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EN PORTADA

Medi ambient

El ple de Granollers de dimarts va apro-

var per unanimitat l'adscripció d'una 

parcel·la de titularitat municipal de 661 

metres quadrats a favor del Consorci 

per a la Gestió de Residus del Vallès 

Oriental i del Consorci Besòs Tordera 

per implantar una planta d'enriquiment 

i injecció de biometà a la xarxa de gas. 

L'objectiu és aprofitar i convertir en 

energia neta els excedents que es pro-

dueixen a la planta de digestió anaerò-

bica i de compostatge i a la depuradora 

d'aigües residuals. Per generar aquest 

biometà, es construiran uns mòduls 

d'enriquiment del biogàs en una zona 

compartida entre els dos consorcis, al 

polígon industrial El Raiguer, a cavall 

entre Granollers i Montornès.

LA INJECCIÓ DE
BIOMETÀ A LA XARXA 
DE GAS, MÉS A PROP

Gairebé tota l'aigua
que baixa pel Congost 
prové de les depuradores
La sequera ha agreujat la dependència
del riu de les aigües residuals sanejades a 
les estacions depuradores, que actualment 
suposen pràticament el 100% del cabal

Malgrat les gotellades dels últims 

dies, la forta sequera que vivim 

des de fa dos anys fa que gairebé 

el 100% de l'aigua que discorre 

pels rius de la conca del Besòs –

entre els quals el Congost– pro-

vingui de les aigües residuals que 

han passat per les estacions de-

puradores. El cas és contrari del 

que es va registrar el 2018, quan 

van caure 933 litres per metre 

quadrat, un dels registres més alts 

dels últims anys. "Aleshores, l'ai-

gua natural que baixava pel riu 

era del 50%, i la depurada, l'al-

tre 50%", explica Manel Isnard, 

responsable de Medi Fluvial del 

Consorci Besòs Tordera.

Segons dades del consorci, en 

tot l'any passat només va ploure 

uns 330 litres al Vallès Oriental, 

mentre que la mitjana habitual 

se situa en els 644 litres anuals. 

I aquest 2022 també està sent 

molt sec, ja que de moment han 

caigut poc més de 450 litres per 

metre quadrat, molt per sota de la 

mitjana. "I en tot l'octubre, que 

hauria de ser un dels mesos 

més plujosos, només van caure 

7 litres", diu Isnard, qui apunta 

que amb quantitats de pluja tan 

minsa "l'aigua no arriba al riu, 

sinó que gairebé només mulla 

el terra". Això, afegit al fet que 
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és tan bona que permet que hi 

hagi vida aquàtica, de verte-

brats i que hagi tornat la llúdri-

ga", destaca Isnard. 

Un sistema fràgil
Segons estudis elaborats a l'Urban 

River Lab de Montornès, aquesta 

descontaminació de les aigües 

podria fer un pas més amb la in-

troducció de plantes i vegetació 

al riu que ajuda a eliminar enca-

ra més aquests elements tòxics, 

una iniciativa, però, que encara no 

comptaria amb la inversió neces-

sària per fer-la possible. "Al Besòs 

hem aconseguit nivells de de-

puració molt alts, però tenim 

un sistema molt fràgil perquè 

no hi ha dilució natural i depe-

nem molt de les depuradores", 

adverteix Isnard, qui recorda les 

conseqüències de l'incendi de 

l'empresa Ditecsa, el desembre de 

2019, amb greus afectacions en la 

biodiversitat del riu. ❉ L.O./X.L.

ARXIU

FIL D'AIGUA  Les calorades i la sequera dels últims mesos fa que el cabal del Congost sigui molt baix

els rius mediterranis ja pateixen 

per defecte d'una manca de cabal 

natural abundant i les grans con-

centracions urbanes i industrials a prop dels cursos �luvials redueix 
molt el cabal, fa que la quantitat 

d'aigua natural que actualment 

baixa pels rius de la conca del 

Besòs sigui pràcticament inexis-

tent. "A dia d'avui, tota l'aigua 

que baixa pel riu Congost és 

aigua sanejada que surt de la 

depuradora", i això converteix el 

sistema Besòs-Tordera en "depu-

radoradependent".

Actualment, en el cas del Con-

gost, l'aigua que surt de la depura-

dora de la Garriga i que, per tant, 

discorre pel riu al seu pas de les 

Franqueses i Granollers, és només 

de 0,04 m3/seg. I l'aigua que de-

pura l'estació de Granollers, pro-

cedent de les aigües residuals de 

Canovelles, les Franqueses i Gra-

nollers, i que torna al riu, són 0,23 

m3/seg. "Són quantitats molt 

baixes", diu Isnard, "i això ens 

obliga a depurar molt �i, per-
què els rius necessiten aigua de 

qualitat per mantenir-se vius". 

El tècnic, però, assegura que els 

nivells de depuració d'aigües resi-

duals de les estacions vallesans 

tenen actualment un rendiment 

molt elevat, del 99% en el cas del 

carboni i del 93% en fòsfor. 

També en l'amoni, que acon-

segueix ser eliminat en un 97%. 

L'amoni és un element que prové 

sobretot de les femtes humanes 

i que es troba en les aigües resi-

duals domèstiques, i que en altes 

concentracions impossibilita la 

vida aquàtica. "Les depuradores 

donen aigua apta per a la vida, 

i actualment la seva qualitat 

Aquestes instal·lacions 

tenen rendiments de 

sanejament molt elevats, 

superiors al 95%
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Salut negociarà amb el patronat un nou 
sistema de governança de l'Hospital

NOU TAC  El conseller i l'alcaldessa van visitar divendres el nou edifici de l'Hospital, ja equipat amb maquinari mèdic

El conseller de Salut, Manel Bal-

cells, traslladava divendres a l'al-

caldessa de Granollers i presidenta 

de la Fundació Privada Hospital 

de Granollers, Alba Barnusell, la 

voluntat d'explorar noves línies 

de governança de la institució. Bal-

cells ho explicava en el marc d'una 

visita a l'ampliació del centre hos-

pitalari, i confirmava que aquesta 

obrirà les portes a finals de gener.

"Cal obrir una reflexió amb 

l'Ajuntament i el patronat de 

com podem, els propers mesos, 

pensar una millor governan-

ça per garantir que mai més 

un centre com el de Granollers 

hagi de sentir que té problemes 

propis per donar cobertura a 

les necessitats de la població", 

detallava el conseller, qui insistia 

a obrir un diàleg per "analitzar 

i veure les diferents possibili-

tats" que hi ha sobre la manera de 

definir una nova governança del 

centre, que dotarà la ciutadania 

d'un "millor instrument".

De fet, fa temps que grups a 

l'oposició al consistori –ERC i 

Junts– demanen que s'obri el de-

bat sobre un nou model de go-

vernança del centre que gestiona 

la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers, governada per un 

patronat. El nou conseller de Sa-

lut considera que les governances 

s'han d'anar adaptant a les cir-

tuals Urgències, en un solar cedit 

per l'Ajuntament, amb una inver-

sió 35 milions d'euros. La planta 

baixa acull l’ampliació i renovació 

del servei d’Urgències i posa a dis-

posició fins a 90 punts d’atenció.

Incorpora, també, una nova To-

mografia Axial Computeritzada 

(TAC), un equip de radiologia con-

vencional i un ecògraf. A la plan-

ta primera s’ha ubicat una nova 

Unitat de Cures Intensives (UCI) 

estructural amb 10 boxes indivi-

duals, amb possibilitat de ser do-

blats, i una unitat polivalent de 30 

llits, així com l’espai de reserva per 

SALUT EL CONSELLER MANEL BALCELLS VA VISITAR DIVENDRES EL NOU EDIFICI D'URGÈNCIES, I VA CONFIRMAR QUE ES POSARÀ EN MARXA AL GENER

XAVIER SOLANAS

Pic de malalties respiratòriesOberta la vacunació de reforç a menors de 60
L'epidèmia de la grip, sumada als casos de bronquiolitis

a la baixa i la covid, s'espera que arribi al pic la

propera setmana. Balcells assegurava que, "tot i que 

el sistema està tensionat, aguantarà", tot demanant

a la població que faci un ús racional del sistema sanitari.

Dilluns, el Departament de Salut començava a vacunar

amb la quarta dosi de la vacuna contra la covid els menors

de 60 anys que ho desitgin. El conseller demana que les

persones de risc se la posin. Si una persona es vol vacunar 

s'haurà d'adreçar a un ambulatori.

SOCIETAT

cumstàncies i que hi ha d'haver 

participació del món local i del 

mateix departament, "mantenint 

la història i la identitat, i l'auto-

nomia de gestió, però obrint-se 

a nous models que garanteixin 

que anem tots a l'una", concloïa.

Més equipament i espai 
"Estic gratament sorprès de com 

de bé han quedat aquestes ins-

tal·lacions, construïdes en tan 

poc temps", afegia Balcells.

El nou edifici polivalent de 

l'hospital, de 14.742 metres qua-

drats, s'ha alçat contigu a les ac-

VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

BON NADAL!

TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

a un futur bloc quirúrgic de fins a 

14 quiròfans. Les urgències, el nou 

TAC –que permetrà també fer aten-

ció programada de "proves que 

trigaven massa", reconeixia el 

conseller– i els llits d’UCI i poliva-

lents entraran en funcionament de 

manera progressiva a partir de la 

segona quinzena de gener de 2023.

Abans d’anar a l’Hospital, Balcells 

també va visitar el Centre de Salut 

Granollers, al carrer Girona. Aquest 

edifici, que acull el CUAP a la planta 

baixa, va estrenar fa pocs dies les 

consultes d’atenció sexual i repro-

ductiva (ASSIR) i aquesta setmana 

les consultes externes d’Oftalmo-

logia. Més endavant, arribaran els 

quiròfans de cirurgia ambulatòria. 

"Això traurà pressió a l'Hospital 

i, per tant, és una millora impor-

tant", deia el conseller.

El punt d'inflexió
Balcells considerava que aquests 

nous equipaments, "que fan falta, 

marquen un punt d'inflexió im-

portant per a l'atenció a la ciuta-

dania de Granollers i comarca". 

Això, segons el conseller, ha d'anar 

acompanyat d'una visió més ober-

ta "amb la comunitat, en com-

plicitat amb els ajuntaments, 

no només el de Granollers, sinó 

també el de tot l'entorn". En 

aquest sentit, afirmava que no no-

més cal millorar l'Hospital, sinó 

també l'atenció primària i sociosa-

nitària. "Els centres hospitalaris 

han d'obrir-se més cap a l'aten-

ció primària, i generar altres 

dinàmiques", deia, i posava com a 

exemple que el CUAP ha de ser més 

utilitzat per disminuir la pressió a 

l'atenció urgent greu de l'Hospital.

El conseller afirmava que el con-

junt d'equipaments sanitaris de 

Granollers han de ser el referent 

del Vallès Oriental i "ho ha d'exer-

cir, i coordinar amb els altres 

centres". Per la seva banda, l'alcal-

dessa destacava que "el 2023 és 

l'any del salt endavant", també 

amb el nou centre de radioteràpia, 

i justament l'any del centenari de 

l'Hospital. Les instal·lacions "es-

taran a l'abast, no només de la 

ciutadania de Granollers, sinó 

del conjunt de la comarca i del 

sistema sanitari del país". ❉ M.E.
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Després de 21 anys al càrrec, el di-

rector general de la Fundació Pri-

vada Hospital Asil de Granollers, 

el doctor Rafael Lledó, anunciava a 

finals de la setmana passada la seva 

voluntat de deixar el centre grano-

llerí, un cop acabi el desplegament 

estructural i de personal aquest 

2023 i coincidint amb la finalitza-

ció del pla estratègic vigent. Així, ha 

comunicat al patronat i l'equip di-

rectiu "la voluntat de canviar de 

projectes després de l'obertura 

dels centres; això permet al pa-

tronat pensar pausadament en 

la transició i a mi explorar altres 

projectes", ha explicat, sense voler 

concretar encara el seu nou camí 

professional ni la data exacta de la 

seva dimissió. Però afegeix: "No és 

un procés immediat. Treballaré 

tant o més que mai pel nostre 

Hospital, per tancar de la millor 

manera possible les iniciatives 

en curs; així es podrà iniciar una 

nova etapa que ha de ser per 

créixer, per impulsar, i per en-

patronat". Per al director, s'està 

"a punt de culminar un cicle 

gestat fa molts anys, en un punt 

de partida que va ser crític als 

anys 90, i afectat per tres ploms 

ben pesats: un pla de viabilitat, 

la crisi econòmica i la Covid; 

fortir el posicionament del nos-

tre Hospital al país".

Lledó assegura que la decisió 

és "un plantejament meditat i 

compartit", i "transparent, en 

correspondència a la confian-

ça que sempre m'ha mostrat el 

xaver solanas

SALUT  EL GERENT DE LA FUNDACIÓ VOL TANCAR LA SEVA ETAPA PROFESSIONAL A GRANOLLERS UN COP ES POSIN EN MARXA ELS NOUS EQUIPAMENTS

Rafael Lledó deixarà la direcció 

de l'Hospital després de 21 anys

RAFAEL LLEDÓ  Esperarà a marxar un cop en marxa l'ampliació i la radioteràpia

n Nascut a Granollers, Rafael Lledó Ro-
dríguez es va llicenciar en Medicina el 
1990, i el 1991 es va  diplomar en gestió 
hospitalària a Esade. El 2001 es va doc-
torar cum laude en salut pública i el 2003 
va obtenir el màster en economia de la 
salut i gestió sanitària de la UPF. Va ini-
ciar la seva carrera professional a l'Hos-
pital Clínic de Barcelona, on el 1998 es 
va convertir en adjunt al director mèdic 
i responsable de la unitat de coordina-
ció assistencial. El 2002 va accedir a la 
direcció general de l'hospital granollerí, 
i des del 2016 és secretari general del 
Consorci Associació Patronal Sanitària i 
Social (CAPSS). Des d'aquest any és tam-
bé secretari de la junta de la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud (SE-
DISA) a Catalunya, i, des de 2015, profes-
sor associat de la Universitat de Girona.

EXTENSA FORMACIÓ 
AL CURRÍCULUM

"Estem a  punt de culminar
un cicle gestat fa molts anys, 

en un punt de partida que 
va ser crític als anys 90"

un cicle que conté fites que di-

buixen un canvi de fase". Cal la 

darrera empenta per finalitzar 

aquest procés", que vol tancar 

abans de marxar.

El 2015, al SomVallès, el doctor 

Lledó albirava "un futur amb una 

oferta adequada", que passava 

per ampliar l'Hospital i el CUAP. 

Ara, complert el desig, considera 

que "gràcies a l'esforç dels pro-

fessionals i a la confiança de 

CatSalut, anem pel camí de ser 

Hospital referent al territori, a 

la C-17 i a Catalunya; un Hospi-

tal altament de proximitat i fort 

en coneixement, que ens fa ser 

atractius per als professionals 

i per donar la millor atenció al 

ciutadà. Tenim a punt la solució 

plantejada", conclou.

Lledó va incorporar-se a la di-

recció de l'Hospital el 2002 i ha es-

tat el professional que ha estat més 

anys gerent d'un hospital català.

Divendres, el conseller de Salut 

dedicava un "agraïment profund 

al doctor Lledó després d'una 

etapa de 21 anys exitosa. La cul-

mina de forma extraordinària, 

amb un conjunt d'equipaments 

i posicionament".  m.eras
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Per procurar que cap infant es que-

di sense regal aquestes festes, Creu 

Roja ha impulsat un any més, i ja en 

són 30, la campanya de recollida 

de joguines, que enguany farà arri-

bar a unes 80 famílies en situació 

de vulnerabilitat de Granollers, Ca-

novelles, les Franqueses i la Roca, 

i també d'algun dels 15 municipis 

més de la comarca als quals dona 

servei l'entitat. "Són famílies amb 

les quals treballem durant l'any, 

a qui fem un seguiment i ja co-

neixem quines són les seves ne-

cessitats", diuen els responsables 

de la recollida, que fan una crida a 

la col·laboració ciutadana perquè 

"cap nen es quedi sense jogui-

na". Creu Roja demana joguines 

noves, no sexistes, no bèl·liques i 

no competitives. En la recollida hi 

han participat 22 voluntaris, que 

han instal·lat parades, per exem-

ple, a les portes del supermercat 

Carrefour de la ronda Sud. També 

joves del Programa de Formació 

i Inserció (PFI) de Comerç i màr-

queting: auxiliar de vendes, ofi-

cina i atenció al públic del Centre 

Vallès, que cada any han col·labo-

rat amb la campanya embolicant 

els regals, enguany han participat 

com a voluntaris en la recollida. La 

majoria de les joguines recollides, 

creu roja

ENTITATS  L'ORGANITZACIÓ, QUE ENGUANY HA ATÈS UNES 3.500 PERSONES, ALERTA DE LA CRONIFICACIÓ DE LA POBRESA I DE L'AUGMENT DE NECESSITATS SOCIALS

Creu Roja reprèn l'activitat a 
l'edifici històric de Joan Prim

VOLUNTARIAT  Dues voluntàries, a les portes del Carrefour de la ronda Sud

Creu Roja de Granollers ha reprès 

les seves atencions presencials a 

l'edifici del carrer Joan Prim. Ara 

fa poc més d'un any, l'octubre de 

2021, l'edifici va tancar per obres, 

i tota l'activitat de l'organització 

es va traslladar provisionalment 

a un local de la plaça Serrat i Bo-

nastre, a la cantonada amb Este-

ve Terrades. Un cop executada la 

rehabilitació, amb uns mesos de 

retard sobre el calendari previst, 

tots els serveis de Creu Roja han 

tornat al número 38 del carrer 

Joan Prim, un edifici amb façana 

singular que va entrar en servei 

el 1972. Va ser dissenyat pels ar-

quitectes Josep Maria Botey, An-

dreu Bosch i Lluís Cuspinera, i des 

d'aleshores no s'hi havia fet mai 

cap rehabilitació integral. 

"Era un edifici molt vertical, 

construït el 1972, sense ascen-

sor i amb molts problemes d'ac-

cessibilitat", explica el president 

de l'assemblea de Creu Roja a la 

comarca, Xavier Guàrdia. Per això 

s'ha adaptat l'edifici a la norma-

tiva i a les necessitats actuals, en 

part diferents a les de fa 50 anys; 

de l'edifici per fer-lo més acces-

sible. "Ara podem treure profit 

al 100% de l'edifici, que té una 

superfície de gairebé 1.400 me-

tres quadrats en quatre plantes 

més el terrat", diu Guàrdia.

A la planta baixa, amb entrada 

pel carrer Joan Prim, hi ha la re-

cepció i unes sales d'atenció per-

sonalitzada als usuaris. També 

hi ha una aula de formació, les 

s'ha renovat la instal·lació elèc-

trica, el sistema de climatització, 

part de la coberta i les dependèn-

cies interiors, eliminant les bar-

reres arquitectòniques. També 

s'han renovat els tancaments de 

la façana per fer-los més eficients 

i s'han instal·lat plaques fotovol-

taiques a la teulada per guanyar 

autonomia energètica. A més, s'ha 

instal·lat un ascensor a l'interior 

x.l.

REHABILITAT  El centre està pendent d'ultimar alguns detalls i la retolació

Joguines per a uns
80 infants vulnerables

destinades a nens de 0 a 12 anys, 

corresponen a aportacions que fan 

persones a títol individual i col·la-

boradors habituals de l'entitat, 

com una desena d'empreses i en-

titats amb ganes de donar suport 

a la iniciativa. El lliurament de jo-

guines es preveu fer abans de Na-

dal, tot i que la campanya es manté 

oberta durant tot l'any. 

oficines i l'espai de treball per a la 

quinzena de tècnics que treballen 

a l'entitat. A la primera planta es 

manté la sala d'actes, que també 

ha estat reformada, i a la segona 

hi ha un espai per al voluntariat i 

l'alberg de transeünts, que durant 

les obres s'ha mantingut obert i 

en servei en un espai ja rehabilitat 

prèviament. La resta de l'edifici, 

amb façana a Joan Prim i Tarafa, 

es completa amb l'arxiu i la biblio-

teca, així com amb sales de forma-

ció que també seran polivalents 

per a tota mena d'activitats.

Durant el 2022, l'assemblea co-

marcal de Creu Roja ha atès de de 

Granollers unes 3.500 persones, 

unes dades similars a les de 2021. 

"Vivim una crisi generalitzada 

agreujada per la pandèmia i per 

l'escalada de preus", diu el res-

ponsable de l'entitat a la comarca, 

qui apunta que "cada vegada hi 

ha més necessitat social". Guàr-

dia alerta que "moltes situacions 

de vulnerabilitat s'han cronifi-

cat", i assenyala que els perfils de 

persones i famílies que necessi-

ten atenció cada vegada són més 

diferents i més amplis. L'entitat, 

amb uns 6.000 socis a la comarca, 

compta ara amb una quinzena de 

tècnics i treballadors socials i el 

suport d'uns 150 voluntaris.  x.l.

Durant un any s'han
fet obres de rehabilitació 
energètica i de millora
de l'accessibilitat

Oncovallès va organitzar dissabte, 

davant del Museu, l'activitat Cap 

nen sense joguina, una tómbola 

de joguines reciclades rebudes de 

l'empresa Cladellas, de les escoles 

del Vallès Oriental i de "les famí-

lies que ensenyen els seus fills 

a donar una nova vida a les se-

ves joguines". La tómbola també 

oferia roba dels encants d’Onco-

vallès, a la qual es dona una "nova 

oportunitat perquè tothom pu-

gui estrenar roba per les festes 

nadalenques", i altres productes, 

com boles o espelmes solidàries. 

Els diners recaptats a la tómbola es 

destinen l'acció de suport d'Onco-

vallès a la lluita contra el càncer. 

Tómbola solidària 

d'Oncovallès

d'articles reciclats

n A banda dels serveis de socors i 
emergències, reforç escolar, acompa-
nyaments, activitats al centre peniten-
ciari, teleassistència, cooperació, aco-
lliments familiars, joventut, formació i 
inserció laboral, Creu Roja Granollers 
gestiona també, des de fa poc més 
de dos anys, l'alberg de transeünts, 
que garanteix pernoctacions puntuals 
i d'urgència a persones que no tin-
guin un lloc on establir-se. L'alberg 
compta amb un equip de vetlladors i 
integradors socials per poder fer un 
seguiment i acompanyament de les 
persones que fan servir l'espai per si 
cal vincular-les o adreçar-les a altres 
serveis. De gener a octubre d'aquest 
2022 han dormit a l’alberg 129 perso-
nes diferents (107 homes i 22 dones), 
i els mesos de novembre i desembre 
"l'espai sempre ha estat ple".

