sound 8, amb la direcció de Ma-
ria Illa Costa; el Cor Mixt Amics, 
dirigit per David Gómez Comino; 
el Cor Arpegi i el Cor Petits Can-
tors, dirigits per Guifré Canadell 
i els intèrprets Iu Boixader (con-
trabaix), Aleix Burgués (bateria), 
Ferran Casanova (saxo), Gustavo 
Llull (piano) i un guitarrista a de-
terminar.

El mateix dia, durant el matí, en-
cara s'han programat dues actua-
cions més en el mateix espai. A Les 

teves nadales (10 h) el Cor Petits 

Concert d'aniversari i de Nadal 
dels cors dels Amics de la Unió

MÚSICA  LA VETERANA ENTITAT CORAL COMMEMORA ENGUANY ELS 145 ANYS D'EXISTÈNCIA 

n Avui dijous (12 h) el cor Veus fa la 
darrera funció escolar del Conte de 

Nadal de Charles Dickens al Liceu. La 
formació granollerina participa per si-
sena vegada consecutiva amb aquesta 
obra d'Albert Guinovart i amb les en-
trades pràcticament exhaurides.

Demà divendres (20 h) el Cor de 
Cambra de Granollers col·laborarà 
per segona ocasió amb l'Associació 
Messies Participatiu actuant com a 
cor d'escenari del Messies de Händel 
–encapçalant un cor de 450 cantai-
res– a l'Auditori Palau de Congressos 
de Girona, que tornarà a repetir el dia 
23 (20 h) a l'Auditori de Barcelona.

Tres dies més tard, el 26 (20 h), el 
Cor Jove inaugurarà el Festival Inter-
nacional de Cors de Terrassa cantant 
al Concert de Sant Esteve a la Seu 
Ègara, a les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa, on interpretarà algunes de 
les obres peces recollides al seu recent 
disc, Lux.

LA INTENSA AGENDA
DELS CORS DELS 
AMICS DE LA UNIÓ

Cantors i el Cor Allegro interpre-
taran nadales del pianista i com-
positor lleidatà Antoni Tolmos. 
En paraules seves, el seu repte és 
“seguir emprant la seva música 
com a font de felicitat dels qui 
l'escolten”. En aquesta ocasió els 
músics seran la saxofonista Clàu-
dia Bosch, el percussionista Elias 
Galán, el guitarrista Gerard López, 
el teclista Sergi Rodríguez, el bai-
xista Pere Salas i el pianista Roger 
Vilarnau.

A continuació, el Cor Minimú-
sics i el Cor Inicis protagonitzaran 
el concert de Nadal Els musicals 

més petits (12.45 h), amb un re-
pertori dedicat als musicals de 
Walt Disney. Durant la primera 
part del concert, el Cor de Mini-
músics, dirigit per Montse Tri-
san, farà reviure les cançons dels 
personatges més petits i seguida-
ment, el Cor d'Inicis, sota la direc-
ció de Maria Illa Costa, interpreta-
rà els clàssics. Les veus comptaran 
amb l'acompanyament musical 
del contrabaixista Iu Boixader, el 
bateria Aleix Burgués, el saxofo-
nista Ferran Casanova i el pianista 
Gustavo Llull. i
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S'ha parlat a bastament de com 

Granollers va brillar intensament 

durant la dècada dels 60 i 70. 

Aquesta resplendor social i cul-tural va arribar fins a Madrid, i el 
1971 els editors de la revista Dí-

game van creure que la població 

catalana mereixia un reportatge 

lloant-ne les excel·lències. Aquest 

mèrit es va concretar en el núme-ro publicat l'1 de juny d'aquell any, 
amb l'alegre títol Granollers sonríe 

al cine español y a la música 'pop'.