UNES 130 PERSONES
FAN ÚS DE L'ALBERG
DE TRANSEÜNTS
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Les darreres tres set-
manes, les activitats 
populars que diferents 
entitats de Granollers 
i les Franqueses han 
organitzat per sumar 

recursos per a La Marató de TV3 
i Catalunya Ràdio han suposat la 
recaptació de més de 8.000 euros 
que es destinaran a la investigació 
de les malalties cardiovasculars, la 
primera causa de mort als països 
desenvolupats.

Concretament, divendres, la par-
ròquia de Sant Esteve va recaptar 
600 euros en el berenar i la cantada 
de nadales d'arreu del món a càr-
rec d'infants i joves de les més de 
150 famílies dels grups parroquials 
i els Pueri Cantores, i també en el 
concorregut concert de gòspel soli-
dari amb Càritas, a càrrec del grup 
The Gospel Project. 

Dissabte, la Fira d'Economia So-
cial i Solidària de Granollers (FESS) 
i les associacions de comerciants 
aconseguien una de les recaptaci-
ons més grans dels actes organit-
zats aquest dies, gràcies a la jor-
nada Granollers balla i s'aixeca per 

La Marató, que va comptar amb la 
participació de l'Esbart, Passaltpas, 
i les escoles Àgueda Murillo, Km13 
i Bambú. S'hi van recaptar 1.434 
euros, que es poden encara ampliar 
amb el recompte de les donacions 
a les bústies que s'han instal·lat a 
diversos establiments. També dis-
sabte, a la tarda, el Servei de Joven-
tut organitzava al Gra l'espectacle 3 

de cors, a càrrec del Mag Pau, que 

menge, després d'un esmorzar de 
forquilla organitzat per Asaja, el 
Gremi d'Hostaleria del Vallès Ori-
ental i el BMG, el Palau d'Esports 
també acollia una festa solidària, 
amb torneig d'handbol de pares 
i mares, balls i tallers d'esgrima 
i tennis taula –el club d'aquesta 
disciplina organitzava una mati-
nal de jocs–, entre altres activitats. 

Més activitats
A les Franqueses, el Club de Tennis 
Els Gorchs va organitzar el primer 
torneig obert de pàdel infantil i va 
aconseguir 140 euros per a la cau-
sa. A més, divendres, l'Escola Joan 
Sanpera va recaptar 404 euros a 
través del berenar i les guardioles 
solidàries que es van instal·lar al 
centre, i també a la Fira de Nadal 
es van organitzar activitats per La 
Marató, com el tast d'escudella, la 
botifarrada o la xocolatada. 

A aquests actes que ja tenen 
quantificada la recaptació s'hi ha 
de sumar el que s'hagi obtingut de 
la xocolatada de l'AFA de l'Institut 
Antoni Cumella, que es va cele-
brar divendres al pati del centre, 
acompanyada d'un concert i una 
gimcana; i del berenar i la lectura 
del conte Una nit especial de Toni 
Argent i Laura Garcia a la plaça de 
l'Ajuntament de les Franqueses. 

Oberts a més donatius
Tot i que la Marató de TV3 es va 
celebrar diumenge, la possibilitat 
de fer donatius continuarà oberta 
fins al pròxim 31 de març. M.E.

aplegava 200 euros. Diumenge les 
nadales la parròquia de Sant Esteve 
van suposar 600 euros per a La Ma-
rató, i les de l'església evangèlica 
Camí Vell, 500 euros més. 

Una altra de les iniciatives exi-
toses va ser la de les biblioteques 
Can Pedrals i Roca Umbert, que 
cada any venen llibres usats apor-
tats pels usuaris, que aquest 2022 
ha permet sumar 2.000 euros a la 
causa de La Marató. 

A principis de desembre l'onzè 
Estelmarató del Col·legi L'Estel va 
aconseguir 1.097 euros; la Coral 
Art-9, 325 euros amb el concert de 

Nadal; el concert de l'Associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals a 
Bellavista, 300 euros, i la iniciati-
va de Parc Estudi L'educació ba-

tega per La Marató, 1.185 euros. 
La setmana anterior a Granollers 
també hi va haver el tió solidari de 
la Federació d'Associacions de Ve-
ïns, que va recaptar 500 euros, i el 
Circuit de Barcelona-Catalunya va 
celebrar les Voltes Solidàries.

L'esport s'hi suma
L'esport també s'ha sumat a l'ona-
da solidària amb els afectats per 
malalties cardiovasculars i diu-

XAVIER SOLANASTONI TORRILLAS

SOLIDARITAT DISSABTE, A LA PORXADA, COMERCIANTS I FESS VAN ACONSEGUIR MÉS DE 1.400 EUROS AMB LA PROPOSTA 'GRANOLLERS BALLA I S'AIXECA'

Les activitats populars recapten 
més de 8.000 euros per a La Marató

ESPORT SOLIDARI  Diumenge el Palau va acollir una matinal de tennis i handbolGRANOLLERS BALLA  Activitats solidàries de la FESS a la plaça de la Porxada

L'habitual venda de llibres usats de les dues biblioteques de la ciutat ha reportat 2.000 €

Les darreres tres set-
manes, les activitats 
populars que diferents 

Moments televisius

El pilot granollerí Aleix Espargaró pro-

tagonitzava un dels moments de la 

marató televisiva de diumenge, quan, 

amb la seva dona, Laura, –i acompa-

nyats dels seus dos fills bessons, la 

Mia i el Max– van relatar la seva ex-

periència en descobrir a l'ecografia 

del cinquè mes d'embaràs que la Mia 

tenia una malformació al cor. "No vam 

gaudir gens l'embaràs; primer, per 

la incertesa, i després, quan ja sabí-

em què tenia la Mia, encara menys", 

relatava l'Aleix. La nena va néixer amb 

1,5 quilos i la van haver d'ingressar a 

l'UCI de nounats. "Ja a casa, vam co-

mençar una vida amb medicació, amb 

un saturador... i patint perquè la nena 

es posava blava", recordaven els pa-

res, llavors primerencs. La Mia va ser 

operada als 8 mesos i el canvi va ser 

radical. "Hem volgut normalitzar les 

cicatrius que té i que en tregui pit, 

perquè és una cosa extraordinària 

com se n'ha sortit", concloïa l'Aleix.

EL TESTIMONI 
D'ALEIX ESPARGARÓ

La Fira d'Economia Social

i Solidària organitzava

dissabte a la Porxada una 

jornada dedicada al ball

Aumedes crea la melodia dels batecs

El granollerí Pol Aumedes oferia també una proposta original per 
col·laborar amb La Marató i inspirada en el cor. El músic i artista 
multidisciplinari ha compost una peça musical creada a partir dels batecs 
del cor enregistrats a l'alumnat, professorat i familiars de l'escola de 
música Blai Net de Sant Boi de Llobregat. "Volem homenatjar totes les 

persones afectades per les malalties cardiovasculars", indicaven des 
del centre i feien una crida a la prevenció. "Porteu-vos la mà al cor i 

bateguem plegats per La Marató", esperonava Aumedes a través de les 
seves xarxes socials.

POL AUMEDES
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C/ Sant Roc, 13 ·  Granollers

Us desitgem 
unes Bones Festes 
i esperem seguir 
vestint-vos el 2023 
amb molta il.lusió!

LES FRANQUESES. Inaugurada di-

vendres passat, la Fira de Nadal 

instal·lada a la plaça de l'Ajunta-

ment continuarà sent el centre 

neuràlgic de les festes al municipi, 

amb al·licients afegits com la pista 

de patinatge, la fireta d'atraccions 

i la zona de pícnic i foodtrucks. Un 

dels actes que més va cridar l'aten-

ció el cap de setmana va ser el mà-

ping projectat a la façana de l'ajun-

tament, que va retre tribut al 110è 

aniversari de l'edifici consistorial.

Amb un ventall d'ofertes lúdi-

ques molt variat, la fira, que estarà 

oberta fins al 31 de desembre, tam-

bé es presenta com un gran altaveu 

de la vitalitat del teixit associatiu 

local. Avui, dijous, serà l'escenari 

d'un taller infantil de bonsais (11 

h i 17 h) organitzat per l'Associa-

ció Cultural l'Art del Bonsai que, a 

més, permetrà endur-se a casa un 

d'aquests arbres en miniatura per 

només 5 euros. També avui dijous 

i demà divendres (11.30 h) hi hau-

rà una exhibició de taitxí a càrrec 

de l'Associació Cívica i Cultural de 

Corró d'Avall, que recaptarà diners 

per a La Marató de TV3. A la tarda 

(de 16 a 19 h) i també divendres 

(de 10 a 13 h) el tió serà el prota-

gonista, amb el taller Crea el teu 

tió i la possibilitat de fer-lo cagar. 

El Casal Gent Gran les Franqueses 

proposarà ballar en línia (17 h) i el 

centre Cross Academy farà una de-

mostració de Cross Training (18 h).

Divendres serà el torn del tir 

amb mini arc, amb el Club de Tir 

amb Arc Les Franqueses (d'11 a 14 

h) i una exhibició de taekwondo a 

càrrec de l'escola Ohana Taekwon-

do (11 h). Al migdia se celebrarà 

l'acte de lliurament de premis del 

concurs infantil de dibuix (12 h). A 

la tarda i també l'endemà dissab-

te serà el torn dels Jocs Gegants 

(divendres de 17 a 19 h i dissabte 

d'11 a 13 h) i, a la mateixa franja 

horària, tothom podrà fer-se fotos 

divertides amb el Ganxetí i la Gan-

xetina a l'espai de photocall. Si es 

pengen a Instagram etiquetant el 

compte @lfcomerç i #lfnadal22 es 

poden guanyar xecs regal per bes-

canviar als comerços de les Fran-

queses. La jornada es tancarà amb 

una cantada de nadales, a càrrec 

del Cor Camins (18 h).

Dissabte, vigília de Nadal, els 

Encendraires organitzaran una xo-

colatada (10 h) que també formarà 

part de les activitats solidàries de 

La Marató. La canalla, i també al-

gun ganàpia, podrà entrar dins una 

bola de neu gegant plena de con-

feti (de 10 a 14 h) o bé optar per 

l'oferta de jocs tradicionals (d'11 a 

13.30 h). La Fira de Nadal tancarà 

les portes els dies de Nadal i Sant 

Esteve; i el darrer dia de l'any, el 

dissabte 31, els Encendraires se-

ran els encarregats d'acomiadar-la 

amb una traca final (13.30 h). 

POPULAR  FINS AQUEST DISSABTE TAMBÉ ESTARÀ OBERT EL MERCAT DE NADAL, AMB CASETES DE FUSTA I ARTESANS LOCALS

Activitats a dojo 
a la Fira de Nadal
Bona afluència de visitants el cap de setmana,

malgrat que la pluja va fer la guitza dissabte

xavier solanas

x.solanas

FIRA  El cap de setmana ha estat farcit d'activitats per a tots els públics

xavier solanas

FESTA DE LA INFÀNCIA  La música va tenir dissabte un paper rellevant

Malgrat el dia rúfol que va fer dis-

sabte, amb un plugim persistent 

durant tot el matí, desenes d'infants 

i les seves famílies van passar per la 

plaça Major de Bellavista per gaudir 

d'una matinal de jocs, música i acti-

vitats per cloure l'edició d'enguany 

–la 10a– de la Festa de la Infància. 

Uns dies abans, l'alumnat de 5è de 

l'Escola Guerau de Liost va pujar 

a l'escenari del Teatre Auditori de 

Bellavista per interpretar l'obra La 

masia de Can Pau Trobada.  

La pluja irromp a la 

Festa de la Infància

Un màping projectat 

a la façana va retre

tribut al 110è aniversari

de l'edifici consistorial

L'Ajuntament de les Franqueses, 

en col·laboració amb l'associació 

TEA Vallès, ha programat dues 

tardes lúdiques inclusives per di-

marts 27 i dimecres 28 de desem-

bre, en què es faran diverses acti-

vitats obertes tant a infants com a 

joves amb preferència per a neu-

rodivergents (TEA). Les activitats 

se celebraran al Centre Cultural 

de Bellavista i a l'Institut Lauro 

de 15.30 a 20 h. La majoria d'ac-

tivitats estan orientades a la par-

ticipació d'infants i de joves TEA 

i no TEA, com la plantada de jocs 

tradicionals, la sessió de jocs de 

taula familiars o els contes infan-

tils sobre la inclusió i el respecte 

a l'autisme. També hi haurà, però, 

una sessió específica d'activitats 

dirigides per a infants i joves amb 

TEA 2 i 3. Totes les activitats són 

gratuïtes i l'aforament és limitat, 

amb preferència per a infants i jo-

ves neurodivergents. Per partici-

par-hi cal reservar la plaça al web 

www.entrapolis.com. 

INFANTIL I JUVENIL

Comencen les 

tardes lúdiques 

inclusives de

les Franqueses

MÀPING  La projecció es va poder veure divendres, dissabte i diumenge al vespre
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COMERÇ  DELS 11 ESTABLIMENTS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE HI HA A LA CIUTAT, 9 HAN ABAIXAT DEFINITIVAMENT LA PERSIANA ELS ÚLTIMS ANYS

El govern retira
tres quioscos
de la via pública

ELOÍSA MARÍN,
47 ANYS AL QUIOSC 

DE LA PLAÇA 
DE LA CORONA

Eloísa Marín, responsable del quiosc de la plaça de la Corona, és una de les últi-
mes quiosqueres professionals que queden a la ciutat. De fet, actualment només 
es mantenen oberts el seu i el de la plaça Maluquer, que va reobrir a finals de 
2020 després de set mesos d'inactivitat. A banda d'aquests dos quioscos clàssics, 
també hi ha altres punts de venda de diaris i revistes a la ciutat, com la llibreria- 
papereria Buñuel, al barri de Sant Miquel, i la papereria Vendrell, al centre. L'ofici 
de quiosquer, però, està en extinció. L'Eloísa fa 47 anys que treballa al mateix punt 
de venda, i ara és a les portes de la jubilació. "Encara em falta un temps, però ja 

en tinc ganes, perquè treballar tants anys a l'aire lliure és molt dur", explica. 
"Estem molt exposats; al vent, a les al·lèrgies dels arbres, al fred de l'hivern i a 

la calor de l'estiu". El seu germà es va fer càrrec del negoci el 1975, i s'hi va estar 
15 anys. Després se'n va fer càrrec una altra germana, que també hi va estar uns 
15 anys, i des de començaments dels 2000 ella n'és la responsable. "No faig mai 

vacances i obro també els caps de setmana. La plaça és la meva segona casa, 

però després de tants anys tinc ganes de tenir més llibertat", diu l'Eloísa, qui 
lamenta la deriva de tancaments que experimenta el sector: "Cada vegada es ven 

menys i els distribuïdors tampoc no hi posen facilitats". Malgrat el cansament 
acumulat de gairebé cinc dècades, l'Eloísa afirma que l'experiència al quiosc de la 
Corona ha estat "molt gratificant", sobretot per haver pogut conèixer milers de 
clients, "fins a quatre generacions de la mateixa família".

x.l.

Els canvis en els hàbits de consum 

de premsa, amb la irrupció dels di-

aris digitals, i la necessitat d'obrir 

moltes hores i pràcticament cada 

dia de l'any són factors que expli-

quen el degoteig de tancament de 

quioscos dels últims anys. Dels 11 

quioscos de titularitat municipal 

que hi ha a Granollers, actualment 

només dos continuen oberts: el 

de la plaça de la Corona i el de la 

plaça Maluquer i Salvador. Ara fa 

just un any en tancava un altre. 

Era el de l'avinguda del Parc, per 

la jubilació del titular de la con-

cessió, Eugenio Fernández, que va 

estar-hi els últims vuit anys. 

El de la plaça Maluquer va re-

obrir la tardor de 2020 després de 

set mesos d'inactivitat. El titular de 

la concessió, Jaime Morán, decidia 

aixecar la persiana d'un dels quios-

cos més emblemàtics de la ciutat 

en plena pandèmia i desafiar així 

una tendència a la baixa. "Encara 
hi ha molta gent a qui li agrada 
comprar el diari o les revistes 
al quiosc", deia Morán, qui ja co-

neixia el sector perquè durant un 

temps s'havia dedicat a la distri-

bució d'aquestes publicacions. "Hi 
ha molta diversitat de revistes 
i una clientela molt fidel", deia 

optimista. "I hi ha públic per a 
tot, també per qui vol llegir en 
paper de manera més relaxada".

Per garantir la viabilitat d'a-

quests negocis, els quioscos han 

anat diversificant cada cop més 

els productes i serveis que oferei-

xen. En l'última licitació de con-

cessions, l'any 2020, l'Ajuntament 

ja va oferir la possibilitat que, a 

banda de diaris i revistes, també 

poguessin vendre altres articles, 

com regals, joguines, loteria, plan-

tes, llaminadures i fruita, sempre 

mirant de no fer la competència 

als comerços veïns. També es va 

oferir la possibilitat d'habilitar-se 

com a punt de recollida de pro-

ductes servits per missatgeria o 

de recàrrega de mòbils, tot i que 

la falta d'espai d'aquestes instal-

lacions en limiten la capacitat.

Pel que fa als quioscos tancats, 

alguns des de fa molt de temps, 

el govern estudia quina pot ser la 

millor solució per a cada un d'ells, 

ja que cada vegada hi ha menys in-

teressats en els concursos de con-

cessió que convoca l'Ajuntament. 

Per això, aquesta setmana s'ha re-

tirat de la via pública la instal·lació 

de Can Gili, i abans de final d'any 

també es retiraran els del carrer 

Rafael de Casanova i Camp de les 

Moreres. "Són quioscos que han 
quedat totalment en desús i, pel 
lloc on estan ubicats, la millor 
opció és retirar-los de l'espai 

públic", diu la regidora de Ser-

veis i Via Pública, Andrea Canelo. 

Altres, com els de la plaça Serrat i 

Bonastre, el passeig de la Munta-

nya i Bertran de Seva, a tocar de 

l'Hospital, es mantindran durant 

un temps a l'espera de veure quins 

projectes o quina demanda poden 

tenir. "És un model de negoci 

que cada cop té menys sortida; 
si tinguéssim constància que 
algú hi està interessat, posarí-
em totes les facilitats per am-
pliar la seva capacitat de negoci 
i fer que siguin viables. Si ningú 
no s'hi interessa, segurament 
també els acabarem retirant de 
l'espai públic", diu Canelo. i x.l.

n El quiosc que hi havia a la plaça Lli-
bertat, al barri Congost, es va convertir 
l'any passat en La Quiosca, un punt de 
dinamització social i artístic per al barri 
Congost des del qual s'impulsa treball 
comunitari. Fa pocs mesos, per exemple, 
els usuaris de la FVO van enregistrar-hi 
un documental sobre les històries del 
veïnat del barri. Una altra instal·lació 
que tindrà un ús semblant a mitjà ter-
mini serà el de la plaça de les Hortes, un 
projecte de dinamització comunitària 
que ja està inclòs en el pla de desenvo-
lupament del barri de Primer de Maig.

ESPAIS PER A
LA DINAMITZACIÓ
SOCIAL I ARTÍSTICA
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

Us desitgem 
molt bones 
festes!
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93 870 53 43 
675 86 84 85
Reserves per cap d’any 
fins al dia 27.

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€

Les propostes de l'alumnat de l'es-
cola Ferrer i Guàrdia s'han incor-
porat a la reforma de la plaça de 
l'interior d'una illa d'habitatges de 
Primer de Maig, entre els carrers 
Roger de Flor, Pius XII, Navarra i Ro-
ger de Llúria, al barri de Sota el Camí 
Ral. En el marc del programa Fem 
un jardí, "entre tots hem disse-

nyat com ens agradaria que fos la 

plaça", explicava dilluns un alumne 
de sisè de l'escola Ferrer i Guàrdia 
que feia una visita a les obres, amb 
responsables municipals.

Es renovarà l'enllumenat i el pa-
viment, s'incrementarà la superfí-
cie de sòl permeable per afavorir 
l'aprofitament de les aigües pluvi-
als, i es modificarà la disposició i 
s'incorporarà nou arbrat i mobili-

i la implicació dels infants i joves 
en projectes de ciutat.

El programa ha col·laborat en la 
transformació de cinc espais ur-
bans: el parc de les Cinc, amb la col-
laboració de l'escola Granullarius; 
el parc de la Mediterrània, amb 
l'escola Mestres Montaña; el parc 
de Can Gili, amb la Pau Vila; el parc 
de l'església de Fàtima, amb l'escola 
Fàtima, i els jardins de Rita Giber-
nau, amb l'institut Celestí Bellera.

En aquest sisè projecte, és l'alum-
nat de 6è de primària de l'escola 
Ferrer i Guàrdia que ha recollit les 
inquietuds i propostes de transfor-
mació d'una plaça de 720 metres 
quadrats. Les obres tenen un pres-
supost d'uns 130.000 euros i un ter-
mini d'execució de quatre mesos. 

ari urbà. Una reforma que "contri-

buirà a fer de la plaça un espai 

més agradable, segur, accessible 

i sostenible, que afavoreixi l'ús 

social per part del veïnat", indi-
quen fonts municipals.

La presidenta de l'AV Sota el 
Camí Ral, Antònia Hernández, asse-
gura que el veïnat està encantat: "El 

mètode és fantàstic, fem cohesió. 

Els nens i nenes viuran aquesta 

plaça quan estigui reformada".
La transformació d'aquesta pla-

ça és el sisè projecte del programa 
Fem un jardí, en què alumnes de 
centres educatius de la ciutat pro-
pers a l'espai públic a millorar, col-
laboren en la seva transformació. 
Un projecte que promou la parti-
cipació ciutadana i l'apoderament 

L'Ajuntament de Granollers tre-
balla en la fase de diagnosi prèvia 
a la redacció del nou Pla Local de 
Joventut 2023-2028. A més de 
tallers de participació oberts a la 
ciutadania, s'ha creat una enques-

ta en línia adreçada a adolescents 
i joves d'entre 12 i 34 anys amb 
l'objectiu de recollir el seu punt 
de vista i incloure'l al futur Pla 
Jove. L'enquesta porta per títol 
Jove, què vols?, consta de 40 pre-

El consell d'administració de l'Au-
toritat del Transport Metropolità 
(ATM) ha aprovat mantenir con-
gelades les tarifes del transport 
públic de l'àrea metropolitana de 
Barcelona el 2023, per tercer any 
consecutiu. Així, dona continuïtat 
al descompte del 20% de la T-usual 
i la T-jove, a l'espera de la decisió 
del govern espanyol de si manté la 
bonificació del 30% addicional, que 
fa que els usuaris puguin adquirir 
ara aquests títols a meitat de preu.

Ara, l'Estat bonifica un 30% 
dels títols, i els membres de l'ATM 
(Generalitat, Ajuntament de Bar-
celona i Àrea Metropolitana de 
Barcelona) bonifiquen un 20% 
extra en alguns bitllets d'ús habi-
tual com la T-jove o la T-usual.

En el cas que l'administració 

de l'Estat mantingui finalment les 
subvencions del 30% –a l'ATM 
donen gairebé per fet aquest esce-
nari–, la taula de preus del trans-
port públic es mantindria idèntica 
a la vigent el desembre de 2022. 
Pel que fa a la prolongació de la 
gratuïtat de l'abonament recur-
rent de Rodalies queda pendent 
de l'aprovació oficial de les seves 
condicions d'ús per al 2023 per 
part de l'administració de l'Estat.

Respecte a la caducitat dels bit-
llets actuals, l'ATM ha confirmat 
que tots els títols de transport ad-
quirits el 2022 caduquen el 15 de 
gener de 2023. Si s'apliquessin 
íntegrament les mateixes bonifi-
cacions que en el període setem-
bre-desembre de 2022, la caducitat 
es prorrogaria durant tot el 2023. 

L'ATM congela tarifes 
del transport públic 
metropolità per a 2023

AJUNTAMENT

URBANISME ES TRACTA DEL SISÈ PROJECTE DEL PROGRAMA EDUCATIU 'FEM UN JARDÍ' MOBILITAT  PREVEU QUE L'ESTAT MANTINDRÀ LA BONIFICACIÓ

Alumnat de Ferrer i Guàrdia ajuda
a idear una plaça a Primer de Maig

LA CLASSE DE SISÈ  Van visitar la plaça on han començat les obres fa unes setmanes

En marxa una enquesta per saber 
les preferències de la joventut

guntes i s'estructura en 10 blocs 
temàtics: dades sociodemogràfi-
ques, participació, mobilitat, sa-
lut, habitatge, esports, cultura, oci, 
servei de joventut i preocupaci-
ons i prioritats dels i les joves. Es 
pot respondre fins al pròxim 16 
de febrer de 2023 en un formulari 
del web del Gra. Qui respongui en-
trarà en un sorteig d'obsequis. 

La T-mobilitat, ja a la seu de l'AMTU

Des de dijous, la T-mobilitat, el nou sistema per viatjar a la xarxa de 
transport públic de l’àrea de Barcelona, ja es pot sol·licitar i adquirir també 
a la seu de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), ubicada a Granollers (carrer Josep Umbert 92-94). Els membres 
del comitè executiu de l'AMTU i l'alcaldessa de Granollers van acudir-hi 
a per donar-se d'alta de la targeta.

AMTU
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Per cremar les calories dels àpats 

d'aquests dies, res millor que par-

ticipar en la pedalada semiurbana 

que organitza l'Associació Grano-

llers Pedala el dia de Sant Esteve. 

Enguany es farà un recorregut, més 

llarg del que és habitual, de Grano-llers fins a la Garriga –25 quilòme-tres–. La trobada per fer baixar els 
tiberis serà a les 9 h a la plaça de la 

Corona, i la sortida, a les 9.30 h.  

A l'Ajuntament de Granollers li 

correspondrà l'any vinent des-

tinar prop d'un milió d'euros al 

servei de bus urbà i interurbà 

Transgran, segons el conveni que 

el ple de dimarts va aprovar en-

tre el Departament de Territori i 

Sostenibilitat, els ajuntaments de 

Granollers, Canovelles, les Fran-

queses i la Roca del Vallès, l'Auto-

ritat del Transport Metropolità de 

Barcelona i l'empresa Sagalés SA.

El ple autoritza i disposa la des-pesa per a 2023 d'un import de 953.833 euros per a Sagalés, per 
al finançament del servei de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i L6. 
Aquest import serà regularitzat, si 

s'escau, amb l'aprovació de la li-quidació de comptes de l'exercici.A més, també es disposen 28.000 
euros per a la línia al centre espe-

cial de treball Xavier Quincoces. 

Finalment, s'autoritza la previsió de despesa per import màxim de 70.550, euros per a les cancel·la-

cions de tiquets de transport urbà 

Des de finals de novembre, i en el marc del programa pilot Temps x 
cures finançat pel Departament 

d'Igualtat i Feminismes de la Ge-

neralitat, l'edifici de Can Relats acull l'espai L'Encaix, un servei de 
canguratge  i espai de lleure edu-

catiu per a infants de 3 a 9 anys, 

que permet que els pares puguin 

fer encàrrecs o compres durant 

l'estona que l'infant és a l'equi-

pament. El servei gratuït, que dis-posa de 15 places, es du a terme 
durant tres hores les tardes de di-

mecres a divendres, i els dissabte 

al matí.Per donar a conèixer aquest 
servei, que està previst que fun-cioni com a prova pilot fins al 25 de febrer –llavors se n'avaluarà la continuïtat–, L'Encaix ha progra-

mat activitats especials aquestes festes. Així, el dimecres 28, de 17 a 19 h, farà una jornada de portes obertes; el divendres 30, a les 17 
h, hi haurà un contacontes amb La 

rateta que llegia a l'escaleta, a càr-

rec de Vivim del Cuentu, i el dime-

cres 4 de gener, amb La caputxeta 

forçuda.

Acords amb el Departament
D'altra banda, el ple de dimarts 

aprovava els nous convenis de col·laboració amb el Departament 
d'Igualtat i Feminismes de la Ge-

neralitat per al Servei Tècnic Punt 

de Trobada al partit judicial de 

Granollers, amb una partidda de 90.110 euros, i per a l'impuls de 
polítiques de promoció de la igual-tat de 2022 a 2025. En aquest àm-bit, la Generalitat finança 20.000 
euros anuals per al sistema de 

resposta a dones en situació de violència masclista; 30.032 anu-als a la xarxa del servei d'atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+, i 93.432 l'any vinent per a la migra-

ció i primera acollida de refugiats i persones desplaçades, i 102.774 
els dos anys següents.   m.eras

PLE  EN DOS ANYS L'APORTACIÓ HA CRESCUT MÉS DE 100.000 € IGUALTAT  TARDES DE CONTACONTES A L'ESPAI DE CAN RELATSMOBILITAT

La pedalada 

menjatorrons es 

reedita, enguany 

fins a la Garriga

Granollers destinarà prop 
d'1 milió d'euros el 2023  
a les línies del Transgran

Portes obertes a L'Encaix 

per difondre el servei de 

canguratge a Can Relats

El govern ha licitat la compra de dos 

nous vehicles per al Servei de Medi 

Ambient i Espais Verds de l'Ajunta-

ment, un per al transport de perso-nes i materials –una furgoneta de tres places amb motor elèctric– i un 
altre per a treballs d'inspecció del medi natural –un híbrid–. El pres-

supost és d'uns 70.000 euros.  

El servei d'Espais 
Verds municipal 
renova dos vehicles

n El ple aprovava també la despesa 
de 696.411 euros (IVA inclòs) per con-
tractar el subministrament i els serveis 
destinats a la xarxa de telecomunica-
cions municipals –de l'Ajuntament, 
les entitats adscrites i el Consorci 
Montserrat Montero–, per millorar-ne 
les prestacions i seguretat. El punt es 
va aprovar amb el vot a favor de Cs, i 
l'abstenció d'ERC, Junts i Primàries.

PROP DE 700.000 € PER 
A LA XARXA MUNICIPAL 
DE COMUNICACIÓ

de pensionistes, jubilats i per-sones majors de 65 anys, per a l'exercici 2023. L'aportació muni-
cipal al Transgran s'ha incremen-tat en uns 100.000 euros en dos anys –el 2021 la previsió va ser de 841.000 euros per a les línies re-gulars i 16.000 per als busos de la 
línia Xavier Quincoces.  m.e.
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El candidat de Junts a l'alcaldia de 
Granollers, Àlex Sastre, ha criticat 
la voluntat de la Generalitat, avan-
çada pel conseller Balcells durant 
la seva visita a la ciutat divendres, 
d'intervenir en la decisió del futur 
model de governança de l'Hospital 
de Granollers i del patronat de la 
Fundació Hospital-Asil. En aquest 
sentit, ha reclamat autonomia local 
en la decisió del futur model de go-
vernança del centre sanitari.

Sastre ha recordat que Junts va 
ser pioner a l'hora de posar sobre 
la taula la necessitat de reformar 
el patronat de l'Hospital General 
de Granollers i de canviar, per tant, 
el model de governança del centre 
sanitari, que "hauria de ser més 

professionalitzada". "Junts ja 

vam expressar aquesta proposta 

fa temps, però aleshores l'equip 

de govern no va mostrar cap vo-

luntat de canvi", diu el portaveu 
del grup municipal.

Divendres, el conseller de Salut, el 
granollerí Manel Balcells, va recla-
mar també un canvi de governan-
ça de la Fundació Hospital Asil en 
la seva visita a Granollers. Davant 
d'això, Junts ha indicat que és la 
ciutat qui ha de dur a terme aques-

ria". Finalment, Sastre també ha 
demanat "discreció" i "rigor" al 
conseller Balcells. "Aprofitar una 

visita a l'Hospital per llançar una 

proclama com aquesta sona més 

a la voluntat de generar soroll 

que no pas de fer les coses amb 

rigor i serenor", diu Sastre, qui ha 
posat en valor la manera de fer i els 
valors del conseller Argimon en as-
pectes com aquest.

Precampanya porta a porta
Sastre feia aquestes afirmacions 
en la presentació de la precam-
panya electoral de cara a les mu-
nicipals del maig. El grup iniciarà 
després de festes un procés de 
contacte amb entitats i persones 
significades del món econòmic i 
social de la ciutat per posar-nos 
a disposició i per confeccionar el 
programa electoral. "També fa-

rem un porta a porta, a títol més 

individual, per enriquir de ma-

nera participada el projecte que 

tenim per a Granollers", diu Sas-
tre, qui afegeix que "tenim ganes 

de governar aquesta ciutat, cre-

iem que la governarem a partir 

del juny i per això ens posem a 

disposició de tothom".  x.l.

ta reflexió, amb la participació dels 
agents socials i polítics, i reclama a 
l'alcaldessa que "reaccioni" i "li-

deri" aquest debat. "L'Hospital de 

Granollers és un centre d'arrel 

municipal; per tant, ha de ser la 

ciutat qui decideixi el seu model 

de governança", diu Sastre, qui 
apunta que "la reforma del patro-

nat és un tema sensible i inajor-

nable". "Des de Junts reclamem 

autonomia en aquesta decisió i 

no acceptem cap ingerència de 

ningú que vingui a dir-nos quin 

model de governança ha de tenir 

aquesta infraestructura sanità-

x.l.

POLÍTICA  RECLAMA AUTONOMIA LOCAL PER DECIDIR EL MODEL DE GOVERNANÇA DE L'HOSPITAL

Tret de sortida de Junts a la 
precampanya de les municipals 

ÀLEX SASTRE

Clàudia Garcia Novellón, presi-
denta d'Òmnium Cultural del Va-
llès Oriental, i Meritxell Corbera, 
vicepresidenta, han renunciat als 
seus càrrecs a l'entitat per mo-
tius personals, familiars i profes-
sionals. Totes dues van assumir 
aquestes responsabilitats l'estiu 
de l'any passat amb l'objectiu de 
"treballar per la llengua, la cul-

tura i la llibertat del país", tot i 
que ja estaven vinculades a l'enti-
tat des de feia temps des d'altres 
responsabilitats. Òmnium, amb 
uns 8.000 associats a la comarca, 
ha iniciat ara un procés per buscar 
persones disposades a encapçalar 
l'entitat, i s'ha marcat un termini 
d'entre un i dos mesos per cele-
brar l'assemblea general que ha 
d'escollir la nova direcció. Una de 

les activitats que Òmnium celebra 
cada any entre novembre i de-
sembre és la Festa de les Lletres 
Catalanes del Vallès Oriental per 
fomentar la producció literària en 
català. Enguany la festa s'ha ajor-
nat a més endavant, per tal que la 
nova junta es pugui fer càrrec de 
l'organització de l'esdeveniment. 

D'altra banda, Òmnium Grano-
llers també busca relleu a la pre-
sidència de l'entitat a la ciutat. La 
responsable actual, Glòria Casa-
novas, ha expressat la voluntat de 
passar el relleu. "Fa molts anys 

que hi sóc i crec que és el mo-

ment de buscar cares noves", 
diu Casanovas, que es mantindrà 
en el càrrec fins a la celebració de 
l'assemblea general de l'entitat, 
entre gener i febrer.  x.l.

L'ENTITAT CELEBRARÀ UNA ASSEMBLEA AL GENER O FEBRER

Òmnium busca relleu
a la junta de la comarca

Amnistia per als represaliats polítics

L'esquerra independentista va fer diumenge una marxa de torxes comarcal  
per reclamar l'amnistia total de tots els represaliats polítics. La marxa va sortir 
de la plaça de l'Església i va recórrer alguns carrers del centre. Segons el  
grup de suport als represaliats del 15 d'octubre, entre els quals hi ha militants  
de la CUP de Granollers, la concentració reclamava l'amnistia de totes les 
represaliades, "i no només d'unes quantes, com fa ERC i Junts quan nega 
la necessitat de verificar les actuacions de Mossos mentiders", lamenta.

xavier solanas

Desenes de persones del Vallès Ori-
ental i Occidental, Moianès, Mares-
me i Osona han participat aquesta 
setmana en una jornada de forma-
ció sobre el protocol contra l’asset-
jament sexual i per raó de sexe que 
el PSC ha celebrat a la seva seu de 

Granollers, i que ha anat a càrrec 
de la diputada al Congrés i secre-
tària de Feminisme del PSC Sònia 
Guerra, i del portaveu de l’Associ-
ació Homes Igualitaris, Lluc Pagès. 
Guerra recordava que les denúnci-
es per violència masclista que s'in-

Formació dels socialistes

sobre l'assetjament sexual

terposen a l'Estat només represen-
ten el 15% del total de casos que hi 
ha realment, una dada que “ens ha 

de fer prendre consciència" i que 
posa de relleu "la importància de 

lleis com la del només sí és sí". 
Pagès, per la seva banda, va fer una 
anàlisi de la situació actual, va des-
tacar l'augment de violències digi-
tals i va abordar els mites que hi ha 
sobre les agressions i els estereo-
tips de les víctimes i els agressors. 
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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 

VIDRE: 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 impulsa 
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.  

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 fa un esforç 
explicatiu altre cop sobre tots els 
tipus de residus que existeixen, 
fent especial incidència en tots i 
cadascun d’aquests residus. És el 
cas dels envasos de vidre. A Cata-

lunya, la recuperació del vidre es 
va iniciar l’any 1982, a la ciutat de 
Barcelona. 

El procés de reciclatge

Actualment, la destinació majo-

ritària dels envasos de vidre pro-

cedents de la recollida selectiva 
és el reciclatge per a la fabricació 
d'envasos. Una part minoritària 
es destina a la fabricació d'altres 
productes, bàsicament per a la 
construcció. El reciclatge del vidre 
comença amb un procés de nete-

ja i de separació de materials no 
desitjables: taps, elements me-

tàl·lics, adhesius, etc. que s’hau-

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

rien d’evitar en la separació en ori-
gen. Posteriorment, es tritura fins 
a convertir-lo en gra i obtenir el 
que s'anomena casc de vidre que 
servirà com a matèria primera per 
a la fabricació de nous envasos.

El casc de vidre es transporta a les 
fàbriques d'envasos de vidre on es 
realitzen els processos de fusió a 
altes temperatures fins a obtenir 
una massa líquida homogènia per 
poder fabricar altre cop nous en-

vasos de vidre reciclats amb una 
nova vida. 

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

bre 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

Majoritàriament, el vidre procedent de la recollida selectiva es destina a la fabricació d'envasos i, en menor mesura, a productes per a la construcció - 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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Us desitgem un Bon Nadal 
i els nostres millors desitjos 

per aquest any nou 2023

L'ateneu La Malgirbada de Gra-
nollers va organitzar dissabte la 
Jornada Distòpica, una trobada 
que va girar entorn el concepte de 
distopia, la societat capitalista i la 
humanitat. La proposta va sorgir 
de la necessitat dels membres de 
l'ateneu de "recuperar un sentit 

comú revolucionari". L'esdeve-
niment va comptar amb dues xer-
rades; una a càrrec d'Andrés Pi-
queras i l'altra de Manuel Delgado, 
així com amb un dinar popular i un 
concert del grup La Bossa d'Urina. 

La conferència de l'antropòleg 
i catedràtic Manuel Delgado, La 

mort de la ciutat: utopia urbanísti-

ca com a distopia, va analitzar com 
l'urbanisme pretén crear una uto-
pia de "ciutat fora de la ciutat". 
Delgado va polemitzar, d'entrada, 
amb els supòsits de l'organització, 
que a través d'un vídeo advocava 
per un món utòpic per arribar a la 

justícia social. Per a l'antropòleg, la 
idea d'assolir una utopia s'allunya 
precisament d'aquests objectius. 
"El món feliç és una distopia", 
deia i sostenia que una utopia 

A.L.

DIVULGACIÓ L'ANTROPÒLEG VA PARTICIPAR EN LA JORNADA DISTÒPICA DE L'ATENEU POPULAR LA MALGIRBADA

Manuel Delgado: "La llibertat 
és incompatible amb la utopia"

MANUEL DELGADO  Va trencar tòpics sobre les utopies

és quelcom on no hi ha lloc per a 
tothom, ja que la pobresa i les dis-
sidències no hi tenen cabuda. Se-
gons afirmava, "la idea d'utopia 

és, per definició, la d'infern", i 

justificava aquesta idea tot expli-
cant que el conflicte i l'atzar no es 
conceben dins d'una utopia.

Dos exemples que va fer servir 
el catedràtic d'utopia urbanística 
van ser les superilles de Barce-
lona i la idea de llar. "Les llars 

s'entenen com un aixopluc per 

mantenir-te estalvi d'un món 

exterior on res val la pena", co-
mentava. En el cas de les superi-
lles, Delgado sostenia que, tot i ser 
la intenció principal d'aquests es-
pais, és utòpic pensar a crear es-
pais aïllats de la realitat de la resta 
de la ciutat, suprimint el soroll del 
trànsit o els turistes. 

Al llarg de la conferència, Delga-
do també va reflexionar entorn la 
incidència de la religió en el pen-
sament de la població, així com en 
la importància de ser conscients 
d'aquesta. Manuel Delgado con-
cloïa la xerrada afirmant que "la 

llibertat és incompatible amb 

la utopia". Segons l'antropòleg, 
és totalment legítim lluitar per 
canviar situacions que es viuen en 
el context actual, però cal tenir en 
compte que una utopia mai ha de 
ser l'objectiu final. ÀGATA LASHERAS

La Comissió Secreta dels Nassos de 
la colla dels Blaus ha obert les vota-
cions per elegir l'Home dels Nassos 
2022, una iniciativa impulsada el 
2005 que s'ha convertit ja en tra-
dició granollerina per cloure l'any 
a la ciutat fent una mirada crítica 
enrere, basada en l'humor. El títol 
d'Home dels Nassos premia per-
sones o entitats que "han tingut 

els sants nassos de fer-la o dir-la 

ben grossa, per bé o per mal".
Els nominats d'enguany són la 

Fira de l'Economia Social i Solidà-

ria (FESS) de Granollers –"una fira 

sense atraccions i no era fàcil 

d’ensumar: ja són 5 anys d’eco-

nomia social i solidària en una 

ciutat-oasi de franquícies i boti-

guers de la pela", diuen des de la 
Comissió–; l'exalcalde Josep Mayo-
ral –"un vot de comiat al faraó de 

Granollers"–; ERC Granollers i, en 
concret, Manel Balcells i Quico Sala 
–"ni una edició dels nassos sen-

se un granollerí a lloc per tocar", 
destaquen–; Abolafio Construcci-
ons, que entrava en concurs de cre-

ENTITATS MAYORAL, FESS, CNG, ABOLAFIO, CARME DIABY I MINIBEAT, ALGUNS DELS NOMINATS

Oberta la tria de l'Home dels Nassos
ditors tot deixant obres públiques a 
mig fer; el Club Natació Granollers, 
pel conflicte que el va deixar sense 
gas i climatització –"al final, una 

mica tard, l'Ajuntament deci-

deix treure el nas. Molts nassos 

arrugats, i no d'estar en remull", 
apunten–; el nou col·lectiu Greeno-
llers, que reclama més arbrat a la 
ciutat, "per respirar millor –això 

als nassos ens agrada"–; la fira de 
l'Ascensió, que va canviar de model 
per centrar-se en "la transició ver-

da, l'economia circular… i una 

agradable flaire de greenwas-

hing"; la nova associació impulsada 
per Carme Diaby per donar suport 
a víctimes d'abusos a infants; el cin-

Divendres (18.30 h), el restaurant 
llibreria Anònims acollirà la pre-
sentació del llibre de cuina Halar, a 
càrrec del seu autor, Pitu Gómez Ca-
nals, qui explora històries, llegendes 
i literatura al voltant dels aliments. 
La publicació inclou receptes de cui-
na i procediments culinaris. 

PUBLICACIONS

L'Anònims acull 

la presentació de 

'Halar', el llibre de 

cuina de Pitu Gómez

què Festival Minibeat, 
que finalment es va poder 

celebrar després de quatre 
ajornaments per la pandèmia, i 

VOTV, que enguany ha guanyat el 
premi de millor televisió local dels 
Premis de la Comunicació Local.

Tothom qui ho desitgi podrà 
votar a través de www.blausdegra-

nollers.cat/homedelsnassos per un 
dels nominats i, entre els partici-
pants, se sortejarà un val per a la 
botiga de jocs de taula Homoludi-
cus de Granollers. L'acte de procla-
mació de l'Home dels Nassos 2022 
serà el 30 de desembre a les 19 h 
a La Troca de Roca Umbert. M.E.

El pressupost per al 2023 aposta 

per l'equilibri i la contenció i posa 

les persones al centre. Aquest és 
un dels titulars del butlletí muni-
cipal Granollers Informa publica-
va en la darrera edició. El regidor 
de Junts, Àlex Sastre, feia notar el 
caràcter opinatiu d'aquest titular 
i reclamava al govern que "no uti-

litzi" la publicació institucional. 