Com no podia ser d'altra ma-nera, l'articulista –que signa amb les inicials J.M.Ll.– comença res-

senyant la gran aportació local al 

món de l'esport. "Todos los aficio-

nados al balonmano saben don-

de está Granollers. Durante el 

decenio 1940-1950, su equipo, 
jugando a once, fue cuatro veces 
campeón de España; en el dece-

nio siguiente, jugando a siete, se 
llevó otras cinco veces el campe-

onato, y siete de 1960 a 1970".A continuació, recorda que la 
ciutat va ser el bressol del jazz a la dècada dels 30, des d'espais que irradiaven la nova música, com l'antic cafè Comercial, i iniciatives com el Club de Ritmo. Aquella afi-
ció quallaria en la creació de nom-broses orquestres –Plantation, Do-misol, Gong, Selecció, Pla-Pey…– i 
en l'actuació a la ciutat d'intèrprets nord-americans, com la cantant de 

MEMÒRIA  EL SETMANARI MADRILENY 'DÍGAME' VA DEDICAR UN REPORTATGE A LA CAPITAL VALLESANA EN UNA ÈPOCA EN QUÈ LA CIUTAT TENIA MOLTA PROJECCIÓ

El Granollers de la dècada dels 70,
vist des de l'ull (deformant) de Madrid

n Subtitulat com a rotativo gráfico se-

manal, Dígame és considerada com la 
primera publicació moderna espanyola. 
El motiu era l'aposta que feia pels con-
tinguts gràfics, amb pàgines de gran 
format -el que en argot periodístic es 
coneixia com a llençols-, fet que per-
metia publicar més fotografies i de ma-
jors dimensions. Els continguts eren els 
propis d'un magazín d'informació gene-
ral. Temes d'actualitat relacionats amb 
la cultura, la música, els esports, l'art, 
la moda i, per descomptat, els toros. 
Tot plegat la va convertir en una de les 
capçaleres setmanals de tirada nacional 
més importants de la dècada dels 60. 

Després de la mort del fundador, Dí-

game va passar a mans d'un personatge 
polèmic, el suposat advocat José Emilio 
Rodríguez Menéndez, i va viure una se-
gona etapa. El nou editor la va transfor-
mar en una revista sensacionalista i de 
premsa rosa. La publicació el 2000 d'un 
reportatge sobre una suposada xarxa de 
prostitució vinculada a dirigents del Par-
tido Popular va fer que el jutjat segrestés 
l'edició per tal d'evitar que es conculqués 
el dret a la intimitat i l'escàndol va preci-
pitar el tancament del setmanari.

'DÍGAME', DE 
LA MODERNITAT 
AL SENSACIONALISME

AMGR

ESTRELLES  La Semana del Cine Español va celebrar 12 edicions entre 1957 i 1976. Als anys 60 la Porxada de Oro premiava amb 25.000 pessetes el millor títol

blues Katherine Henderson o els saxofonistes Georgie Johnson i Don Byas, instal·lat a Barcelona.
Entre la dècada dels 50 i 70 el focus es va traslladar al cinema, 

amb la celebració de la Semana del Cine Español, un festival de pro-

moció de la producció pàtria que 

permetia preestrenar les pel·lícu-

les destacades de la temporada i feia desfilar per la catifa vermella del desaparegut cinema Majestic 
als seus protagonistes. "Todos los 

cuales han hecho caso del slo-

gan que la ciudad catalana eli-
gió para su propia promoción: 
Sonría en Granollers", apunta el 
cronista.L'article es fa ressò de la setena edició, un esdeveniment que "ha re-

surgido, tras un paréntesis de va-

rios años, con brío estelar" i amb 

la presència de "32 artistas. Más 
que en San Sebastián". "Uno para 
cada mil habitantes", subratllaria en el seu discurs José Luis Herrero Tejedor, delegat provincial del Mi-
nisterio de Información y Turismo.Com a testimoni, el reportatge s'il·lustra amb fotografies en què 
es reconeixen els principals ros-

tres del castís star system de l'èpo-ca, com José Luis López Vázquez, Antonio Ozores, Carlos Larraña-ga, Mònica Randall, Ana Mariscal, Esperanza Roy o Patty Shepard. 
"Pocas veces se ha reunido tal 

conjunto en festivales cinema-

tográficos. Ni con gran angular 
han cabido alineados ante la 
presidencia actrices y actores", 
assegurava el peu de foto.La festa del cinema encara va lluir 
més gràcies a una "gala gastronó-

mica final", celebrada al pavelló 
d'esports amb 700 assistents "ser-

vidos por disciplinados cama-

reros, que entraban y salían del 
amplio salón en fila india, e iban 
evolucionando rítmicamente por 
entre las mesas a las que sumi-
nistraban sabrosos manjares".La vetllada, amenitzada per  la Principal de la Bisbal, va culmi-nar amb l'actuació de Lola Flores, 
acompanyada a la guitarra pel seu marit, el Pescaílla, als quals si va afegir Mary Santpere, "es-

pontánea y divertida como si-
empre". "A mi no me han dado 
la misma oportunidad que 
a López Vázquez para hacer 
dramáticos", es dolia la Faraona 
entre sevillana i sevillana.