Junts reclama al

govern que "no utilitzi" 

el butlletí municipal
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Bones Festes!

Aquest any nou,
un nou Granollers!
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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

10/12 Lluís Martínez Dalmau  68 anys

12/12 Adela Sánchez González  52 anys 

12/12 Juan Rodríguez Crivillés  88 anys 

12/12 Rita García Caña  97 anys

14/12 Miquel Bramona Castellsagué 88 anys 

14/12 Ramon Martí Safont  95 anys 

14/12 M. Cinta Aulestia Margalef  90 anys 

15/12 José Megías Hurtado   72 anys

16/12 Maria Rosa Sala Farràs  90 anys 

16/12 Madrona Campins Bellavista 91 anys 

17/12 Esperanza Casamada Montull 90 anys 

18/12 Carmen Lacorte Gazo  91 anys 

19/12 Francisco Delgado Herrera  89 anys 

19/12 Magdalena Mascarell R.  88 anys 

Ordinadors per al Montserrat Montero

L'empresa veterinària Calier, de les Franqueses, ha lliurat set ordinadors 
portàtils al centre d'educació especial Montserrat Montero. La donació
es va fer dijous i van participar-hi representants del Consell Comarcal
del Vallès Oriental. El juliol de 2020, la mateixa empresa va donar 50 
ordinadors més, 25 dels quals van ser per al mateix Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i 25 més per a les escoles de les Franqueses.

CONSELL COMARCAL

EDUCACIÓ DONACIÓ DE L'EMPRESA VETERINÀRIA CALIER

La Fundació Antonia Roura ha rebut 
el suport de la Fundació La Caixa, a 
través de CaixaBank, amb una apor-
tació de 7.500 euros per fomentar, 
entre els seus residents, actituds 
positives i d'interès cap a l'ús de les 
noves tecnologies. En l'acte de lliu-
rament simbòlic del xec, Francesc 
Boix, president del patronat de la 
Fundació Antònia Roura, recorda-
va que "la pandèmia ha castigat 

entitats com la nostra, malgrat 

que hem treballat amb el màxim 

rigor, dedicació i compromís, 

comptant des del primer dia amb 

un excel·lent equip humà que ens 

ha ajudat a superar temps tan 

difícils". En aquest sentit, agraïa 
l'aportació de la Fundació La Caixa, 
que ajudarà a "millorar l'atenció a 

la gent gran". 
La gerent de la fundació, Maria 

Àngela Pou, explicava per la seva 
banda l'activitat que desenvolu-
pen diàriament els residents del 
centre. "Gràcies a la compra de 

8 ordinadors, 4 portàtils i 4 tau-

letes, ara podem descobrir i po-

tecnologies d'acord amb quatre 
necessitats: la comunicació i in-
terrelació –fomentant la integra-
ció en l'entorn–; el treball cogni-
tiu –estimulant àrees cognitives–; 
l'estat d'ànim –millorant l'estat 
d'ànim i incrementant l'autoesti-
ma–, i l'entreteniment lúdic –tro-
bant una activitat que els distregui 
i faci passar una bona estona–.

tenciar l'ús de les eines tecnolò-

giques, exercitant la creativitat 

per millorar la salut mental i 

cognitiva dels 158 beneficiaris, 

gent gran resident a Granollers 

i l'Ametlla del Vallès", deia. 
L'activitat està impartida per 

professionals del mateix centre i 
busca fomentar actituds positives 
i d'interès cap a l'ús de les noves 

FUNDACIÓ LA CAIXA

GENT GRAN LA FUNDACIÓ LA CAIXA APORTA 7.500 EUROS A LA FUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA

Foment de l'ús de tecnologies
entre els usuaris de residències

LLIURAMENT DEL XEC  La Fundació La Caixa ha finançat la iniciativa

Després de diversos episodis d'in-
seguretat i d'haver-se convertit en 
un punt habitual de venda de dro-
ga, l'Ajuntament de les Franqueses 
va decidir tancar, el novembre de 
l'any passat, l'accés al parc de la 
Malagarba, al límit entre els barris 
de Can Mònic i el Lledoner, a Gra-
nollers, i Bellavista, a les Franque-
ses. Per fer-ho, va tancar tot el parc 

amb tanques metàl·liques, excepte 
el pas que permet travessar les vies 
del tren i enllaçar Can Mònic amb 
Bellavista. La setmana passada, 
l'Ajuntament va haver de substituir 
part d'aquestes tanques després 
que uns brètols se les enduguessin 
uns dies abans. El parc està pen-
dent d'una reforma urbanística per 
millorar-ne la seguretat. 

SUCCESSOS L'ESPAI ROMAN TANCAT DES DE FA MÉS D'UN ANY

Bretolades a la tanca
del parc de la Malagarba

El Club Rotary Granollers i el Gre-
mi d’Hostaleria del Vallès Oriental 
duran a terme divendres, com ja es 
va fer l’any passat, un repartiment 
d’àpats a persones grans que estan 
soles perquè tothom pugui celebrar 
aquestes festes. La campanya Ce-
lebrem Nadal amb tu facilitarà en-
guany a 150 persones un àpat con-
sistent en un primer plat de brou 
de Nadal amb galets i pilota i un 
segon plat de pollastre rostit amb 
prunes i pinyons. Els serveis socials 
de Canovelles, Granollers i les Fran-
queses han col·laborat per poder 
arribar als col·lectius més vulnera-
bles de cadascun d’aquests munici-
pis, sobretot a la gent gran. L'acció 
és possible gràcies a l'aportació de 
productes de Carns Arderiu. 

LES FRANQUESES. La parròquia de 
Sant Francesc d'Assís de Bellavista 
organitza aquest dissabte (21 h), 
coincidint amb la Nit de Nadal i al 
mateix local parroquial, un àpat 
de germanor per a persones que 
es troben soles. Es tracta d'una in-
ciativa que es repeteix des de fa 9 
anys –llevat dels dos anys de pan-
dèmia–, sorgida de la iniciativa del 
rector, Pepe Baena, per convidar a 
casa persones que no tenien amb 
qui compartir les dates assenyala-
des. Dimecres ja hi havia unes 20 
persones apuntades, i s'espera que 
n'hi puguin assistir unes 30. "Per 

compartir l'àpat, tothom porta 

alguna cosa de casa, ja sigui trui-

ta de patates, gambetes, turrons 

o begudes", explica Baena. ❉

Lliurament

d'àpats a persones 

grans i soles

Sopar de Nadal

al local parroquial 

de Bellavista

El parc municipal Torras Villà aco-
llirà el matí del dimecres, de 10 a 
13.30 h, la primera edició de la Fira 
d'Emergències de Granollers, una 
jornada pensada per a infants i fa-
mílies amb exposició de vehicles, 
mitjans i materials i demostracions 
de situacions d'emergències. Està 
previst que hi participin els cossos 
i entitats que treballen en l'àmbit 
de la seguretat i les emergències a 
la ciutat, com són la Policia Local 
(unitat canina), Mossos d'Esquadra 
(seguretat ciutadana, drons, subsòl 
i Tedax), Servei d'Emergències Mè-
diques i Bombers de la Generalitat. 
Cada cos explicarà com treballa, 
com són els vehicles i materials que 
utilitzen i com es coordinen quan 
hi ha una situació d'emergència. ❉

Fira dels cossos

de seguretat

i d'emergències



DJ, 22 DESEMBRE 2022 21

100% ELECTRIC

100% E

NOU CITROËN Ë-C4 100 % ËLECTRIC 
OPEN THE WAY

TAMBÉ DISPONIBLE EN GASOLINA O DIÈSEL

2

*

 WLTP (g/km) 0. Autonomia WLTP fins a 350 km.Nou Ë-C4 elèctric. Consum homologat WLTP (Wh/km) 166,2. Emissions CO

*Només per a Concessionaris adherits a la promoció Pack Made in Spain.

Maas Exclusivas Pont

EL TEU CONCESSIONARI CITROËN

A GRANOLLERS
Ctra. Nacional 152a | km. 25.5  | Granollers

Tel.: 930 21 57 42



dJ, 22 dESEMBRE 202222

L'editorial granollerina Alpina, es-

pecialitzada en cartografia, guies 

familiars i guies especialitzades 

de senderisme i de muntanya, ha 

començat a comercialitzar, aques-

ta tardor, mapes impresos sobre 

roba. Es tracta d'un teixit que pro-

vé del plàstic, 100% reciclat i reci-

clable, amb el tacte d'un mocador. 

A més, es pot rentar, no s'arruga ni 

s'estripa i es pot dur còmodament 

a la butxaca o a la bossa.

La idea va sorgir de l'empresa 

aragonesa M-UP, una start-up del 

món de la roba de muntanya que fa 

uns tres anys ja va tenir la pensada 

d'imprimir mapes de muntanya en 

teixits. Tot i això, no ha estat fins 

que aquesta firma ha proposat un 

material de més qualitat i una re-

solució excel·lent en la impressió 

que Alpina no s'ha avingut a col·la-

borar-hi. "Aquesta empresa es va 

emmirallar en una cosa que ja 

havia fet l'Alpina fa molts anys, 

que és imprimir sobre plàstic i 

paper pedra", explica el director 

s'havien imprès mapes en bufs, 

samarretes, estores o tovallo-

les, però sempre pensats com a 

regals", diu Nadal, "i aquesta és 

la primera vegada que es dona 

utilitat cartogràfica real a un 

mapa imprès sobre roba".

Fins ara s'han estampat en 

aquests teixits els mapes amb més 

de l'editorial, Martí Nadal. "Això 

permet que els mapes es pu-

guin mullar i no es facin malbé". 

La idea, però, era fer un pas més i 

trobar un material més ecològic. 

Després de diverses proves van 

trobar el teixit adequat, fet a par-

tir de fibres de plàstic procedents 

d'ampolles reciclades. "Fins ara 

x.l.

DIVULGACIÓ  L'EDITORIAL GRANOLLERINA VA SER PIONERA EN LA DIGITALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA ELS ANYS 90, I ARA TAMBÉ INNOVA EN NOUS SUPORTS

L'Alpina publica mapes de
muntanya impresos sobre roba

NOU SUPORT  Martí Nadal, director d'Alpina, mostra un dels mapes sobre teixit

sortida comercial, com els de la 

Pica d'Estats, Andorra, Montser-

rat i Aigüestortes-Estany de Sant 

Maurici. El tall de la roba s'ajusta a 

la mida del mapa en paper, i varia 

segons la superfície que cada un 

representa. De cada un d'aquests 

mapes se n'ha fet, de moment, 

una tirada d'uns 300 exemplars, i 

segons la demanda que hi hagi es 

reeditaran i s'ampliarà el projecte 

a tot el catàleg de l'Alpina. De mo-

ment, la comercialització es fa a 

través del web de l'editorial, a un 

preu de 20 euros per unitat. "Es-

tem negociant l'entrada en bo-

tigues, però és un producte que 

no té dret a devolució i és deli-

cat", diu Nadal, qui considera que 

aquest format, malgrat tenir plena 

utilitat, inicialment es pot entendre 

més com a regal que no pas com un 

substitutori del paper. "Veurem 

com evoluciona, de moment és 

aviat per veure si té recorregut".  

Llarga trajectòria
L'Alpina és a punt de celebrar el 

77è aniversari i és, de fet, l'edito-

rial cartogràfica més antiga del 

país. Des de mitjans dels anys 40 

fins ara l'editorial ha anat evoluci-

onant i consolidant-se a Catalunya 

i també a l'Estat, i ha passat de ser 

un projecte de voluntariat, amb 

l'elaboració dels mapes de manera 

artesanal, a ser la referència pro-

fessional dels mapes de muntanya, 

mantenint la tradició entre la cièn-

cia i la divulgació popular.

Malgrat l'avenç de la tecnolo-

gia en l'elaboració de mapes, avui 

encara es conserva d'aquella èpo-

ca la necessitat de fer "un acurat 

treball de camp", perquè encara 

és necessari trepitjar el territori 

i anar sobre el terreny per "com-

provar l'existència de fonts, de 

noms i de corriols". Fins a dia 

d'avui s'han publicat més de 150 

títols diferents, la majoria amb 

múltiples reedicions. El 1998, l'Al-

pina va ser la primera empresa del 

sector que va treure al mercat car-

tografia digital, una línia que mai 

no s'ha acabat de consolidar des 

del punt de vista empresarial, i ara 

ha estat pionera També en l'estam-

pació de mapes sobre roba.  x.l.

De moment s'han imprès 

els mapes amb més

sortida comercial, i la

idea és fer tot el catàleg

La ciutat verda i sostenible és el 

leitmotiv del calendari institucio-

nal de sobretaula que l'Ajuntament 

de Granollers obsequiarà a partir 

de dimarts vinent i que es podrà 

recollir a l'edifici consistorial de la 

Porxada. Com els darrers anys, s'hi 

inclouen 12 imatges de fotògrafs 

de la ciutat –Francesc Ventura, 

Toni Jiménez, Nú Larruy, Ramon 

Ferrandis, Pere Cornellas, Esteve 

Comas, Susanna Alcalde, Oscar 

Asensio, Sito Garcia, Griselda Es-

crigas, Arian Botey i Jordi Muntal–.

D'altra banda, el calendari que 

l'Ajuntament de les Franqueses dis-

tribueix a totes les llars del municipi 

està dedicat a l'edifici consistorial, 

que commemora el 110è aniversa-

ri, amb fotos de Xavi Solanas. 

x.l.x.l.

AMB L'OBSEQUI DE L'AJUNTAMENT PER A AQUESTES FESTES, LES FRANQUESES COMMEMORA EL 110è ANIVERSARI DE L'EDIFICI DEL CONSISTORI

DE GRANOLLERS La mobilitat sostenible inspira l'agostDE LES FRANQUESES  L'edifici consistorial ha fet 110 anys

Granollers dedica el calendari 

institucional a la sostenibilitat
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EXTINTORES MANGUERAS-BIE DETECCIÓN ALARMAS DE ROBO
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El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

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

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

L'Arxiu Municipal de Granollers  ha 

enllestit la catalogació per posar 

a l'abast de tothom els fons docu-

mentals de tres fàbriques històri-

ques de la ciutat: Unitesa (Can Co-

mas), Industrial Miguel Casanova 

i Saspa-Cimsa. Així, un cop com-

pletat el tractament arxivístic, s'ha 

fet accessible en línia la descripció 

dels tres fons, així com els catàlegs 

amb el contingut detallat i la crono-

logia. El tractament arxivístic dels 

tres fons ha estat subvencionat per 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural de la Generalitat, dins els 

projectes per a l'elaboració i la mi-

llora d'instruments de descripció i 

la digitalització de fons del patrimo-

ni documental de Catalunya.

L'auge i la davallada del tèxtil
El Fons Unitesa conté la documen-

tació històrica, icònica i també ob-

jectes de la fàbrica tèxtil que, amb el 

nom de Buenaventura e Isidro Co-

mas, Fábrica de Tejidos, es va instal-

lar a Granollers l'any 1880. El fons, 

de 4,7 metres lineals de documents, 

correspon a l'etapa de després de 

la guerra quan, als anys 40, els ger-

mans Muñoz van integrar la fàbrica 

de Granollers al Grupo Muñoz, futu-

ra Unión Industrial Algodonera SA, 

Unitesa. Va ser una de les principals 

indústries tèxtils de la ciutat i, com 

Roca Umbert, feia el cicle complet 

de fabricació. La dècada de 1950, 

Can Comas –també coneguda com 

a Cal Sidre– va arribar als prop de 

800 treballadors i més de 500 te-

lers. Bona part de la documentació 

es relaciona amb el personal que 

hi treballava, sobretot, als anys 60, 

tremes 1960-1995 i amb

un metre lineal de documentació, 

el fons fa referència, sobretot, a 

les relacions externes.  Amb tot, 

també hi documents de la ges-

tió interna i administrativa de 

l'empresa i força documentació 

tècnica, com caracaterístiques 

de productes.

El químic i exregidor muni-

cipal Miquel Boix va ser un dels 

presidents més destacats d'aques-

ta empresa amb projecció interna-

cional que l'any 2018 va ser adqui-

rida per una altra firma, per bé que 

encara avui manté la seu –al polí-

gon Can Castells–, la marca i l'es-

sència de la indústria primigènia.

La documentació va ingressar a 

l'AMGr el 2005, per una donació 

de Miquel Boix Carreras.

Fabricació de paracaigudes
El Fons Saspa-Cimsa correspon 

a la documentació de la Socie-

dad Anónima Sanpere (coneguda 

moment en què comença un pro-

cés de davallada que va culminar 

amb el tancament definitiu, el 1967 

–conté fitxes amb fotografies de 

treballadors, nòmines, baixes, etc.–. 

Fins al 2000, el recinte el van ocu-

par petits tallers i empreses del sec-

tor artístic i de serveis. Finalment, la 

fàbrica es va enderrocar per fer-hi 

habitatges, si bé se'n va conservar 

la façana principal –un frontó d'estil 

clàssic de l'arquitecte Bonaventura 

Bassegoda– i la xemeneia.

A banda de l'àmbit del perso-

nal, també hi ha documentació de 

l'activitat econòmica dels anys 50 

i 60, i de l'obra social de la fàbrica, 

que incloïa l'economat.

Química amb projecció fora
El Fons Industrial Miguel Casanova 

l'integra la documentació d'aques-

ta fàbrica del sector químic i de 

productes amilacis (derivats del 

midó), constituïda l'any 1946 inici-

alment al carrer Corró. De dates ex-

tremes 1960-1995 i amb

un metre lineal de documentació, 

el fons fa referència, sobretot, a 

les relacions externes.  Amb tot, 

també hi documents de la ges-

tió interna i administrativa de 

l'empresa i força documentació 

tècnica, com caracaterístiques 

El químic i exregidor muni-

AMGR

AMGR 

AMGR

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ARXIU MUNICIPAL HA ENLLESTIT LA FEINA DE CATALOGACIÓ DEL FONS DE LES TRES EMPRESES, A LA QUAL ES POT ACCEDIR EN LÍNIA

La documentació de les firmes 
Can Comas, Miguel Casanova 
i Saspa-Cimsa, consultable

FITXES LABORALS  Mostra de la documentació que hi ha al fons Unitesa

L'ANTIC CARRER INDÚSTRIA La SASPA-CIMSA, amb Sant Josep de Calassanç

DOCUMENTACIÓ  Forma part del fons Industrial Miquel Casanova

com Sanpere de Paracaigudes), 

fundada l'any 1934 per Claudio 

Sanpere, dedicada a la fabricació 

de paracaigudes de seda. Conté 

4,7 metres lineals de documents 

d'entre els anys 1939 i 2000, i 

una pel·lícula en format Super 8, 

i s'estructura en 8 subfons que in-

clouen les empreses incorporades 

o absorbides, la majoria del sector 

tèxtil i també de la construcció. 

A finals dels anys 90 l'empresa es 

va traslladar de Granollers (entre 

els carrers Sant Josep de Calassanç 

i Indústria) a les Franqueses i es 

converteix en Cimsa, Ingeniería de 

Sistemas SA, amb una destacada ac-

tivitat en projectes internacionals, 

com la fabricació del paracaigudes 

de frenat de la nau Eurofighter. 

La recollida de la documentació 

es va fer cap a l'any 2005, quan 

el director del Museu de Ciènci-

es Naturals va alertar de la seva 

existència en un racó d¡una de les 

naus de l'antiga fàbrica. El 2021 

va trobar un film i més documents 

a una nau ederrocada. M.E.



dj, 22 deseMbre 2022 25



DJ, 22 DESEMBRE 202226

Arribo puntual al Mirallet i ja m'està espe-

rant. Abans de res em pregunta què és per 

a mi una idea. La resposta que li dono no té 

importància. A gairebé tots els actes públics 

el podeu trobar, és allà assegut al davant, el 

cap baix, sol, amb el trípode, la càmera, la 

seva barba blanca i el seu inconfusible bar-

ret. –M'he creat una imatge–, diu. Es defineix 

com un home trist, poc valorat per ell i pels 

altres, un home que ha perdut la il·lusió.

Va néixer un 24 de desembre (com jo) de 

1964 a Aiguafreda (jo no), va néixer a les 

escales de casa seva perquè l'Eduard tenia 

pressa, sa mare no va poder arribar a l'hos-

pital. Va passar la infància a Aiguafreda; al-

guna amiga l'ensenyà a llegir i escriure i de 

jove estudià disseny gràfic a l'Escola d'Arts 

i Oficis de Vic. Diu que allà van transcórrer 

els millors anys del que porta de vida. Ara 

viu a Granollers, viu sol, camina sol, diu que 

té un do que ja tenia sa mare, que percep 

"coses" i rep missatges de l'univers.

–Hola Eduard. Des que et conec que gra-

ves, deus tenir un arxiu impressionant.

–No, tot ho esborro.

–Per què?

–Per què no? Ja he penjat a les xarxes el que 

volia. Les meves tres millors fotografies són 

de la mateixa dona: l'alcaldessa Alba Bar-

nusell. Recordo quan va dir-me que estava 

embarassada i recordo dues fotografies que 

ja vaig esborrar, la tercera era l'abraçada 

d'ella i en Mayo el darrer 11 de setembre, 

són fotografies plenes d'amor, d'amistat...

–Com és un dia per a tu?

–Em passo moltes hores a casa, a la pensió, 

mirant cinema o escoltant música, bandes 

sonores.

–Una cançó?

–La banda sonora de Xanadú i la cançó Camins

de Sopa de Cabra m'emociona i és positiva. 

Només surto quan hi ha algun acte públic, 

alguns m'importen una merda, però hi vaig 

i els gravo. Aquests actes m'ajuden a mou-

re'm, a sortir de casa.

–Per què no surts més?

–Estic cansat, trist, enfonsat. Em costa mou-

re'm, estic fotut del cor, pel carrer sovint 

m'haig d'abraçar als fanals com si estigués 

enamorat, em marejo i em costa arribar a La 

Gralla, a l'Anònims. Els metges em recoma-

nen un trasplantament, però jo no vull, no 

sé pas si me'n sortiria. D'altra banda, també 

tinc problemes de vista i espero un trasplan-

tament de còrnia, si per fi me'l fessin podria 

llegir algun llibre, la còrnia se'm va cascar 

perquè no vaig trobar ningú que em posés 

les moltes gotes que necessitava cada dia.

–Hòstia! I la família, què en diu?