Viatge al final de la nitEl millor, però, encara havia d'ar-

ribar. A dos quarts de 2 de la mati-

nada acaba el sopar i a alguns dels assistents, abillats amb elegants esmòquings i vestits de nit, no se'ls 
acut res més que apropar-se al camp de futbol de Palou. Allà, des de les 6 de la tarda, estava en marxa 

el I Festival Internacional de Músi-ca Progressiva, "el espectáculo de 
la isla de Wight en Granollers", en definició del  reporter. El con-

trast entre la fauna congregada i 

els nouvinguts d'etiqueta devia ser impactant. La descripció telegràfi-
ca del cronista és per sucar-hi pa: 

"Unos millares de muchachos y 
muchachas. Disfrazados de hip-

pies. O de guerrilleros. Con bo-

tas y pantalones paramilitares. 
O con tejanos. O chilabas. Y ellas 
–y también ellos– con cintas o 

sogas de esparto para recogerse 
el pelo a lo apache. Algunas pelu-

cas postizas". I continua descrivint l'ambient, "algo así como un cam-

po de concentración. Muchos, 
durmiendo cubiertos el cuerpo y 
la cabeza con mantas para no en-

terarse del ruido que las orques-

tas, en el escenario y con los am-

plificadores correspondientes, 
estaban haciendo. Y por el suelo, 
cáscaras de naranja y de huevo y 
botellas vacías y rotas".

El fantasma del consum de dro-

gues no és explícit, però al gasetiller 
se li entén tot. "Algunos, sentados, 
como ausentes de sí mismos, ti-
ritando en la madrugada. Otros, 
rodeando una fogata alimentada 
por madera de cajones. Pero, de 
pronto, se ponían a bailar. Con 
saltos, acrobacias, contorsiones, 
hasta de rodillas!... Y eso durante 
más de veinte horas".A mesura que l'article avança, el glamur granollerí, edificat amb les sanes aportacions de l'handbol, la música de jazz i el setè art, es va esvaint. Fins que, amb la sortida del sol i per bé de l'ordre públic, 
tot aquell malson queda enrere. 

"A poca distancia, la Cruz Roja y 
la Guardia Civil. Por si acaso. No 
pasó nada. El festival sólo regis-

tró una docena de desmayos y 
ataques de histerismo. A las tres 
de la tarde –tras casi un día en-

tero de permanencia en el cam-

po de fútbol– todos se iban con 
la música a otra parte".   C.Riobó

La Semana del Cine Español 
"ha resurgido, tras un

paréntesis de varios años, 
con brío estelar"
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TEATRE  'EL GEGANT DEL PI' ÉS EL DEBUT DE L’ACTOR PAU VINYALS COM A AUTOR TEATRAL

L'enemic interior
En Pau i la seva dona s'acaben de 

comprar un pis al barri del Raval 

de Barcelona. Mentre desembalen 

les caixes amb els objectes perso-nals, en Pau evoca la figura del seu 
avi, a qui estimava i que va morir 

quan ell tenia 10 anys. Molts anys 

després, en Pau va saber que el 

seu avi havia estat franquista, una 

revelació que “m'ha generat una 

distància dolorosa amb el seu 

record”.El que segueix a continuació és un monòleg escrit pel mateix ac-

tor, Pau Vinyals, i titulat El gegant 

del Pi, ”un qüestionament de la 

meva identitat, de l'educació 

rebuda, de les bases per cons-

truir el meu futur, per assentar 

els meus valors i gestionar els 

meus privilegis”, en paraules del 

seu creador. Diumenge (19 h) el represen-

tarà a Llevant Teatre, amb totes 

les entrades exhaurides i amb 

una llista d'espera activada a tra-

vés dels webs del Teatre Audito-ri i d'Escena GrAn.  Definit com 
“una autoficció de l'herència 
rebuda”, aquest espectacle és el 

fruit d'un procés de creació que 

ha posat paraules als silencis que 

habiten una família, en realitat tot 

un poble. Una peça que “parla del 

feixisme que irremeiablement 

ARXIU

PAU VINYALS  El seu muntatge té un caràcter autobiogràfic

portem dins”. El públic i la crítica 

han destacat l'emotivitat del text i 

l'expressivitat del seu autor-intèr-

pret, que s'exposa obertament i 

ho deixa tot sobre l'escenari.  

Com ja havia fet en anys anteriors, 

a començament de novembre la 

companyia de circ Los Galindos  

–Premi Nacional de Cultura 2016– 

va tornar a plantar la seva iurta a 

Roca Umbert, amb l'objectiu de 

preparar la seva nova proposta 

artística a Roca Umbert.

Després d'unes setmanes, ha ar-

ribat el moment de la veritat i di-lluns (19 h) la companyia dirigida 
per Bet Garrell i Marcel Escolano farà un assaig general amb públic 
de Dramen Pantomimic Circus. Les 

entrades ja es poden adquirir al 

web d'Escena GrAn, per un import 

de 5 euros.

L'espectacle s'estrenarà final-

ment el 27 de desembre, en el marc del festival Passatge d'Hivern, als 
jardins del Museu Torre Balldovi-

na de Santa Coloma de Gramenet, on es representarà fins al 4 de ge-

ner. Els seus creadors descriuen el nou muntatge com “la força i la 

fragilitat d'una companyia de 

ASSAJAT A GRANOLLERS, ESTRENAT A SANTA COLOMA

Los Galindos desvelen el 

nou espectacle, 'Dramen 

Pantomimic Circus'

LES FRANQUESES. L'escola de dansa EnDansa de Bellavista, dirigida per Montse Moreno i Susana Arévalo, organitza dissabte (19.30 h) una gala solidària a favor de l'associació 
Apadis, una entitat que promou la inserció 

social i laboral de les persones amb dis-

capacitat i el suport i acompanyament als 

Gala solidària de dansa 

amb alumnes i convidats

circ. La fantasia del drama per 

a una representació única i ir-

repetible”. De moment, encara és 

aviat per dir si també es podrà veu-

re a Granollers en el futur.

La companyia de Sant Esteve de Palautordera, fundada el 1991 per 
diversos artistes procedents del 

circ i del teatre de carrer, es be-

neficia d'una residència al Centre 

d'Arts en Moviment.  

LOS GALINDOS

ARXIU

Les famílies que aquests dies vulguin 
optar pel teatre també ho podran 

fer amb La pastissera i els follets, un 

espectacle de la veterana compa-

nyia l'Estaquirot Teatre –l'any que 

ve festejarà el seu 50è aniversari–, programat dins la Roda d'Especta-

cles Infantils de l'Associació Cultural 

i ideat especialment pels més me-nuts. La funció es farà diumenge (12 h) al Cinema Edison.Recomanat a partir de 3 anys, és un muntatge de titelles i actors, amb 
manipulació a la vista del públic, que 

combina escenes divertides, musicals i inti-mistes. La protagonista és la Neus, una pas-

tissera que s'adona que a l'obrador hi passen coses estranyes i es neguiteja perquè pensa 
que potser hi ha ratolins. En realitat l'ori-

gen de l'enrenou són uns follets entremali-ats. Plegats, decideixen no fer-se la guitza i 
col·laborar per cuinar uns pastissos que tan sols es puguin trobar a la pastisseria de la 
Neus,"els pastissos de fer riure".  