–De família és com si no en tingués, els pa-

res van morir, tinc un germà a Vic del qual 

no en sé res des del 1994, molts tiets, pot-

ser cosins i nebots… però no hi ha contacte. 

Jo treballava de guarda de seguretat en una 

fàbrica, com el pare, i vivia a casa seva, però 

en morir la mare, la seva nova parella el va 

fer triar entre ella o jo. I em van fer fora.

–I?

–Doncs res, primer pis de lloguer, després 

pensió a Aiguafreda, pensió a Centelles i nova 

feina de repartidor de pizzes, pensió a Grano-

llers fins que el cor no em va permetre seguir 

repartint. Amb lluita i paciència vaig aconse-

Eduard 
Olivés Puig

“Jo sóc el Pare Noel”

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser com són, per dir 

el que diuen o per fer el que fan, s'han convertit en elements inseparables de la ciutat. 

Reprenc la sèrie d'entrevistes a aquesta gent, persones triades per mi i que si em deixen 

i es deixen, els farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix.

PERSONATGES ÚNICS (XIII) Per Santi Montagud

guir rebre una pensió i aquí soc, encara.

També s'ha de dir que he estat una perso-

na difícil; des del 94 i fins al 2000 la meva 

agressivitat va anar a més, m'enfrontava 

amb la gent. Em van dir que necessitava 

ajut psicològic, durant un temps vaig anar 

al psiquiatre i gràcies a ell i a les pastilles, 

però sobretot gràcies a mi, me'n vaig sortir.

–Com vas notar que te n'havies sortit?

–Va haver-hi un moment que ho va canviar 

tot. Va ser un dia del mes de juny de 2010 a 

les 22 hores (té una memòria extraordinària 

per les dates); aquell dia jo era al cinema, al 

davant meu hi havia dues noies, aleshores 

vaig sentir una veu interior, tots tenim una 

veu interior, però cal saber-la escoltar. El mis-

satge rebut va ser que havia d'anar a parlar 

amb elles i jo, malgrat que no parlava amb 

noies, m'hi vaig acostar. Una va passar de mi, 

però l'altra em va escoltar. En allunyar-me 

d'elles vaig sentir com un cop dins meu i la 

meva part negativa va desaparèixer, va ser 

un tsunami d'energia positiva i durant molts 

mesos vaig ser feliç va canviar la meva forma 

de veure la vida, de relacionar-me, fins i tot la 

meva manera de moure'm i de caminar.

–Ets un tio curiós... i penso que parlar 

amb tu és dur.

–Jo era el tercer tio més friqui, o més ben dit, 

més curiós, de Granollers. El número 1, dis-

sortadament, va morir no fa massa, ara soc el 

segon. Tinc moltes històries, potser si un dia 

trobo un guionista que em vulgui escoltar tri-

omfaré, però a mi no m'acostumen a escoltar.

–Ara com estàs; mai has tingut parella?

–Vaig fent, m'agrada Granollers, però vol-

dria tornar a Aiguafreda. M'agradaria mo-

rir a Aiguafreda. Mai he tingut parella, no 

puc tenir parella.

–I què en penses, de la política?

–La política, com tantes altres coses, m'im-

porta una merda. Els polítics em fan gràcia 

per la seva absurditat. En Sánchez, però, no 

em fa ni gràcia.

–Independència?

–Naturalment, aquest país sense aquell seria 

millor, molt millor, seríem un gran país.

–Per les festes de Nadal tornaràs a dis-

fressar-te de Pare Noel?

–Jo no em disfresso de res; a Granollers hi 

ha quatre Pares Noel, però jo no em disfres-

so, jo soc el Pare Noel, l'autèntic. No cobro 

ni cobraria mai per fer de Pare Noel, més 

aviat em costa diners, el vestit és molt car.

–Digue'm alguna cosa positiva, va.

–[riu] Encara confio en la gent i crec en 

l'amistat. No et diré res més de positiu, la 

gent, Santi, és covarda, no lluitem, deixem 

fer. I és que em costa ser positiu, el meu es-

tat físic, la meva salut em condiciona molt. 

Però prefereixo no pensar en la mort, ja 

vindrà, jo penso en la vida.

I el deixo, hòstia, és una d'aquelles xerrades 

que em fa pensar en la sort que tenim alguns 

de tenir el que tenim; però no, em quedo buit, 

content per haver explicat una mica com és 

l'Eduard, però buit, seriós, potser trist... Mai 

és massa tard per tornar a començar. Per sor-

tir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i pro-

meses. Camins que ja són nous… Canta Sopa. 

Gràcies, Eduard; i cuida't, va, i endavant.

DESITGEM QUE L’ESPERIT NADALENC AJUDI 
A RETROBAR EL CAMÍ CAP A LA INDEPENDÈNCIA.

NOSALTRES HI SOM!

BONES FESTES!
GRANOLLERS
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OPINIÓ

En el darrer ple, amb escàs debat de fons, un dels pocs temes que van 

comportar polèmica va ser la gran lona que cobreix els treballs pendents 

de reforma de les antigues piscines cobertes de la ciutat. Després de mesos 

al descobert, fa unes setmanes el govern municipal hi va instal·lar una gran 

tela que tanca l'accés a les obres com a mesura de seguretat, i alhora aprofita 

per, a través de la impressió d'una imatge del projecte, explicar a la ciutadania 

l'obra que el consistori hi té projectada. La proximitat de les eleccions municipals 

ha aixecat suspicàcies –ho feia notar el portaveu de Junts–. I és que aquest 

és un exemple d'una política –no només local– cada cop més basada en

la imatge i els lemes, i menys procliu a transmetre reflexions i obrir debats.

També està en la responsabilitat de la política incentivar l'interès en el fons, 

en l'arrel dels temes. Perquè si és cert que se cerca una ciutadania implicada 

i copartícip, aquesta ha de rebre informació en profunditat, no només lemes 

i missatges que cada cop s'assemblen més als posts de Twitter i Instagram. 

La manera com es presenta el contingut ha de ser atractiva, és cert; però no 

hauria de maquillar el contingut.

LA IMATGE QUE TAPA EL FONS

Editorial

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)
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Hola @rodalies Com pot ser que 
en una hora passin 7 trens entre 
Mollet-Sant Fost i Granollers Centre 
i només 2 siguin accessibles? Com és 
possible que us costi tant afegir 
UN SOL VAGÓ accessible a tots els trens?

Pau Navarro @pauito_11 Marc Torres @torresaguilo

A l'escola dels meus fills de màx. complexitat 
a @granollers ha començat un altre infant 
nou (l'11è) sense parlar català ni castellà. Al 
#pacte contra segregació escolar aprovat al 
Parlament el 18/03/19 una de les mesures era 
blindar de matrícula viva a aquestes escoles.

a vida és com una roda que gira i 
gira, unes vegades ets a dalt, tot 
va bé, ets plenament feliç i, unes 
altres ensopegues inesperada-

ment amb un sot en el camí i et fa caure 
estrepitosament per recordar-te, sense mi-
sericòrdia, que hi ha moltes coses que no 
pots controlar. Un acomiadament, un acci-
dent, una malaltia, una ruptura amorosa, la 
pèrdua d'un ésser estimat, una traïció. Ca-
dascú carrega amb el seu propi equipatge.

En els bons moments faríem bé de recor-
dar que quan un general victoriós, després 
d'obtenir un triomf important, desfilava 
pels carrers de l'antiga Roma; darrere d'ell 
un esclau s'encarregava de recordar-li les 
limitacions de la naturalesa humana: "Res-

pice post te! Hominem te esso memento!", 
que es traduiria com "Mira després de tu! 
Recorda que ets un home!".

Els cops de la vida poden tenir mil cares, 
formes i circumstàncies. La levitat es con-
verteix en càrrega, en una pesadesa que 
se'ns instal·la en l'ànima. Fer la nostra vida 
diària es fa tan difícil com pujar a l'Everest 
sense bombona d'oxigen, cada pas pesa, re-
quereix molt esforç i et sents defallir. Com 
diria el genial escriptor txec Milan Kunde-
ra, "la càrrega més pesada ens destrossa, 
som derrocats per ella, ens aixafa contra 
la terra (…) la càrrega més pesada és, per 
tant, alhora, la imatge de la més intensa 
plenitud de la vida (…) com més pesada si-

La vida és com una roda que gira
gui la càrrega, més arran de terra estarà la 
nostra vida, més real i veritable serà".

Aquest cop de dura realitat, el dolor, ens 
recorda la vulnerabilitat de la condició hu-
mana, però també que estem vius i que te-
nim el repte de revertir la situació. I és que, 
si no acomiades el dolor, es queda nuat a 
l'ànima. Tràgic i bell s'uneixen en aquest 
vital procés de ressorgiment personal.

I és en aquests moments difícils i de 
foscor quan es fan visibles els nostres àn-
gels de la guarda. Tot un exèrcit de perso-
nes que hi ha al nostre voltant disposat a 
ajudar-nos: Creu Roja, Càritas, El Xiprer, 
el Telèfon de l'Esperança, el Banc dels Ali-
ments… Com d'importants per salvar vi-
des són aquestes entitats i organitzacions! 
Compostes en gran part per voluntaris que 
col·laboren de manera desinteressada, 

compleixen un paper importantíssim en 
la societat. Impossible saber quantes per-
sones deuen haver salvat, ajudat a sortir 
d'aquests mals moments. És per això que 
tota ajuda o col·laboració que els puguem 
donar és essencial. I, més que reconeixe-
ment, necessiten mitjans, recursos i soli-
daritat per continuar exercint la seva tasca.

Hi ha un cert alleujament en saber que ells 
seran aquí en cas que necessitem ajuda per 
girar de nou amb força la roda de la vida.

L

JUAN MANUEL 

DE VARGAS
Consultor en comunicación

Bústia

Granollers aposta pel medi ambient

Normalment, les notícies i articles d'opi-
nió que es publiquen en la premsa solen 
presentar un contingut negatiu. És com si 
les notícies negatives agradessin més de 
llegir que les positives. Però això fa que 
deixem de conèixer les notícies positives, 
que també n'hi ha. Una notícia d'aquestes 
és que l'Ajuntament de Granollers, des de 
fa temps, ha dut a terme quatre iniciatives 
mediambientals, que cal reconèixer.

La primera va ser la recuperació ecolò-
gica del riu Congost i la construcció d'una 
depuradora. Recordem que fa uns anys el 
riu era una gran claveguera a cel obert. 
Després es va continuar amb la cons-
trucció dels aiguamolls artificials de Can 
Cabanyes. Aquests aiguamolls depuren 
l'aigua provinent de la depuradora, que 
posteriorment servirà per regar part de 
l'arbrat de Granollers. També és un espai 
que afavoreix la biodiversitat tant vegetal 
com animal, i disposa d'un centre d'educa-
ció ambiental. Les dues actuacions van re-
bre, l'any 2011, un premi del Ministeri de 
Medi Ambient per a municipis de 30.000 a 
200.000 habitants.

La segona va ser que l'última edició de 
la Fira de l'Ascensió va suposar un canvi 
del model anterior. L'Ajuntament va fer 
una aposta, atrevida i interessant, per tal 
d’impulsar l'economia verda i circular i 
la sostenibilitat ambiental. També es va 
aprofitar la fira per presentar la nova ofi-
cina de rehabilitació energètica, destinada 

a realitzar estudis d’estalvi energètic als 
habitatges de la ciutat.

La tercera ha estat el projecte Climatu-
bers, gestionat pel Servei de Medi Ambient 
i Espais Verds. Aquest projecte europeu 
ha consistit en la participació ciutadana, 
que a través de formació en digitals i crisi 
climàtica, ha fet propostes sobre millores 
mediambientals per a la ciutat. Aquestes 
propostes s'han traslladat als represen-
tants tècnics i polítics de l'Ajuntament per 
dur a terme les actuacions pertinents. Les 
propostes s'han canalitzat a través de la 
filmació de vídeos i celebració de debats, 
que han tractat sobre: espais verds, eco-
nomia circular, consum i qualitat de l'aire.

La quarta ha estat la implantació de la 
recollida d'oli de cuina usat a diversos 
centres de la ciutat, per després procedir 
a reciclar-lo. És més, aquest residu, molt 
contaminant, es podrà convertir en biodi-
èsel i també servirà per generar altres pro-
ductes, com per exemple cosmètics i sabó.

Hem de ser conscients que no només les 
entitats públiques han d'apostar pel medi 
ambient. Els ciutadans hem de posar el 
nostre gra de sorra en les activitats quo-
tidianes, com no deixar les llums enceses, 
reduir el consum d'aigua, posar la tempe-
ratura adequada (menys de 21° a l'hivern 
i més de 26° graus a l'estiu), fer selecció de 
les escombraries, comprar a granel, com-
partir el cotxe, evitar vols amb avió, no 
llençar tovalloletes i compreses pel wc, no 
llençar burilles ni deixalles al carrer, etc.

CRIS MELO

BONES FESTES!  L'equip de Som us volem desitjar molt bones festes de Nadal i una encara millor 
entrada al 2023! Nosaltres marxem uns dies de vacances, però dijous vinent distribuïrem un número 
especial de Resum de l'Any 2022. El 5 de gener ens retrobarem amb l'edició habitual. 

Al nostre costat hi ha un exèrcit

de persones disposades a 

ajudar-nos, a les files de Càritas,

Creu Roja, El Xiprer i moltes altres
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La corredoria d'assegurances Badia, amb seu en un edifici històric i emblemàtic a la plaça de la Corona, celebrarà al gener el seu centenari. Es tracta d'una corredoria de llarga trajectò-ria, al capdavant de la qual hi ha actualment la cinquena generació de la mateixa família. Amb nou treballadors, Badia dona servei a parti-culars i empreses. Actualment, suma més de 2.000 clients i treballa amb més de 40 compa-nyies, i té també col·laboradors a Mollet, Bar-celona, Rubí i Sant Cugat. L'any 2012 va entrar a formar part a l'associació Willis Network per donar servei a les empreses en l'àmbit estatal i internacional. Entre les assegurances que ofereix, n’hi ha de la llar i col·leccions privades, vida, salut, pensions, inversions, vehicles, embarcacions, impagament de lloguer, incapacitat laboral o decessos. Per a empreses també n’hi ha de de danys materials, risc electrònic, crèdit i caució, accidents i assistència en viatge, responsabili-tat civil i transports. I altres d’especials, com d’esports d’aventura, per a curses i clubs es-portius i per a dispositius mòbils.La història de la corredoria recorda que la primera assegurança que es va vendre, el 1923, va ser al masover de Can Granota, situada a la Torreta, per protegir un carro. La segona, per accidents, va ser a la família Ripoll, tractants de bestiar. Els primers contractes, doncs, eren per a béns relacionats amb el món rural: una tarta-na, un paller, un carro o una bicicleta. En aquell temps, l'assegurança era gairebé una raresa; la gent no hi estava acostumada. Per això, la prin-cipal tasca del fundador, Lluís Olivé, i del seu ajuntant, Manuel Badia, era buscar els clients i convèncer-los dels avantatges d'una pòlissa. El primer punt de contacte es feia al mercat dels 

dijous, a la Porxada, on es parlava amb els pa-gesos, s'emparaulava l'assegurança i després se signava al domicili de l'interessat. Una altra font d'importants clients els primers anys van ser les petites indústries i els serveis, com ta-llers, garatges o petits constructors d'obres. A partir d'aquí, la història i el creixement de la firma ha anat sempre lligada als canvis i les ne-cessitats dels assegurats, amb ànim de "pro-

tegir-los i donar-los tranquil·litat tant en 

l'àmbit personal com empresarial".
75 anys a la CoronaLa primera seu de la corredoria va ser al carrer de l'Aurora, popularment conegut com el car-rer del Pont, avui Josep Umbert. El 1947, les 

arxiu

CORREDORIA BADIA  A la plaça de la Corona

EMPRESES  LA FIRMA SUMA ARA MÉS DE 2.000 CLIENTS, ENTRE PARTICULARS I EMPRESES, I TREBALLA AMB MÉS DE 40 COMPANYIES

Badia Assegurances inicia 
la celebració del centenari

Lliurat el premi LismiVOOnze ERO registrats als Vallès al novembre Adidas España SAU ha estat l'empresaguanyadora de la 6a edició del premi LismiVO a l'empresa socialment responsable per la inclusió de persones amb diversitat funcional a la seva botiga de La Roca Village.
El Vallès Oriental va registrar al novembre 11 expedients de regulaciód'ocupació, quatre més que a l'octubre. El nombre de persones afectades, però, va ser menor: 168 al novembre i 544 a l'octubre. Des de començament d'any, la incidència dels ERO ha estat significativa a les Franqueses(12 expedients i 383 afectats) i a Granollers (10 expedients i 67 afectats).

ECONOMIA

El 57% dels participants en el Pro-jecte Singulars Connecta Jove VOr, impulsat per Pimec Vallès Orien-tal, s'han inserit al mercat de tre-ball, mentre que el 7,5% han tor-nat al sistema educatiu. Al Vallès Oriental han participat en l'última edició del projecte 120 joves me-nors de 30 anys en situació d'atur. El programa, que va finalitzar a l'octubre, ha durat 10 mesos i correspon a la convocatòria 2021 de polítiques actives d'ocupació del SOC. Es tracta d'un projecte d'acompanyament als joves per aconseguir un objectiu professio-nal a mitjà o llarg termini a partir de formació professionalitzadora. El Vallès Oriental ha estat la co-marca amb més participació. Dels 120 participants, 68 han accedit al mercat de treball amb contracta-cions de més de sis mesos, i 9 han tornat al sistema educatiu reglat. Connecta Jove VOr està enfocat al sector de la indústria 4.0 i els seus serveis auxiliars. Juntament amb Pimec, hi col·laboren el Con-sell Comarcal, Granollers Mercat, els ajuntaments de Montmeló i les Franqueses, Fundació Eurecat, Isoveri Formació, Gremi d'Instal-ladors del Vallès Oriental i Leitat Technological Center. En el marc d'aquest projecte, el SOC ofereix ajuts a la contractació per a les empreses que incorporin parti-cipants del programa. En aquest cas, han estat 17 empreses. 

INSERCIÓ LABORAL

El Projecte 

Singulars forma 

120 joves vallesans
n Per celebrar els 100 anys, la firma ha començat a 
preparar activitats per a l'any que ve, com la presen-
tació d'un llibre sobre la seva història, un concert, 
una exposició modernista o un torneig esportiu, entre 
d'altres. Però el primer tastet serà aquest mateix di-
jous i demà divendres, de 18 a 22 h, amb la projecció 
d'un màping sobre la façana de l'edifici, amb llums i 
imatges acompanyades del so de la música. Així es 
donarà a conèixer l'efemèride i es posarà en relleu 
una de les façanes més singulars del centre de la 
ciutat. I fins a mitjans de gener, Badia Assegurances 
publica cada dimecres al seu perfil d'Instagram una 
pregunta relacionada amb l'empresa, i els encertants 
entren en un sorteig que es durà a terme al gener.

PROJECCIÓ D'UN MÀPING
A LA FAÇANA DE LA CORONA

oficines de Badia-Olivé en aquest carrer havi-en quedat petites, i l'agència d'assegurances va buscar nous despatxos, adaptats als temps de creixement industrial i econòmic que vivien Granollers i la seva rodalia. Els dos socis, Llu-ís Olivé Grau i Manuel Badia Duran, van triar llavors la Casa Paula Pinyol, situada a l'actual plaça de la Corona. 
Un edifici singularAquest antic edifici, situat al número 17 de la plaça, forma part avui del patrimoni arquitec-tònic de la ciutat. És una construcció de l'any 1900, obra de l'arquitecte Guitart i Codorniu. Pertany al primer eixample que es va urbanit-zar a Granollers el segla XIX, i recull tots els mo-viments arquitectònics de l'època. Destaca, per exemple, l'ornamentació de la façana: la corni-sa, el balustre, el frontó amb la data de cons-trucció i els esgrafiats amb decoració floral i geomètrica. A l'interior, les oficines de la corre-doria –encara hi ha qui la recorda com a Segu-ros L'Abeille– també destaquen per les pintures i ornamentacions que hi ha al sostre.  x.l.
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La Unió d'Empresaris d'Automoció 
de Catalunya (UEAC) i l'Escola Mu-
nicipal del Treball (EMT) han sig-
nat un conveni de col·laboració per 
fomentar la formació de professi-
onals de l'automoció a Granollers. 
Les dues entitats promouran les se-
ves relacions acadèmiques, indus-
trials i professionals; desenvolupa-
ran activitats de docència, recerca, 
transferència de coneixement i di-
fusió en matèries d'interès comú, i 
establiran vincles entre les empre-
ses del sector per desplegar col·la-
boracions conjuntes per millorar la 
transformació econòmica i social. 
També col·laboraran en l'estudi i 
l'execució de projectes que reportin 
beneficis a la projecció de les dues 
entitats i, en la mesura del possible, 

la UEAC aportarà a l'institut equi-
paments, maquinàries, materials 
fungibles, programari específic, 
tecnologies 4.0 i altres de didàctics 
per contribuir a l'aprenentatge de 
l'alumnat i a l'òptima realització 
dels cicles formatius. Finalment, 
les empreses associades a la UEAC  
–adherida a la UEI– es comprome-
ten a acollir els estudiants d'estada 
a l'empresa en la modalitat de for-
mació en centres de treball (FCT) 
i en la modalitat d'alternança dual.