Estaquirot porta veterania i riures 

a la Roda d'Espectacles Infantils

TITELLES I PASTISSOS  Un instant de l'espectacle

estAqUIRot teAtRe

seus familiars, ara integrada a la FVO.
La cita tindrà lloc al Teatre Auditori de 

Bellavista i comptarà amb la participació de grups d'alumnes del centre i la ballarina de dansa espanyola i flamenc Sara Canabal, 
alumnes de l'escola de dansa urbana Cirqs 

Dance Studio de Montcada i Reixac i el duet de flamenc Hispano com a convidats. La re-

serva d'entrades, per un import de 6 euros, 

ja es pot fer a través del correu electrònic 

endansa@endansa.com. 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 15 al diumenge 18 de desembre

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

17º 8º  15º 9º  13º 6º  15º 9º

EXPOSICIÓ  EL PINTOR BERNAT BARRIS MOSTRA EL SEU TREBALL PER PRIMERA VEGADA A LA CIUTAT

El Granollers dels marges
El pintor granollerí Bernat Barris 
inaugura divendres (19 h) la seva 
primera exposició a la ciutat, i ho 
fa a través d’un dels espais més 
importants, el Museu de Grano-
llers, i amb una mostra de llarga 
durada. A més, la casualitat ha vol-
gut que ho faci de manera simul-
tània amb un bon amic i col·lega, 
el també pintor Jordi Díaz Alamà, 
amb qui va estudiar Belles Arts.

Granollers, en el centre de la pe-

rifèria és un encàrrec del mateix 
Museu, pel qual l’artista ha pintat 
més d’una quarantena de quadres 
sobre la ciutat, amb el seu estil re-
alista i amb formats molt variats. 
Al Museu es podran veure més 
d’una vintena de peces d’aquesta 
producció.

En general, la mirada de Barris 
defuig els escenaris icònics i reco-
neixibles i prefereix centrar-se en 
els marges, la ciutat anònima, els 
no-llocs, els espais de trànsit on la 
trama urbana deixa pas als polí-
gons industrials i a una certa terra 
de ningú. I en la major part dels 
casos, sense presència humana. 
“Hi ha algun edifici emblemàtic, 
com l’església o l’Ajuntament, 
però el que pinto sobretot en 
les peces de gran format són les 
zones de la perifèria, els camps 

de Palou, el riu, els polígons 
industrials… Acabo veient en 
aquestes zones més industrials 
la bellesa del lloc on vinc, dels 
meus orígens”, assenyala Barris.

És potser el Granollers menys 
amable, tot i que està retratat amb 
calidesa i lluminositat. “Pretenc 
ser neutre i mostrar les coses 
tal com són, però en algunes 
ocasions tendeixo a buscar la 
poètica d’aquests espais. Capto 
moments amb cels clars, de ve-

gades amb les fàbriques il·lumi-
nades o amb les parets tenyides 

bernat barris

INDUSTRIAL  La fàbrica Camp, segons els pinzells de Bernat Barris

amb tons rosats per efecte de 
la posta de sol. I aquestes imat-

ges són boniques, tenen un cert 
caràcter, i per a mi són impor-

tants”.
L’exposició, que es podrà veure fins al 9 d’abril, s’acompanyarà 

amb una propera publicació que 
inclourà reproduccions de més 
peces de la sèrie granollerina, 
complementades amb textos del 
granollerí David Sánchez Rueda, 
amb el qual Barris admet que ha 
establert un veritable “diàleg i 
una sinergia creativa”.  c.RIOBÓ

L’artista i agitador cultural Jordi 
Pagès proposa regalar aquestes 
festes l’edició en format de llibre 
d’artista que ha fet de Fulgor, el 
poemari que l’escriptor i crític li-
terari Lluís Calvo va publicar ori-
ginalment l’any passat. Amb l’ús 
del vers fragmentat i de la prosa 
poètica, aquest és un llibre “que 

parla de l'amor i del cor que 
corre com un llebrer”, en parau-
les de l’autor.

Després de la presentació feta a 
Barcelona fa uns dies, aquest vo-
lum es presenta avui, dijous (19 

h), a l’Anònims, en el marc de les 
vetlades poètiques que Pagès or-
ganitza cada mes en aquest res-
taurant llibreria. L’acte comptarà 
amb la presentació a càrrec dels 
poetes locals Santi Montagud i Es-
teve Plantada.

El llibre s'ofereix en una caixa 
negra que conté el poemari Ful-

gor, amb una intervenció pictòri-
ca de Jordi Pagès sobre 20 pàgines 
del llibre; una làmina amb una 
aquarel·la original de Pagès i un 
text de la historiadora d'art Mercè 
Vila Rigat. Publicat per l’editorial 

Jordi Pagès i Lluís Calvo

presenten un llibre d'artista

L’associació Amics del Faraó JIM 
organitza una exposició a l'Anò-
nims, dedicada a l’activista cultu-
ral Joan Illa Morell, que va morir 
ara fa exactament un any, a 75 
anys. A la dècada dels 70 va ser 
director del Centro de Iniciativas 
y Turismo (CIT), una entitat muni-

cipal a través de la qual va portar 
a Granollers figures com Salvador 
Dalí i o Joan Miró.