Van signar el conveni la direc-
tora de l'EMT, Montse Bosch; el 
cap del departament d’automoció, 
Joan Vila; el secretari tècnic de la 
UEAC, Albert Duran; i el responsa-
ble de relacions institucionals de 
la UEAC, Joaquim Colom. 

ueac

FORMACIÓ  LES EMPRESES ASSOCIADES ACOLLIRAN ESTUDIANTS

Acord entre la UEAC i l'EMT 
per formar professionals
de l'automoció a Granollers

COL·LABORACIÓ  Entre l'EMT i la Unió d'Empresaris de l'Automoció
ROCA UMBERT 
MARKET, L'ESPAI
DE LA CREACIÓ LOCAL

Dents de Serra va acollir el cap de setmana la primera edició del Roca Umbert Market, 

un mercat de Nadal de petits creadors, dissenyadors i artesans locals. El mercat,  

organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb Petits Encants, un dels markets de 

referència de la comarca, va comptar amb 42 expositors amb tota mena d'articles 

i quatre parades de menjar, a més d'una programació lúdica i cultural paral·le-

la. L'objectiu de la proposta, que es vol repetir cada any, és donar oportunitats als  

emprenedors de la ciutat i retenir el talent d'aquests dissenyadors i creadors locals.

xavier solanas

COMERÇ  MÉS DE 40 EXPOSITORS VAN MOSTRAR ELS SEUS DISSENYS EL CAP DE SETMANA

Mercat de Nadal a la plaça Barangé
Revitalitzar la plaça Barangé i fer que no només sigui un lloc de pas,  
sinó també d'estada i activitat, és l'objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament 
aquest any en l'organització del Mercat de Nadal del centre, que està obert 
cada dia, de 10 a 20 h, fins al 5 de gener. Enguany, el mercat està 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 ha 23 parades de fusta amb  
il·luminació nadalenca, on es poden 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.

ajuntament

ENGUANY S'HI HA HABILITAT UNA ZONA D'ESTADA I FOODTRUCKS

La secció sindical de la UGT de 
Catalunya va tornar a revalidar 
la seva victòria en les eleccions 
sindicals de l’Ajuntament de Gra-
nollers, tant en el personal funci-
onari com el laboral. Les eleccions 
sindicals de tot el personal públic 
de l’Ajuntament, en què més de 
800 treballadors de la corporació 
estaven cridats a les urnes, es van 
celebrar el dimecres 14 de desem-
bre. Al final de la jornada es va re-
gistrar una participació superior 
al 70%. "La UGT de Catalunya 

agraeix a tot el personal públic 

de la corporació la gran parti-

cipació, el bon ambient durant 

tota la jornada electoral i que 

les treballadores i treballadors 

de l’Ajuntament hagin donat la 

majoria de delegats a la UGT", 
assenyalen des del sindicat. 

La UGT guanya les 
eleccions sindicals 
a l'Ajuntament

El dilluns 23 de gener, de 9 a 17 h, 
la Unió de Perruqueria i Estètica 
(UPE) organitza el curs Principis 
del disseny, a càrrec del perru-
quer granollerí Xavier Arcarons, 
guanyador del primer premi a la 
categoría Cut & Colour dels In-
ternational Visionary Awards de 
2020. Es tracta d’una formació 
pràctica per aprendre un mètode 
de treball per comprendre totes 
les tècniques de tall de cabell. Tot 
i que el curs s'adreça a professio-
nals amb menys de tres anys en el 
sector, també poden participar-hi 
estilistes consolidats. La formació 
és gratuïta per als associats i té un 
preu de 50 euros per als no asso-
ciats. Es farà a la seu de la UPE, al 
número 21 de l'avinguda Europa. 
Les inscripcions estan obertes i 
les places són limitades. 

Curs de la Unió
de Perruqueria amb 
Xavier Arcarons

Cursos per a dones d'eines digitals
L'Ajuntament de les Franqueses participa en un programa ADA, de digi-
talització per a dones, i ha programat dos cursos de 40 hores per al 2023. 
El primer –Eines de Google i protecció d'equips a la xarxa– serà entre el 30 
de gener i el 10 de febrer, de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.15 h. El segon  
–Disseny de comerços electrònics– tindrà dos mòduls: un sobre màrque-
ting en línia, disseny i promoció de llocs web, i un altre sobre accessibi-
litat web, i es farà del 27 de febrer al 10 de març, de dillluns a divendres, 
de 9.15 a 13.15 h. Els cursos, gratuïts, s'adrecen a dones, preferentment 
en situació d'atur. Les inscripcions estan obertes a Can Ribas. 

El Consell Comarcal crearà una 
central de distribució de produc-
tes de proximitat a Can Malé, a 
Lliçà d'Amunt. A principis d'any 
es presentarà l'estudi de viabilitat 
i els trets principals del projecte, 
tot i que divendres ja es van do-
nar a conèixer els primers passos 
de la iniciativa. L'Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt ha cedit un espai de 
850 m2 durant 35 anys, dels quals 
420 m2 es destinaran a la central 
de distribució, on ja hi ha dues cà-
meres de refrigeració. De moment 
s'ha encarregat a una consultora 
especialitzada en logística un estu-
di de viabilitat, amb el suport eco-
nòmic de la Diputació, i l'objectiu és 
que l'any que ve el projecte pugui 
ser una realitat. Aquesta central 
de distribució estarà al servei dels 
productors censats a la Xarxa de 
Productes de la Terra del Consell 
Comarcal, que actualment comp-
ta amb 170 inscrits. Amb aquesta 
central de distribució hi haurà un 
sistema centralitzat per encarregar 
les comandes a productors locals. 
El conseller de Turisme del Consell 
Comarcal, Àlex Valiente, valora que 
"un dels problemes dels produc-

tors és la comercialització, men-

tre que la restauració i l'hosta-

leria també tenen dificultats per 

saber on adreçar-se per trobar 

productors locals". 

AGROALIMENTARI

Una central per
distribuir productes 
de proximitat
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C. Joan Prim, 59-63

Pl. Maluquer i Salvador, 19

secretariajoanprim@educem.com

centres@educem.com

 93 840 07 01  /  93 879 18 75

Felicitació de Nadal a càrrec de l’alumna de 2n curs 

del CFGM Gestió Administrativa Paula Pérez Armenteros

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

Consulta’ns i t’informarem sense compromís
admin@ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

Un equip de professionals en permanent 
formació per oferir-te el millor servei

El teu despatx d’advocats a Granollers 

QUALITAT · LLEIALTAT
COMPROMÍS · TRANSPARÈNCIA

www.ipdlegal.com

Us desitgem Bon Nadal i bones festes
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BONES FESTES I FELIÇ ANY 2023

EMPRESA EL PROJECTE, AMB UN PUNT DE SUPORT A CAN MUNTANYOLA, IMPULSA LA TRANSMISSIÓ D'EMPRESES I FOMENTA L'EMPRENEDORIA

Reempresa, un 
suport per evitar
el tancament
de negocis

Des de fa només dos mesos, Guojing Jiang i el seu marit, Xia-
xia Chen, regenten un bar restaurant al polígon Palou Nord. 
Es tracta de l'antic Vane's Bar, situat al número 15 del carrer 
Castellterçol. L'antic propietari, que també gestionava altres 
negocis, va decidir traspassar-lo, i es va posar en contac-
te amb el punt de Reempresa de Granollers, situat a Can 
Muntanyola, per mirar de trobar el relleu. Per la seva banda, 
Guojing Jiang i Xiaxia Chen, tots dos de 29 anys, buscaven 
l'oportunitat d'obrir el seu primer negoci a la ciutat. Pensa-
ven fer-ho amb un bar, ja que tenien l'experiència d'haver 
treballat als establiments de les seves famílies, a Sabadell i 
Cerdanyola del Vallès. De fet, anteriorment, la Guojing Jiang 
havia iniciat un projecte d'elaboració de sushi després d'as-
sistir a un curs sobre com crear la pròpia empresa també a 
Can Muntanyola. "El negoci del sushi va anar baixant, i vam 

decidir d'agafar un bar, que és el que sabem fer bé", diu la 
Guojing. Després de considerar una rostisseria i un altre bar, 

també a Granollers, el punt de Reempresa els va suggerir el 
Vane's Bar, i, després de visitar-lo, de seguida es van en-
tendre amb el propietari. "Va ser una qüestió d'oportunitat; 

va coincidir que ell cedia el negoci i nosaltres en volíem 

agafar un com aquest, molt gran i ampli", diu la Guojing. 
Des del punt de Reempresa els van ajudar en tots els tràmits 
i van informar-los de possibles ajuts, per exemple a la nova 
contractació. "Com que era el primer negoci, necessitàvem 

tota mena d'ajuda, i aquí ens ho han facilitat tot", apun-
ta la Guojing, qui també destaca la "confiança" que els han 
generat, ja que "en cap moment no han mirat de quin país 

veníem". Malgrat que l'establiment ha canviat de propietaris 
i de nom –ara es diu Bar VII–, la cuinera és la mateixa i el 
servei és pràcticament el mateix que hi havia fa vuit setma-
nes. "Servim més de 40 esmorzars cada dia una trentena 

de menús per dinar; els clients estan molt contents i fins i 

tot n'hem guanyat de nous", asseguren els nous propietaris. 

X.L.

El programa Reempresa és un pro-

jecte de col·laboració publicopriva-

da iniciat per la Diputació de Barce-

lona i la patronal Cecot l'any 2012 

per mantenir viu i en creixement 

el teixit empresarial. El programa 

organitza un mercat de transmis-

sió de petites i mitjanes empreses 

viables i facilita la transmissió de 

negocis en funcionament per part 

d'empresaris que volen cedir la 

seva empresa a reemprenedors 

que volen adquirir-les i fer-les créi-

xer. El programa, doncs, ofereix una 

alternativa i dona una nova oportu-

nitat, fent possible la continuïtat de 

negocis existents, mantenint llocs 

de treball i, alhora, obrint la porta a 

emprenedors que s'estalvien haver 

d'aixecar un projecte des de zero.

Segons les dades del punt 

d'atenció de Reempresa a Grano-

llers, a la ciutat hi ha hagut 53 re-

empreses d'èxit des del 2012, que 

han suposat una inversió induïda 

acumulada de gairebé 2,9 milions 

d'euros. Aquestes transmissions 

han permès mantenir 154 llocs de 

treball, i el total de projectes de 

reemprenedoria gestionats han 

estat 165. A les Franqueses, les 

reempreses d'èxit des de l'inici del 

programa han estat 18, i els llocs 

de treball salvaguardats, 39. La in-

versió induïda acumulada supera 

els 627.700 euros, i el total de pro-

jectes gestionats ha estat de 40.

Al conjunt de Catalunya, enguany 

s'han salvaguardat 10.700 llocs de 

treball mitjançant la transmissió de 

3.800 empreses, amb una inversió 

induïda acumulada de 180 milions 

d'euros des de l'inici del programa. 

Albert Colomer, director d'Auto-

ocupació, concreta que de les 3.800 

reempreses d'èxit "un terç son co-

merços, dels que donen vida als 

carrers", mentre que el 31% són 

establiments d'hostaleria, el 28% 

són empreses de serveis, i el 8% 

són empreses industrials, "les que 

costen més de posar en marxa i 

pel que fa a permisos, inversió, 

innovació, tecnologia, i les que 

hauríem de prioritzar per què 

no tanquessin". 

L'any passat, Granollers va obte-

nir el premi Reempresa 2021 per 

ser la ciutat amb més empreses ce-

dents, amb un total de 31 negocis. 

D'aquesta manera, la Diputació de 

Barcelona i la patronal Cecot, im-

pulsores dels premis Reempresa, 

reconeixien la tasca del punt local 

de Can Muntanyola, actiu a la ciu-

tat des del 2012 amb la finalitat de 

posar en contacte les dues parts i 

acompanyar-les durant el procés 

de traspàs de les empreses. ❉ X.L.

■ La gerència de Serveis de Comerç de 
la Diputació de Barcelona i la patronal 
Cecot van posar en marxa, l’any 2020, el 
programa Reempresa | Municipis Petits 
– Impulsem el comerç local amb l’ob-
jectiu de fer arribar informació sobre 
els serveis de Reempresa als municipis 
de menys de 15.000 habitants de la de-
marcació de Barcelona, contribuir així a 
evitar la desertització i el tancament de 
negocis i a mantenir viu el teixit comer-
cial i empresarial d’aquestes poblaci-
ons. Dimarts es va presentar el progra-
ma davant l'Hostal Serra de Montmeló, 
un dels casos d’èxit del programa en 
aquest municipi. La regidora de Promo-
ció Econòmica de Granollers, Gemma 
Giménez, va intervenir en la presentació 
de la iniciativa juntament amb els ce-
dents de l'Hostal Serra i les reemprene-
dores que se n'han fet càrrec.

UN PLA ESPECÍFIC
PER AL COMERÇ
DE PETITS MUNICIPIS

"Buscàvem una oportunitat de negoci, i 
a Can Muntanyola t'ajuden a trobar-la"
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LLOGUER DE GRUES 
DE BIPEDESTACIÓ I TRANSFERÈNCIES 

AMB OPCIÓ DE COMPRA

C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 10.00 a 14.00h

i de 15.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

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

Te la portem a casa i t’ensenyem 
el funcionament gratuïtament! 

Aquestes Festes 
regala 
salut
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ESPORTS
Desfeta del KH-7 contra el Gijón

El KH-7 es va desfer en la penúltima 
jornada de l'any amb una dura derrota 
contra el Gijón, per 21 a 27. Anit, a l'hora 
del tancament dels diaris Som, estava 
jugant a la pista del Beti Onak. 

Els granollerins Xavi Blanco i 
Agustí Campà estan més que pre-
parats per afrontar una nova edi-
ció del Dakar 2023, que tindrà lloc 
del 31 de desembre al 15 de gener 
a l'Aràbia Saudita. El ral·li més dur 
del món se celebrarà per quarta 
vegada seguida al país asiàtic, i 
enguany comptarà amb un prò-
leg i 14 etapes amb prop de 5.000 
quilòmetres de recorregut. 

Blanco, de 48 anys, complirà la 
seva novena participació en el ral-
li, però aquesta serà la sisena que 
afronta com a copilot –va fer tres 
més com a assistent–. El grano-
llerí, ara veí de l'Ametlla, té com 
a repte superar el sisè lloc que va 
aconseguir en la categoria de pro-
totips lleugers els anys 2020, amb 
Jesús Puras, i el 2022, amb Came-
lia Liparoti. Aquest 2023 torna a 
repetir amb la italiana Liparoti i 
junts formen el tàndem d'un dels 
equips oficials de l'YXZ Yamaha, 
de la categoria T3. "L'any passat 
no vam poder entrenar prou 
temps junts; enguany ho hem 
preparat molt millor i hem fet 
diferents curses al Qatar i als 
Emirats Àrabs, fins i tot, hem 
anat fins a tres vegades al Mar-
roc per entrenar amb el cotxe", 
assenyala Blanco, que assegura 
que enguany "portem un cotxe 
superior, té més potència i l'ob-
jectiu és superar el sisè lloc de 
l'any passat. Som un dels dos 
cotxes oficials de Yamaha". 

Pel que fa a Campà, de 63 anys, 
farà el 2023 la seva 28a partici-
pació en 29 anys. L'any passat no 
va poder ser-hi per una operació 
i enguany torna amb més ganes 
que mai, fent de coordinador dels 
mecànics de l'equip d'assistència 
d'Epsilon. "Farem l'assistència a 
cinc camions i crec que serà més 
tranquil que d'altres edicions. 
Va haver-hi un any a l'Argenti-
na que vam fer l'assistència a 18 
camions", recorda el mecànic, que 
està especialitzat en l'electricitat 
dels camions: "la nostra tasca és 
com la d'un taller. Al dia mirem 
si els camions estan bé, quins 
canvis s'han de fer... i, si en cursa 
necessiten remolcar, hi anem", 

explica Campà que és un expert del 
Dakar després de participar en 16 
edicions com a navegant i sumar-ne 
12 com a mecànic amb aquesta. 
"Quan estic al Dakar sempre dic 
que no tornaré mai més, però a 
mesura que passen els mesos, no 
sé com, em veig inscrit i anat a 
un nou Dakar. L'any passat com 
que no vaig anar, creia que ja no 
tornaria, però els companys em 
van convèncer", diu.

Més vallesans al Dakar
El Vallès Oriental és terra de mo-
tor i el Dakar no podia ser una ex-
cepció. D'entre els companys me-
cànics d'Agustí Campà a l'equip 
Epsilon hi ha Miguelito Rodríguez, 

MOTOR | Internacional  SERAN 14 ETAPES I PROP DE 5.000 QUILÒMETRES DE RECORREGUT

de Montornès, i Àlex Milà, de la 
Roca del Vallès. El municipi ro-
querol tindrà un altre participant 
d'excepció amb José Luis Criado, 
que formarà part del KH-7 Epsilon 
Team, com a copilot, i suposarà la 
seva 32a participació dakariana. 
A més, ho farà amb un camió amb 
combustible d'hidrogen. "La vida 
són reptes i il·lusions, i creiem 
que la nostra experiència pot 
contribuir a la innovació en el 
sector del transport de merca-
deries", explicava Criado. 

També participarà Lucas Cruz, 
veí de Caldes de Montbui, que no-
vament ho farà com a copilot de 
Carlos Sainz, que té com a objectiu 
guanyar el Dakar. J.L.RODRÍGUEZ B.

X.B.

Ona Vegué recull el guardó de 'pitxitxi'

Ona Vegué, del KH-7, va rebre dissabte el guardó de
màxima golejadora de la temporada 2021-2022 de la Lliga 
Guerreras Divisió d'Honor. La capitana del club vallesà va 
recollir el premi durant la Gala de l'Handbol Femení, que 
va tenir lloc a la ciutat andalusa de Màlaga.

Xavi Blanco i Agustí Campà, 
preparats per al Dakar 2023 

HANDBOL EL FRAIKIN GUANYA EL BRONZE DE LA SUPERCOPA

El Fraikin ha celebrat l'èxit de la 
medalla de bronze de la primera 
edició de la Supercopa Ibèrica, 
que va tenir lloc el cap de setma-
na passat a Màlaga (Andalusia). 
La plantilla granollerina va saltar 
d'alegria a la pista malaguenya 
després de guanyar la final de con-
solació contra l'Sporting Portugal 
en la tanda de penals (40-38). 

El BMG va imposar-se en la lluita 
pel bronze de la nova supercopa, 
que va servir per posa la cirereta 
a la primera part de la temporada, 
plena d'èxits: amb un peu i mig 
als vuitens de la Lliga Europea, 
està consolidat al segon lloc de la 
lliga Asobal i s'ha classificat per 
a la Copa Asobal. "Ens mereixí-
em acabar d'aquesta manera. 
Després d'una primera part do-
lenta, l'equip ha tret tot el que 
tenia o tot el que ha demostrat a 
la primera volta de la lliga", deia 
en acabar el duel el tècnic Antoni 
Rama, molt satisfet per l'esforç i 
sacrifici de la plantilla. "Una pri-
mera part per oblidar i una se-

"La primera volta ha estat 

gairebé immillorable"

BMG

GOL  Antonio García en un moment de la semifinal contra el Porto

gona que ens deixa un regust 
millor que el partit d'ahir [dis-
sabte] i la primera part d'avui 
[diumenge]. Molt content per la 
primera volta que ha fet l'equip 
que ha estat gairebé immillora-
ble", concloïa.

El Fraikin va disputar la final 
de consolació després de perdre 
la semifinal, dissabte, contra el 
Porto, per 30 a 46. El Barça va ser 
l'equip que va guanyar la primera 
edició del nou torneig. 

Aturada pel Mundial
El Fraikin ara té una aturada per 
la disputa del Mundial i no torna-
rà a competir fins a principis del 
febrer, en la primera jornada de 
la segona volta al Palau d'Esports 
contra el FC Barcelona. 

La represa serà intensa perquè 
pocs dies després jugarà la sego-
na jornada de la segona volta de 
la Lliga Europea, contra el Ba-
lantonfüredi, el 7 de febrer, amb 
l'oportunitat de certificar el passi 
als vuitens de final. J.L.R.B.

BLANCO  Juntament amb la pilot italiana, Camelia Liparoti

A.C.

CAMPÀ  Fent l'assistència a un camió en un Dakar passat

El segon equip masculí del KH-7 ha tancat l'any esportiu amb el lideratge en 

solitari, del grup D, de la Primera Nacional. L'equip dirigit per Sergio Pozo va 

imposar-se en l'última jornada del 2022 contra el Bordils, per 31 a 28, i es manté 

primer classificat, ara amb 25 punts i el marge d'un punt amb el segon, el Sant 

Cugat, i tres amb el tercer, l'Esplugues. El pròxim partit dle filial masculí serà el 

14 de gener contra el Joventut Mataró.

El filial, líder en solitari
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El CF Les Franqueses ha fet una 

passa endavant per convertir-se 

en un aspirant a entrar en la fase 

d'ascens a la Primera Catalana. 

L'equip dirigit per José Manuel 

Alcaraz va imposar-se en l'última 

jornada de l'any contra el tercer 

classificat, el Singuerlín, per 1 a 

0. Els franquesins se situen en la 

part alta del grup 2A i dins la lluita 

per quedar entre els tres primers 

classificats, que donen accés a la 

segona fase per l'ascens.

Els franquesins van guanyar 

contra el Singuerlín amb un únic 

gol al minut 27 amb una diana de 

David Olid. La defensa de l'equip 

vallesà va ser impecable per man-

tenir la seva porteria sense en-

caixar cap gol i mantenir els tres 

punts del seu camp. A més, acon-

seguia la fita de trencar una ratxa 

positiva del Singuerlín de sis par-

tits sense perdre –amb cinc victò-

ries i un empat–.

Les Franqueses és cinquè amb 

20 punts i té a tan sols 1 el tercer, 

el Singuerlín. Entremig, hi ha el 

quart, la Molletense, que també 

suma 20 punts. El líder és el Júpi-

ter, amb 25 punts.  

FUTBOL | Segona Catalana  GUANYA CONTRA EL TERCER CLASSIFICAT I SE SITUA AL CINQUÈ LLOC

El CF Les Franqueses s'apropa 
a la segona fase per l'ascens

TONI TORRILLAS

Preferent  PERD AL CAMP DEL CERDANYOLA PER LA MÍNIMA, PER 1 A 0, I EMPATA AMB EL PONTENC

El sènior femení del CE Llerona ha 

tancat l'any a l'antepenúltim lloc, 

del grup 1B de la Preferent Terri-

torial. Les franquesines sumen 10 

punts i empaten amb el penúltim, 

El CE Llerona, antepenúltim 

de la Preferent Territorial
el Pontenc, i tenen  un marge de 3 

punts amb l'últim, el també valle-

sà Palautordera. 

El Llerona va perdre l'últim par-

tit de l'any en una jugada desfor-

BÀSQUET  ELS DOS SÈNIORS VAN GUANYAR ELS SEUS PARTITS

El Bellavista sorprèn l'Atlètic del Vallès

Dinàmiques oposades en dos rivals vallesans de la Tercera Catalana. El 
Bellavista Milan va imposar-se al camp de l'Atlètic del Vallès, per 2 a 3, i 
continuar la seva escalada al grup 9, que ja ha deixat l'últim lloc per pujar 
a l'antepenúltim amb 10 punts. Pel que fa a l'Atlètic, encadena ja set partits 
sense guanyar –amb quatre derrotes i tres empats– i baixa fins al dotzè 
lloc, amb 13 punts.  El derbi va ser igualat fins al final. Els visitants van 
avançar-se mitjançant David Varón, al minut 10, i els locals van empatar 11 
minuts després amb jordà Villaronga. A la represa, el Bellavista, novament, 
es va avançar, amb Gerson Esteban al minut 55 i els locals tampoc  
van trigar gaire en empatar amb Yaya Sabaly, al 62. A les acaballes,  
el Bellavista va emportar-se els tres punts amb el gol d'Oriol Martínez.

tunada al camp del Cerdanyola, 

per 1 a 0. L'equip franquesí està 

en un bon moment de forma, tot i 

al derrota, perquè la jornada ante-

rior habia golejat el Pontenc, amb 

un clar 5 a 0. 