La mostra col·lectiva es nodrirà 
de contribucions fetes per amics 
d’Illa, en forma de pintures, fotogra-
fies, poemes o àudios. Com apunta 
un dels seus membres, Jaume Tu-

Homenatge a JIM, coincidint 

amb l'aniversari de la mort

FUTBOL. DIUMENGE 18, 17.45 h

EC GRANOLLERS - CD BESCANÓ

Camp municipal del c. Girona
Amb Emma Montané i Dani Godoy

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

'FULGOR'

Llibres del Segle, de Fulgor s’ha 
fet un tiratge limitat de només 77 
exemplars, tots diferents, i signats 
i numerats. 

set, “gràcies a les aportacions va-

riades de molts, a la generositat i 
gestió d’altres, crearem un ambi-
ent agradable, festiu i surrealis-

ta, com hauria agradat al mateix 
JIM”. De moment, sembla que s'in-
clouran peces de Fernando Arrabal, 
Jaume Sisa, Joan Vinuesa, Judith 
Vizcarra, Karles Torra, Donat Putx, 
Joan Sallent, Xavi Vallbona, Jordi 
Miralpeix, Lydia Soley, Camino Ja-
neiro i Efrem Gordillo. L’exposició 
es podrà visitar fins al 7 de gener. 
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L'anecdotari de la nevada de 1962
La nevada que va enfarinar bona part de Catalunya 

el desembre de 1962 –ara fa 60 anys– és la més 

important del segle XX. A Granollers va generar moltes 

anècdotes que dilluns (17.30 h) seran recordades en 

la taula rodona amb testimonis a Can Jonch.

“El pessebre és de tots”. Aquest 

és el mantra que d'ençà de 1996 

es repeteix des de l’associació 

Amics del Pessebre Vivent de La 

Torreta i que dona idea de l’esperit 

comunitari i de barri amb el qual 

es viu aquest il·lusionant projecte 

col·lectiu que implica la participació 

de gairebé 200 persones, entre 

figurants, tècnics i guies.

De fet, les col·laboracions ja  

comencen amb la imatge de 

l’esdeveniment, que cada any 

se serveix d’un dibuix fet per un 

escolar del barri. Enguany el mèrit 

ha recaigut en Cristian Martínez, un 

alumne de 5è de l’Escola la Torreta.

Aquest Nadal el pessebre 

roquerol celebra la 27a edició, a la 

seva ubicació habitual, al voltant de Can Tàpies. Les representacions tindran lloc 

dissabte i diumenge, de 18 a 20 h, amb passis cada mitja hora. La venda anticipada  

d’entrades –per un import de 5 euros, a partir dels 7 anys – va començar dilluns 

a Can Tàpies i s’allargarà fins divendres, de 17 a 19 h, i dissabte 17 de 10 a 12 h. 

També es poden adquirir a la mateixa taquilla els dies de funció.

El de La Torreta és un pessebre en moviment i parlat, amb vestuari d’època i 

música en directe. El recorregut dura una hora, aproximadament, i consta de set 

escenes: el mercat solidari, l’Anunciació, el poble de Betlem, el brou, el palau 

d'Herodes, les pastores i el naixement. A cadascuna d’elles es fa una petita  

representació, tant en català com en castellà, i una interpretació musical.

Un dels atractius és que les escenificacions estan molt lligades a la realitat del 

moment, fet pel qual cada any és diferent.

El pessebre viu a La Torreta

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 15

18 h Teatre Auditori de Bellavista

X Festa de la Infància: La masia de Can 

Pau Trobada. Teatre

DIVENDRES, 16

17 h Diferents ubicacions

Festa de la Infància. Activitats diverses

19 h Plaça de l'Ajuntament

DIJOUS, 15

17.30 h Centre Cívic Nord

Festa d'hivern. Activitats diverses

18 h Museu de Ciències Naturals

Presentació del llibre La Terra en perill. 