El pròxim partit del Llerona 

serà el 8 de gener contra el Giro-

na, que ocupa el cinquè lloc amb 

21 punts.  

AJ LES FRANQUESES

El Club Bàsquet presenta 22 equips

El Club Bàsquet Les Franqueses va fer l'acte oficial de presentació 
de la temporada 2022-2023 amb un total de 22 equips i prop de 300 
esportistes. El club manté una estructura femenina i masculina amb 
l'objectiu de formar esportistes i fer seguir creixent la base de l'entitat. 
Després de la presentació, els dos sèniors van jugar els seus respectius 
partits. El masculí va imposar-se contra el Sant Celoni (70-58) i puja fins 
al sisè lloc de la Segona Catalana; mentre que el femení, ho va fer contra 
l'Osona B (60-52) i ocupa el vuitè lloc de la Tercera Catalana. 

Formació  ÉS UN CAMPIONAT MINI DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE
cbg

Corró d'Avall, seu del Torneig del CBG

El pavelló de Corró d'Avall serà seu del Torneig de Nadal de minibàsquet, 
que organitzarà el Club Bàsquet Granollers entre el 27 al 29 de desembre. 
Enguany se celebrarà la 19a edició i feia tres anys que no es feia arran
de la pandèmia. Entre els equips participants hi ha alguns dels planters 
més destacats, com ara el Barça, el Reial Madrid, el Joventut de Badalona, 
el València Bàsket o l'Uni Girona, entre d'altres.
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Una joguina
Un somriure
Recollida de joguines* solidària
1-30 Desembre 2022

Av. Catalunya, 118 · 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
*Les joguines no poden estar fetes servir, han de ser noves.
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Els esportistes paralímpics Miquel 
Luque i Jordi Madera batejaran un 
nou quilòmetre de La Mitja, con-
cretament el 16. L'AE La Mitja ha 
decidit enguany reconèixer la tas-
ca dels dos esportistes vallesans 
dedicant-li un quilòmetre compar-
tit. Luque, veí de Parets, és un refe-
rent de la natació, mentre que Ma-
dera, de les Franqueses, és un dels 
corredors en cadira de rodes més 
destacats del panorama estatal.

"Creiem que són els dos es-

portistes paralímpics més des-

tacats de la comarca i es merei-

xen batejar un quilòmetre de 

La Mitja", va destacar Toni Cor-
nellas, president de l'AE. 

Miquel Luque ha participat en 
sis Jocs Paralímpics amb un to-
tal de set medalles –dos ors, tres 
plates i dos bronzes– i ara s'està 

preparant per arribar als jocs pa-
ralímpics de París, el 2024. 

Pel que fa a Jordi Madera, ha 
pres part de dos Jocs Paralímpics 
i el seu resultat més destacat han 
estat dues medalles als mundials, 
amb una plata i un bronze. 

D'altra banda, l'organització 
farà un segon bateig simbòlic, 
anomenat La Mitja de La Mitja, 
que serà per a tres voluntaris de 
la Garriga: Salvador Solà, Daniel 
Sagrera i Esteve Mena. "Pen-

sem que també és molt impor-

tant reconèixer la tasca dels 

ATLETISME  QUAN FALTEN MENYS DE DOS MESOS HI HA MÉS DE 2.500 INSCRITS A LA CURSA

Miquel Luque i Jordi Madera 

batejaran el km 16 de la Mitja
j.l.r.b.

L'esport com a eina de 

cohesió, amb l'Sport!Op!

POLIESPORTIU  ES PRESENTEN LES CONCLUSIONS DEL PROJECTE

L'esport és una eina de transfor-
mació i cohesió. Aquesta és una 
de les conclusions del projecte 
europeu Sport!OP!, que l'Ajunta-
ment de Granollers ha liderat des 
d'inicis de 2020. Aquest projecte 
s'ha desenvolupat en el marc del 
programa Erasmus+Sport i s'ha 
plantejat com a principal objectiu 
la inclusió de joves vulnerables a 
través de la pràctica de l'esport.

Prop d'una seixantena de per-
sones van assistir dimecres passat 
a la conferència final del projecte 
europeu, que va tenir lloc a la Sala 
Tarafa. Durant la xerrada, es va fer 
un repàs dels gairebé 3 anys del 
projecte internacional. L'alcaldes-
sa de Granollers, Alba Barnusell, 
ha valorat "l'esport com a eina 

de transformació i cohesió per 

a construir un futur millor per a 

totes i a tots" i va expressar el de-
sig que "aquest projecte deixi pò-

sit, compartint les experiències, 

adaptant-les i fent-les créixer". 
Cadascun dels participants van 

presentar els plans d'acció social 
que van definir com un dels resul-
tats de la seva participació en el 

projecte. El regidor d'Esports, Álva-
ro Ferrer, va destacar que aquests 
documents "són el llegat del pro-

jecte, són eines que serviran a to-

tes les entitats o administracions 

que vulguin treballar la inclusió 

a través de l'esport". 

Participants internacionals
D'entre els socis participants al 
projecte hi ha, a banda de l'Ajun-
tament de Granollers, la Universi-
tat de Barcelona,  l'Ajuntament de 
Grigny (França), el centre educa-
tiu de la ciutat de Ieper (Bèlgica), 
l'equip d'handbol del municipi de 
Lund (Suècia), l'entitat esportiva 
de la Universitat de Zagreb (Cro-
àcia) i la Sarajevo Marathon (Bòs-
nia i Hercegovina).

Projecte Sport!OP!
El projecte Sport!OP! (Opportu-

nities for inclusion of vulnerable 

youth through sport) s'ha celebrat 
dins el marc del programa Eras-
mus+Sport, que té com a princi-
pal objectiu la inclusió de joves en 
situació de vulnerabilitat a través 
de la pràctica esportiva.  

CONFERÈNCIA  Dimecres passat es va celebrar l'acte final del projecte

S'inicia el compte enrere amb l'alzina

Amb la plantada d'un nou arbre al bosc de La Mitja s'inicia el compte 
enrere de la cursa vallesana, que se celebrarà el 5 de febrer. Dimarts al 
matí es va plantar una alzina en la zona verda, prop del riu Congost, al 
polígon industrial El Congost. "La plantada de l'arbre és un acte simbòlic, 
però és el tret de sortida de La Mitja", va dir Toni Cornellas, durant 
la plantada. En l'acte, van participar els alcaldes de Granollers, Alba 
Barnusell; de la Garriga, Dolors Castellar; de Canovelles, Emilio Cordero; 
i de les Franqueses hi havia la regidora d'esports, Montse Vila. Els quatre 
edils van destacar la tasca del voluntariat de la cursa vallesana. 

"Creiem que són els dos

esportistes paralímpics

més destacats del Vallès i

es mereixen portar un km"

que ja no hi són i hem volgut 

començar per la Garriga i des-

tacar aquestes tres persones 

que van ser tres voluntaris molt 

importants", explica Joan Villu-
endas, vicepresident de La Mitja. 

Més de 2.500 inscrits
Quan falten menys de dos mesos 
per córrer La Mitja ja hi ha més 
de 2.500 inscrits i l'organització 
preveu més de 5.000 participants. 
"Encara falten els mesos de de-

sembre i gener, i anem bé. Pen-

sem que tindrem més de 5.000 

participants, encara queda bas-

tant", va dir  Villuendas, que tam-
bé va assegurar que enguany es 
recuperaria la cursa infantil amb 
La Mini, on s'espera prop d'un mi-
ler més de participants. 

D'entre les novetats de l'edició 
del 2023, l'organització permetrà 
completar la cursa del Quart ca-
minant i enguany les inscripcions 
d'aquesta distància destinaran 
10 euros de cada dorsal a la cau-
sa solidària. La recaptació anirà 
destinada a la investigació d'una 
alteració d'un cromosoma "amb 

només set casos a Catalunya, i 

un és de Granollers".  j.l.r.b.

ajuntament



dj, 22 desembre 2022 41



dJ, 22 dESEMBRE 202242 ESPORTS

L'Associació Patinatge Artístic 
Granollers ha complert els 30 
anys amb la celebració del Festival 
de Nadal, que és una cita ineludi-
ble cada any a la ciutat. Diumenge 
es va omplir el Pavelló el Parquet 
amb prop de 200 patinadores en 
una exhibició que va servir per 
presentar les evolucions de les 
esportistes del club granollerí. A 

POLIESPORTIU  EL CLUB APLEGA PROP DE 190 PARTICIPANTS I MIG MILER D'ASSISTENTS A L'EXHIBICIÓ DE DIUMENGE AL PARQUET

més, van participar patinadores 
dels clubs de patinatge artístic de 
Manresa, Laietà, Premià i Santa 
Coloma de Gramenet. 

El Patinatge Artístic de Grano-
llers va néixer ara fa tres dècades 
enmig de l'esperit olímpic del 
1992 i 30 anys després torna a te-
nir una nova empenta a la ciutat 
arran de l'acord de l'Ajuntament 

Festival de Nadal pels 30 anys 
del Club Patinatge Artístic

xavier solanas

amb la federació catalana per 
organitzar el campionat de Cata-
lunya de xous. "Tenim una se-

tantena de patinadores, que su-

posa una desena més que l'any 

passat. Des que es va anunciar 

l'acord, hem vist com el club 

s'està promocionant més dins 

la ciutat i això és molt positius. 

Fins i tot ens criden d'altres 

Rubén Nebot ha guanyat la segona 
edició del Torneig de Nadal de ten-
nis taula, que organitza el CTT Gra-
nollers. El campionat va celebrar-se 
el passat dijous al Palau d'Esports i 
va aplegar 24 participants.

Nebot, que és aficionat al tennis 
taula i soci del club granollerí, va 

TENNIS TAULA  PARTICIPEN UNA VINTENA D'ESPORTISTES

Rubén Nebot guanya el 

torneig nadalenc del CTTG

D.s.

AL PALAU  Un grup de participants del campionat social de tennis taula

imposar-se contra rivals federats 
del torneig, i es va convertir en 
tota una revelació. 

El podi del campionat de Nadal 
es va completar amb el segon lloc 
de Xavi López, el tercer de Jordi 
Yétor i quart va quedar Benjamí 
Adell.  j.l.r.b.

EXHIBICIÓ  Un dels grups del club al pavelló el Parquet, ple de gom a gom amb el Festival de Nadal

MOTOR  EL CIRCUIT TANCA L'ANY AMB 85 PARTICIPANTS
raCC

Triplet de Miguel Díaz al RallySprint

L'equip format per Miguel Díaz-Aboitiz i Jordi Hereu (Škoda Fabia Rally2 
Evo) ha aconseguit la victòria en el 3r RallySprint RACC – Circuit de 
Barcelona-Catalunya, prova que es va disputar diumenge i que va tancar 
la temporada catalana. Aquest ha estat el tercer triomf consecutiu del pilot 
madrileny en aquesta prova organitzada pel RACC, tantes com edicions 
s'han disputat, la qual cosa demostra com li té presa la mesura a aquesta 
competició tan particular. En regularitat, el domini va ser per un dels grans 
especialistes en la matèria, l'equip Carles Miró – Ivan Matavacas (Porsche 
911 SC), que ja van triomfar en 2020. En total, van participar 85 equips en la 
tercera edició del RallySprint RACC – Circuit de Barcelona-Catalunya, que 
ja és una prova clàssica per tancar l'any epsortiu del traçat mundialista. 

NATACIÓ | Estatal

clubs per fer exhibicions", asse-
nyala la presidenta África Casano-
va, que explica que el club "no té 

cap grup de xous, però esperem 

en uns anys poder-lo formar". 
Tot i això, el club participarà ac-
tivament a l'esdeveniment català, 
"ja sigui amb voluntaris o fent 

exhibicions d'inici o cloenda 

del català", diu la presidenta. 

Homenatge a José Ballesteros
El Festival de Nadal va aplegar 
mig miler de persones al pavelló 
municipal per veure una vintena 
d'exhibicions. D'aquestes, n'hi 
va haver dues rellevants amb 
l'homenatge d'expatinadores al 
tècnic José Ballesteros, que plega 
després de 22 anys, i la coreogra-
fia Atlàntida, amb una vintena de 
patinadores del club i que tracta 
sobre la mar. "L'objectiu més 

immediat que tenim al club és 

intentar arribar a la xifra del 

centenar d'esportistes, ja te-

nim nous inscrits al gener; pel 

que fa al repte, és intentar que 

s'apuntin més nens, perquè ara 

només tenim un", diu Casanova, 
que es mostra satisfeta del gran 
nombre de patinadores que suma 
el club i confia seguir millorant 
competitivament.

El proper esdeveniment del 
club de patinatge artístic serà el 
Trofeu Ciutat de Granollers, que 
se celebrarà al febrer.  j.l.r.b.

Héctor Morales 

frega el podi a 

l'estatal absolut 

en els 200 estils

Héctor Morales, del Club Natació 
Granollers, s'ha quedat a les por-
tes d'una medalla al Campionat 
d'Espanya absolut de natació, que 
va tenir lloc el cap de setmana a 
Sabadell. Morales va acabar quart 
la prova dels 200 metres estils i va 
fregar el podi estatal. 

A més, el nedador del club gra-
nollerí també va participar en al-
tres modalitats i va aconseguir un 
meritori 10è lloc als 100 estils, un 
19è als 400 estils i un 30è als 100 
lliures.  

Cng

HÉCTOR MORALES

Martina Ros, del Club Esgrima 
Granollers, està en un molt bon 
moment de forma després d'acon-
seguir el segon lloc a la primera 
prova del Torneig Nacional de 
menors de 15 anys. A més, va par-
ticipar fa una setmana a l'Europeu 
de menors de 17 anys a França, i 
va aconseguir-hi el 125è lloc.  

Martina Ros, segona  
al torneig estatal de 
menors de 15 anys

ESGRIMA | Formació

esgriMa granollers

MARTINA ROS
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució en tendals, 
alumini, mosquiteres, catifes per negocis 
i comunitats, porteries per a comunitats, 

reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Bones festes 
i feliç 2023!
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Preparant els Sants InnocentsBiblioLab d'apicultura a Can Pedrals
Dimecres vinent, a les 11 h, coincidint amb el dia dels 

Sants Innocents, l'associació Gran Centre organitzarà 

el tradicional taller de llufes, a la plaça de la Porxada, 

per a que tothom qui ho vulgui pugui retallar i pintar 

el seu disseny.

De l’hort a la biblioteca és un projecte de les biblioteques del 

Vallès Oriental per donar a conèixer el patrimoni agrícola i 

la gastronomia del territori. Dimarts 3 (17.30 h) proposen 

un taller a Can Pedrals sobre el valor de les abelles en el 

medi natural, a càrrec de l’apicultora Núria Valentí.

CULTURA

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

Per fer possible els Pas-

torets de Marata, aquest 

any ha calgut l’esforç 

d’una setantena de per-

sones del poble. Tenint 

en compte que té 175 

habitants, això proporciona una 

idea del grau d’implicació i d’esti-

ma que té aquesta representació. 

Josep Maria Farnés ha dirigit tots 

els muntatges de manera ininter-

rompuda, des que va instal·lar-se 

en aquest racó de món fa uns 30 

anys. “Una de les nostres carac-
terístiques és que tothom que hi 
participa ha de ser del poble o 
ha de tenir relació amb Marata, 
i fins ara no hem necessitat gent 
de fora. Penso que això és una de 
les coses que ens singularitza”, 

argumenta Farnés. Aquest fet, que 

és una virtut, també comporta al-

guns inconvenients, per exemple a 

l’hora de trobar actors per a certs 

personatges. “Això ens limita pel 
que fa al personal, però sempre 
ens n’hem anat sortint. D’altra 
banda, saps que la gent que et ve 
tenen interès amb expressar el 
sentiment de poble, i això també 
és important”, considera.

A més a més, la representació 

inclou elements molt identitaris. 

Com detalla el director, “intentem 
que es canti una cançó del poble, 
que es balli l’Espolsada a l’esce-
nari i aprofitar totes aquelles 

Els Pastorets de tot un poble
TRADICIÓ MARATA RECUPERA LA REPRESENTACIÓ NADALENCA EN DUES FUNCIONS AL CENTRE CULTURAL, AMB IL·LUSIÓ I JA SENSE RESTRICCIONS

ARXIU

FENT PINYA  Actors, col·laboradors i tècnics són o estan vinculats a Marata

coses que tenim singulars”. Far-

nés també destaca el fet que “l’es-
cenari és molt a prop del públic, 
de manera que els espectadors 
hi estan immersos, i això es tra-
dueix amb una relació entre uns 
i altres molt directa”.

Després de dos anys sense po-

der representar-los, a causa de la 

pandèmia, enguany “s’ha produït 
una revifalla, amb ganes de vo-
ler participar-hi“, segons el di-

rector. Això explica que aquest any 

“hi hagi més poble que mai” i 

que hagin tingut “un overbooking
de mares de Déu, perquè tot-
hom vol sortir-hi”.

La colla es posa a treballar en el 

muntatge a partir de l’1 de novem-

bre, condicionats pel fet que l’esce-

nari està ocupat per una activitat 

prèvia durant la Castanyada. S’han 

programat dues representacions, 

una menys de les que s’havien fet 

en edicions anteriors, i les funcions 

es faran el dia de Sant Esteve (19 

h) i el divendres 30 (20 h) al Centre 

Cultural de Marata. L’entrada és 

lliure amb taquilla inversa, tal com 

s’està fent des de 2018.

Enguany el primer quadre –el de 

la tornada del fill pròdig– s’ha es-

curçat una mica i s’enllaça directa-

ment amb l’àvia explicant el conte, 

amb la qual cosa la representació 

dura escassament un parell d’ho-

res. “El que hem intentat amb 
els Pastorets és de poder fer-los 
seguits, de manera fluida, sense 
cap parada tècnica per canviar 
decorat ni coses així, tret d’una 
mitja part”, comenta Farnés. 

Les novetats són l’obvi canvi 

d’alguns personatges i també dels 

músics, piano, dos violins i sac de 

gemecs. I, especialment, un d’im-

portant però que els espectadors 

no notaran: la millora de l’esceno-

grafia, renovada el 2019 i feta de 

■  I encara a Marata, el dissabte 31, dar-

rer dia de l’any, a l’església s’oficiarà una 

missa en honor a Santa Coloma (20.30 

h), seguida d’un sopar de germanor al 

Centre Cultural de Marata (21.30 h). 

FENT COMUNITAT

fusta. “És la mateixa estructura 
que ja teníem, però l’hem feta 
més sòlida. Inicialment era pro-
visional, i ara tenim una cosa 
més corpòria i més fàcil de mun-
tar”, segons Farnés.

Els Pastorets segueixen el mo-

del canònic de Josep Maria Folch 

i Torres, però sempre inclouen al-

guna picada d’ull a la realitat del 

moment. Com detalla el director, 

“a la cançó del nuvi i de la núvia 
sempre fem una corranda que 
explica què és Marata. I des-
prés, en un diàleg amb Satanàs, 
intentem posar una mica de cu-
llerada sobre aspectes actuals”. 

Sense fer espòilers, sí que es pot 

avançar que el comentari d’aquest 

any sostindrà la idea “que som de 
poble de pagès i que defensem 
els nostres drets”. C.R.

Dimarts (10 h) obre les portes 

l’esperadíssim Parc Infantil de 

Nadal. Tot un univers del joc i la 

diversió que per fi torna a ser una 

realitat després de dos anys d’ab-

sència per culpa de la pandèmia. 

Per tot, tot fa preveure una gran 

afluència de públic durant els tres 

dies d'activitat.

Fins dijous el Palau d’Esports 

desplegarà més d’una vintena 

d’activitats per a tota la família i 

per a tots els gustos. Gràcies a la 

col·laboració de més d’un cen-

tenar de monitors els petits es 

podran retrobar amb la ja tradici-

onal tirolina, el pont de mico i el 

rocòdrom, muntats per l’Agrupa-

ció Excursionista de Granollers; 

un àmbit de tallers per a totes 

les edats —com el de maquillat-

ge o el d’acrobàcies— i una zona 

d’inflables. La novetat és una àrea 

d’esports on la canalla podrà de-

mostrar les seves habilitats amb 

l’skate o el patí i una àmplia ofer-

ta de jocs de taula i d’enginy, en 

un espai específic dinamitzat per 

l’associació Jugar x Jugar i la bo-

tiga especialitzada Homoludicus 

Granollers. I, és clar, també es 

podrà ballar amb el Pinguai i l'Es-

pingueta.

L’horari d’obertura serà de 10 

a 14 h i de 16 a 20 h i enguany 

s’ha recuperat l’entrada per a les 

sessions regal. Aquestes entrades 

anticipades ja es poden adquirir a 

la llibreria la Gralla i a la botiga de 

roba Porta. 

LLEURE  FUNCIONARÀ DE DIMARST A DIJOUS AL PALAU D'ESPORTS

El Parc Infantil de Nadal 

torna a obrir les portes

Les entrades anticipades
ja es poden adquirir
a la llibreria la Gralla

i a la botiga de roba Porta

Per fer possible els Pas-

torets de Marata, aquest 

Bona part dels habitants de Marata col·laboren, d'una manera o altra, en aquest muntatge
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TRADICIÓ L'ESPAI DELS SOMNIS, A L'ESPAI CAN PRAT, SERÀ UN DELS ÀMBITS CENTRALS

Preparant l'arribada dels Reis
Amb l’arribada de l’any 

nou, tota l’atenció se cen-

trarà en la imminent 

arribada dels Reis de 

l’Orient i la nit més mà-

gica. Per tal que petit i 

grans puguin conèixer l’espai on 

els ajudants de ses Majestats tre-

ballen els dies previs, s’ha habilitat 

l’Espai dels Somnis, un campament 

reial que estarà instal·lat al polies-

portiu de Can Prat els dies 2 i 3 de 

gener (dilluns de 16.30 a 20.30 h i 

dimarts de 10 a 14 h i de 16.30 a 

20.30 h). Les entrades es podran 

adquirir a través del portal Entrà-

polis (www.entrapolis.com).