L'impacte d'asteroides i cometes

18 h Centre Cívic Can Bassa

Festa d'hivern. Activitats diverses

18.30 h Cinema Edison 

Celebració del quart aniversari

19 h Abacus

Presentació del llibre Mentre la neu 

sigui blanca, de Jordi Boixadós

19 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre d'artista Fulgor, 

de Lluís Calvo i Jordi Pagès

DIVENDRES, 16

17 h Roca Umbert

Roca Umbert Market. Mercat

d'artesania i disseny de proximitat

17.30 h Centre Cívic Can Gili

Festa d'hivern. Activitats diverses

18 h Plaça de la Porxada

Granollers Toca. Concerts

19 h Museu de Granollers

Inauguració de l'exposició Granollers, 

en el centre de la perifèria, de Bernat 

Barris

19 h Plaça de la Porxada

Granollers Balla. Dansa

20 Església de Sant Esteve

Concert de Nadal de Gospel Project

21.30 h Antigues Escoles de Palou

La Lluïda de Palou: La Bossa d'Urina 

presenta el disc El primer disc

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz: Jazzgranollers All 

Stars 

DISSABTE, 17

9 h Plaça Salvador i Maluquer

Fira de les il·lusions. Mercat del

col·leccionisme. Fins a les 20 h

10 h Plaça de les Olles

Les Delícies del Nadal

10 h Roca Umbert

Roca Umbert Market. Mercat

d'artesania i disseny de proximitat

10.30 i 17.30 h Plaça de la Porxada

Granollers balla per la Marató de TV3

11 i 17 h Plaça de la Porxada

Tió solidari

11 h Ateneu popular la Malgirbada

Jornada Distòpica: xerrades,

escudellada i concert de La Bossa 

d'Urina presenta el disc El primer disc

19.30 h Dràstik

Balago i Catástrofe Club en concert

22 h Nau B1

Els Catarres en concert

DIUMENGE, 18

10 h Roca Umbert

Roca Umbert Market. Mercat

d'artesania i disseny de proximitat

11 h i 17 Plaça de la Porxada

Tió solidari 

12 h CInema Edison

La pastissera i els follets. Titelles 

19 h Llevant Teatre

El gegant del pi

DILLUNS, 19

10 i 18. 15 h Plaça de la Porxada

Granollers Canta. Concerts

19 h Roca Umbert

Assaig general de l'espectacle Dramen 

Pantomimic Circus de Los Galindos

DIMARTS, 20

10 h Plaça de la Porxada

Granollers Canta. Concerts

DIMECRES, 21

20 h Plaça de la Porxada

Granollers Canta. Concerts

AGENDA

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

L'art de la ciència. Jordi Sabater Pi. 

Fins al 2 d'abril

Català. Fins al 20 de desembre

Exposició d'homenatge a JIM. A partir 

del 21 de desembre i fins al 7 de 
gener

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. 18 

de desembre

Espai Tranquil-Barbany

Diaris revistes i magazins d'Esteban 

Gimenez Suriñach. Fins al 12 de gener

Restaurant el Mirallet

Els colors del Nadal. il·lustracions 

dels alumnes del Talleret de l’Elena

Exposicions

LES FRANQUESES

Agents rurals: Guardians del medi 

natural. Fins al 8 de gener

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

Ciutats. Pintures de Mia Martí. Fins al 

8 de gener

Restaurant llibreria Anònims

Hijas del exilio. Il·lustracions de Pepa 

Inauguració de la Fira de Nadal i

activitats diverses 

DISSABTE, 17

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal. Activitats diverses

17.30 h Entorn de l'Església de Santa 

Eulàlia de Corró d'Avall 

Pessebre vivent

18.30 h Centre Cultural de Marata

Caga Tió i Concert de Nadal

DIUMENGE, 18

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal. Activitats diverses

12 h Teatre Auditori de Bellavista

El gran llibre de Nadal Teatre musical

16 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

Celebrem el Nadal

16 h Antigues Escoles Corró d'Amunt

Los Sirex en concert

17.30 h Entorn de l'Església de Santa 

Eulàlia de Corró d'Avall 

Pessebre vivent

DIMARTS, 20

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Taller de Nadal Reis Mags
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