La rebuda els patges també es 

farà dimarts (16 h) a les  Antigues 

Escoles de Corró d'Amunt, en un 

acte organitzat per l’Associació 

de Veïns de Sant Mamet de Corró 

d'Amunt. Inclourà un taller de fa-

nalets, un espectacle d’animació 

infantil, jocs de taula per a totes 

les edats, un berenar amb xoco-

lata i melindros i el lliurament de 

cartes als patges.

Per il·luminar el camí dels reis, 

una altra entitat, l’Associació de 

Veïns de Bellavista, també orga-

nitzarà un taller de fanalets inter-

generacional el dimecres al Casal 

d'Avis i Centre Social de Bellavista 

(de 16.30 a 19.30 h). Aquí tampoc 

no hi faltarà la xocolatada i la mú-

sica nadalenca per a tothom. 

Finalment, els més menuts enca-

MILNOTES

MÀGIC  La companyia de teatre Milnotes ha ideat l'Espai dels Somnis

ra tindran una altra oportunitat per 

fer arribar les seves cartes al patge 

Ganxet el dimecres (de 17 a 20 h), 

en una recepció a la plaça de l’Es-

polsada amb més tallers de fanalets, 

xocolatada i animació infantil.  

Trobareu més informació a 

www.lesfranqueses.cat. 

Amb l’arribada de l’any 

nou, tota l’atenció se cen- La �ira de pessebres i ornaments 
desapareixerà de la plaça de la 

Porxada la vigília de Nadal, però 

ara com ara conviu amb el Mercat 

de Nadal instal·lat a la plaça Ba-rangé, que funcionarà �ins al 5 de 
gener.  A més de l’oferta comercial, 

aquest àmbit inclou la possibilitat 

de menjar en un espai gastronòmic 

o pujar en un carrusel d’època. Se-

guint la seva intervenció en altres 

indrets de la ciutat, l’espai es troba 

envoltat d’una decoració feta amb 

plafons de fusta i uns rellotges 

il·luminats, obra de l'arquitecte i 

artista visual olotí Xevi Bayona. Un 

escenari instal·lat també permet 

gaudir d’espectacles de petit for-

mat i música en directe, de dime-

cres a diumenge, en horari de matí i tarda, i �ins al 5 de gener. 

MERCAT INSTAL·LAT A LA PLAÇA BARANGÉ FINS AL 5 DE GENER

Anar de compres amb 
banda sonora en directe

Horaris
DIJOUS 22

17.30 h. Actuació del mag Toni Vega

DIVENDRES 23

12 i 17.30 h. Actuació de Spead Jazz

DISSABTE 24

12 h. Actuació d'Alba Teis

DIMECRES 28

17.30 h. Actuació de Centro Cultural 

Andaluz

DIJOUS 29

17.30 h. Actuació d'Alba Teis

DIVENDRES 30

12 i 17.30 h. Actuació de Spead Jazz

DISSABTE 31

12 h. Actuació d'Alba Teis

DIJOUS 5

12 h. Actuació del mag Toni Vega

Els Pastorets tardans, al gener
GRANOLLERS. A Granollers els Pastorets se celebraran passat festes, el 

7 i 8 de gener, al Teatre Auditori. S'han programat tres funcions, una 

el dissabte (19 h) i dues el diumenge (12 i 19 h) i les entrades ja estan 

disponibles als webs del TAG i d'Escena GrAn. 
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CLAUDI ARIMANY CELEBRA EL SEU ANIVERSARI AL COSTAT DEL TENOR DAVID ALEGRET

Bufar espelmes amb melodies
LES FRANQUESES.  El cicle Concerts 

de Marata arriba a la darrera cita 

de l’any amb el concert número 

245. Un de ben especial perquè 

també serveix per mantenir viva 

una tradició al poble. Des de fa 28 

anys el flautista granollerí  Claudi 

Arimany, resident a les Franque-

ses des del 1994, celebra el seu 

aniversari oferint una actuació 

gratuïta a l’església de Santa Colo-

ma. Dijous 29 (21 h) hi tornarà un 

cop mes, amb un programa d’àries 

de cantates i sonates de Bach.

Com l’any passat, l’acompa-

nyaran el violoncel·lista Marc 

Renau i el clavicembalista Pedro 

Rodríguez, als quals s’afegeix un 

juan miguel morales

DAVID ALEGRET

quart convidat, el barceloní David 

Alegret, considerat com un dels 

millors tenors lírics de l’actuali-

tat. Alegret ha cantat a escenaris 

i festivals d’arreu d’Europa i va 

debutar al Gran Teatre del Liceu 

la temporada 2002/2003. Com a 

intèrpret de recital, en el seu re-

pertori destaquen el lied alemany 

i la cançó d'autors catalans.

El pròxim concert programat 

arribarà el 12 de març i tindrà 

accent italià. Amb el títol Calidos-

copi barroc, presentarà a un tercet 

format per Stefano Bagliano i Fa-

biano Martignano (tots dos amb 

flauta de bec) i Jordi Reguant (cla-

vicèmbal).  

GOSPEL PROJECT 
PORTEN LA SEVA VEU 
A LA PARRÒQUIA

Repte aconseguit. Divendres al vespre Gospel Project va tornar a exhibir el seu 
gran poder de convocatòria omplint l’església de Sant Esteve. Era l’objectiu 
d’aquest concert de Nadal amb esperit solidari, ja que la recaptació anava des-
tinada a Càritas. La formació que dirigeix Moisès Sala –en aquesta ocasió amb 
una quarantena de veus– va fer vibrar el públic amb els uns càntics que barregen 
energia i espiritualitat a parts iguals.

XaVier solanas

MÚSICA  DIVENDRES EL COR VA PROTAGONITZAR UN CONCERT BENÈFIC A L'ESGLÉSIA 

El Nadal es viurà de manera espe-

cial a la parròquia. El dia de Sant 

Esteve de fa 15 anys era beneit i 

començava a sonar l’orgue de l’es-

glésia. Per tal de festejar l’efemèri-

de, se’l farà brillar en tres moments 

diferents. Primer, dissabte (23 h), 

durant la Missa del Gall, que incor-

porarà cants a càrrec de les corals 

de Pueri Cantores de Sant Esteve, 

Sol Ixent (infants), Coral Albada 

(joves) i Cor Rogent (adults). Al 

punt de la mitjanit repicaran les 

campanes i se celebrarà amb na-

dales, torrons i cava. A més, abans 

de la missa, l’atri de l’església es 

transformarà en un petit estable –

amb un poni de veritat inclòs– on 

compartir un sopar comunitari. 

En segon lloc, a la missa de Sant 

Esteve (11 h) que, abans, de 10 a 

10.45 h, permetrà l’oportunitat de 

visitar l’orgue tot fent una xocola-

tada amb dolços. Finalment, el diu-

menge 1 de gener (18 h) se celebra-

ELS CONCERTS A SANT ESTEVE FARAN LLUIR L'INSTRUMENT

Cites musicals i misses 
pels 15 anys de l'orgue

rà el concert Any Nou, joves tecles 

romàntiques, que comptarà de nou 

amb la interpretació de l’organista 

Ignasi Prunés i inclourà el ball d’un 

vals a l’atri i un brindis final.  

n  El dia de Sant Esteve l’orgue tam-
bé lluirà a partir de les 12 del migdia 
en el concert del cicle La Música del 

cel —amb entrada lliure—, en el qual 
s’ha tornat a programar La batllia de 

Sant Esteve de Granollers, la fanfàrria 
per a tres gralles, timbal i dos orgues 
de tubs composta pel Pol Requesens i 
estrenada el 2017.

Des d’aleshores, la peça acostuma 
a interpretar-se a l’església de Sant 
Esteve a l’estiu, per la Festa Major, i a 
l’hivern, el dia del patró, Sant Esteve.

'LA MÚSICA DEL CEL' 
TANCA TEMPORADA

LES FRANQUESES.  Aquestes festes 

són temps de costums, rituals i 

tradicions que es van repetint, 

però a les Franqueses n’hi ha una 

d’exclusiva i curiosa. Cada 1 de 

gener, des de fa 32 anys, l'Orques-

tra Internacional Maravella posa 

música al concert d’Any Nou, per 

inaugurar-lo amb energia i un re-

pertori musical de cançons de di-

ferents estils i èpoques.

Aquest any l’hàbit tampoc no es 

trencarà i a les 19 h la veterana 

formació encapçalada per quatre 

cantants tot terreny tornarà a pu-

jar a l’escenari del Teatre Auditori 

de Bellavista, per animar la tarda 

post-revetlla. De fet, ja és una for-

mació de rècord perquè, fundada 

a Caldes de Malavella el 1951, fa 

71 anys que duu una activitat inin-

terrompuda arreu del continent. 

Així doncs, es pot dir que l’orques-

tra gironina meravella per la seva 

fidelitat a les Franqueses.

Les entrades anticipades ja es 

poden adquirir a través del web 

www.entrapolis.com o bé al Tea-

tre Auditori de Bellavista i al Casal 

Cultural de Corró d’Avall.  

L'Orquestra Maravella, el 

verdader clàssic de Bellavista
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Casino de Granollers Club de Ritme 
Carrer d’Agustí Viñamata, 21 · 08402 Granollers · Telf: 93 870 50 40 · www.casinodegranollers.com

Us desitgem molt bones festes!
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L'última nit de l'any és 

també la de l'última far-

ra sonada. O la primera 

de l'any nou, depèn 

com es miri. A cavall 

entre el 2022 que dei-

xem enrere i un nou 2023 acabat 

d'estrenar, la Revetlla dels Igno-

rats –organitzada pel col·lectiu 

Jovent Ignorat– torna al Pavelló 

d'Esports, el parquet, per posar 

banda sonora, humor i diversió 

a dojo.

La festa començarà una hora 

després de les campanades, al 

punt de la 1 de la matinada, i 

s'allargarà fins a les 7 del matí.

A la 1.30 h de la matinada co-

mençarà a sonar la música en 

directe, servida per la xaranga 

Tirant lo band, prou coneguda a 

festivals i festes majors d'arreu 

del país. Ells mateixos es defi-

neixen com “un grup de sonats 

s'ajunten per fer música de 

carrer perquè moguis el cul”.

En acabat, pels volts de les 3 de 

la matinada, els rellevarà una ses-

sió als plats a càrrec del veterà dj 

Javi Duomo –va començar a pun-

xar el 1998 i actualment és el fun-

dador del segell Wikolia Music– i 

el dj i productor Flavo, “fins a l'ho-

ra d'esmorzar”. Literalment, per-

què la festa es tancarà amb un es-

morzar per a tots els assistents. La 

revetlla també reservarà un bingo 

musical i els organitzadors anunci-

en “preus populars” a les barres. 

L'accés està limitat als majors de 

18 anys i les entrades ja es poden 

adquirir a través del web www.jo-

ventignorat.cat, amb dues opcions 

de preu –18 o 25 euros– en funció 

de les consumicions que inclouen. 

La setmana passada els organit-

zadors van advertir que ja s'havia 

venut la meitat de l'aforament.

Jovent Ignorat és una associació 

nascuda el 2003 que promouen 

activitats lúdiques i festives a la 

ciutat, de caràcter social i partici-

patiu. A més de la revetlla de Cap 

d'Any, també intervenen en el Car-

naval a la Fàbrica o a la programa-

ció del festival Musik N Viu. 

FESTA EL SARAU COMENÇARÀ A LA 1 AL PAVELLÓ D'ESPORTS

El col·lectiu Jovent Ignorat 

fa el tronera amb una

revetlla fins a la matinada

MÚSICA LA INTÈRPRET GARRIGUENCA ÉS DOCENT A L'ESCOLA DELS AMICS DE LA UNIÓ

Núria Conangla ara és NU
La garriguenca Núria Conangla es-

trena nou projecte musical, amb 

el nom artístic de Nu, a través del 

qual publicarà els seus temes pro-

pis a partir d'ara. Dimarts donava a 

conèixer el primer senzill, Fed Up, 

en format videoclip. Cantada en 

anglès, és una cançó “d'estil agres-

siu i amb molt de caràcter on es 

parla de les injustícies de la vida, 

la pressió social, es critiquen les 

enveges entre persones i l'abús 

de poder. Es posen de manifest 

les ganes de rebel·lar-se i de dir, 

d'una vegada, prou d'aguantar 

allò que no és just i que, dia rere 

dia, ens fa petits i ens reprimeix; 

ja no podem més, ara és el nos-

tre torn”, comenta la cantant.

El tema ha estat enregistrat en 

part a la Fournier, a càrrec del mú-

sic i productor Maria Roch (Jarabe 

de Palo, Los Sencillos, Dusminguet, 

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic).  

Conangla és una intèrpret poli-

facètica que es mou a través d'es-

tils i projectes variats. A més, en 

l'àmbit pedagògic és professora 

N.C.

NU  Núria Conangla en la pell de NU

de diferents disciplines a l'Esco-

la de Música Amics de la Unió i a 

l'Aula de Música Moderna i Tradi-

cional de la Fundació Università-

ria Martí l'Humà de la Garriga.

Formada inicialment a l'Esco-

la Municipal de Música d'aques-

ta població, tant en instruments 

com el violoncel com el piano, va 

continuar al Conservatori de Gra-nollers i va �inalitzar els estudis 
superiors a l'Escola Superior de 

Música de Catalunya. Amb poste-

rioritat inicia els va ampliar amb 

la trompeta i cant modern, baix 

elèctric i producció musical.

Al llarg de la seva carrera musical 

la intèrpret garriguenca ha format 

part de diversos projectes musicals, 

un d'aquests el quintet de corda 

Barcelona Rock Strings. Després de 

publicar el senzill Fuck Likes i Im-

Possible i el CD Som complicats, es 

reinventa i continua la seva trajec-

tòria com a compositora.

Avui, dijous, es compleixen 20 

anys de la sobtada desaparició de 

Joe Strummer, cofundador, com-

positor, cantant i guitarrista de 

la influent banda britànica The 

Clash i, amb posterioritat, a les fi-

les de The Mescaleros.

Per tal de recordar l'efemèride, 

el grup Obrigada, fundat a Carde-

deu el 2009 i grans admiradors 

del músic, oferiran avui, dijous 

(19 h), un concert d'homenatge al 

restaurant llibreria Anònims.

Serà una actuació amb convi-

dats especials, com el multiinstru-

mentista d'extens historial David 

Abadia (Brighton 64, Los Negati-

vos, Mossèn Bramit Morera i Els 

Morts, The Canary Sect, Los Inédi-

tos). En el seu repertori el quartet 

alternarà els clàssics de The Clash 

i versions de The Mescaleros. 

La darrera referència del grup 

vallesà és la cançó Isolats al bell 

mig, enregistrada a l'estudi CUB 

de Roca Umbert i publicat aquest 

estiu en un senzill compartit amb 

Dan Tindall. 

Amb el desaparegut

Joe Strummer en el record

EL GRUP OBRIGADA RET HOMENATGE AL LÍDER DE THE CLASH

L'equip d'handbol BMG Blancs i 

Blaus organitza dissabte la festa 

24D a la Nau B1, amb les actua-

cions de Sardines en llauna, Bar-

retyina Sound System, el dj Lex-

tulos i algunes sorpreses més. La 

sala obrirà portes a les 24.30 h i 

la festa s'allargarà fins a les 5 de 

la matinada. Les entrades, per un 

import de 10 euros, es poden ad-

quirir a través del compte d'Insta-

gram @blancsiblausbmg.

El dia abans l'Associació Urbana 

de Sons i Arts, gestora dels bucs 

d'assaig de Roca Umbert, proposa 

La nit dels Innocents (22 h) al ma-

teix espai, amb una combinació 

d'estils musicals ben diversos. 

Doble proposta musical a 

la Nau B1 per rematar l'any

L'última nit de l'any és 

també la de l'última far-

ra sonada. O la primera 

La formació simfònica que dirigeix 

Josep Maria Sauret actuarà el dia 

de Sant Esteve a la sala Francesc 

Tarafa (18 h), en el marc d'una 

petita gira per les comarques del 

Vallès Oriental i la Selva. Serà un 

concert amb taquilla inversa i un 

programa amb fragments del ba-

llet El trencanous de Txaikovski 

que també comptarà amb la inter-

venció de la rapsoda garriguenca 

Vicky Amador. La resta d'actuaci-

ons seran a Vidreres, Sant Celoni i 

Sant Feliu de Codines. 

La gira d'hivern 

del Jove Projecte 

Orquestral passarà 

per la Sala Tarafa
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La reeixida trobada artística de 

Sáez i Jover, empresa a La Tèr-

mica, les va portar a associar-se 

com a companyia. Així va néixer el 

Projecte I.G.L.U., un nom que, per 

mantenir l'essència de les creaci-

ons conjuntes, és un joc de sigles 

que poden prendre un significat 

diferent segons el projecte i la ima-

ginació del públic. "Tot té molt 

a veure amb el joc, cada inicial 

pot ser una paraula diferent per 

jugar", indica Maria Jover.

I tot jugant, aquesta nova com-

panyia nascuda a Roca Umbert ha 

aconseguit els suports suficients 

per crear el seu primer muntatge 

escènic, que manté, això sí la vo-

luntat de fer participar el públic, 

de crear una connexió entre art 

i espectador. "Nosaltres hi fem 

d'acompanyants, de mediado-

res", detalla l'actriu, que sempre 

s'ha interessat per "barrejar dis-

ciplines i tècniques musicals 

al teatre". Clara Sáez també és 

amant del treball multidisciplinar 

des que es va iniciar en un projec-

te d'escenografia –obres del Col-

lectiu dels Silencis de Roca Um-

bert–  que "em va fer sortir de 

les dues dimensions de la il·lus-

tració i ocupar espai". També  ha 

format part d'altres espectacles 

teatrals com a intèrpret musical.

L'any passat Projecte I.G.L.U. va 

rebre la beca Carlota Soldevila del 

Teatre Lliure, un premi que, jun-

tament amb el suport de la Gene-

ralitat de Catalunya i l'Ajuntament 

de Girona, ha permès desenvolu-

par el procés d'investigació per 

a l'espectacle, que s'estrenarà el 

29 de gener al Teatre Municipal 

de Girona. Les autores destaquen 

també el suport del Teatre Jardí 

de Figueres i l'espai Nyamnyam 

de Mieres, on han fet residències 

artístiques.

El lloc del desig –descriuen– és 

una proposta escènica que té "la 

missió de qüestionar, repensar 

i reflexionar sobre el desig". 

Plantejada de forma interactiva, 

poètica i experimental, per tal que 

el públic s'hi submergeixi en ple 

"i pugui sentir i pensar, estant 

acompanyats de la proposta vi-

sual, musical i relatada amb un 

taller final participatiu".

I.G.L.U.

CANALITZANT DESITJOS  Les membres d'I.G.L.U. a la intervenció a La Tèrmica

De la Tèrmica al teatre

El campament reial 

del patge Gregori 

culmina el camí cap 

a la nit més màgica

En aquest recorregut temporal 

per arribar a la nit del 5 de gener, 

com cada any, Roca Umbert aco-

llirà també el Campament Reial, 

on els gregorins i les gregorines 

preparen l'arribada dels Reis 

d'Orient. Així, dimarts 2 i dime-

cres 3 de gener (en dos torns, a 

les 17 i 18.45 h) hi seran presents 

els patges Gregori, Picarol i la 

patgessa Llum, que recuperaran 

la participació ciutadana i la in-

teracció amb la canalla, després 

de dos anys amb restriccions. Es 

podrà entregar la carta, veure on 

dormen els Reis, i aconseguir la 

pols màgica a la Tèrmica. També 

hi haurà tallers originals per jugar 

amb la llum, ajudar a fer cabanes 

als patges gregorins i gregorines, 

jugar a jocs gegants, i els habitu-

als tallers de picarols i de fanalets, 

que enguany té un nou disseny a 

càrrec de l'artista Elena Frauca, i 

que també es podrà fer el dia 2 de 

gener, a la visita que fan els pat-

ges a tots els barris de la ciutat 

o aconseguir-lo per fer a casa el 

mateix 5 de gener al matí a Roca 

Umbert i a l'ajuntament.

El Campament és una activi-

tat gratuïta, amb reserva prèvia 

d'entrada a partir d'avui, 22 de 

desembre, a www.granollers.cat/

nadal i a les taquilles del Teatre 

Auditori. Cada dia, s'oferiran dos 

passes, a les 17 h i a les 18.45 h. 

El desig és segurament 

una de les fonts d'energia 

més inacabable i potent 

per activar qualsevol 

mecanisme. I així ho de-

mostren la il·lustradora 

granollerina Clara Sáez i l'actriu 

vallesana –de Llinars– Maria Jover, 

que des de fa quatre anys conver-

teixen La Tèrmica de Roca Umbert 

en una Fàbrica dels Desitjos que 

engega la maquinària, no només de 

l'espai, sinó de tot el calendari fes-

tiu per preparar-se per a l'arribada 

dels Reis d'Orient a la ciutat.

Així, les dues creadores van re-

bre novament l'encàrrec municipal 

d'idear aquest taller-itinerari, que 

té dues característiques essenci-

als: "La hibridació de disciplines 

artístiques i la participació d'un 

públic intergeneracional". Cada 

any, a més, culmina amb la "ma-

terialització del desig; juguem 

amb diferents maneres de crear 

un objecte", que enguany mostra-

rà "les sis cares del desig" en uns 

cubs que s'il·luminaran en la fos-

cor –per conèixer-ne més detalls, 

caldrà participar-hi, ja que les ar-

tistes demanen de poder mantenir 

l'efecte sorpresa–.    

La proposta interactiva i multidisciplinària de la il·lustradora Clara Sáez i l'actriu Maria 

Jover a Roca Umbert suma un dia més per poder participar del taller intergeneracional

Jover és important també el rere-

fons eductiu i la visió pedagògica 

de les seves creacions artístiques. 

De fet, comparteixen també el per�il d'educadores; les dues han 
estat docents d'estudis en arts 

plàstiques i arts escèniques, a 

part de tenir llarga experiència en 

el camp de l'educació en el lleure, 

educació musical i plàstica. 

Tot plegat, una mescla d'ingre-

dients que ha estat la clau de l'èxit 

d'aquest projecte, ja clàssic al ca-

lendari nadalenc de Granollers, 

i que en aquesta quarta edició 

suma un dia més per poder arri-

bar a més públic. MONTSE ERAS

M.E.

EN PREPARACIÓ  Maria Jover, davant del micro, i Clara Sáez, amb els instruments

TRADICIÓ COMENÇA LA LITÚRGIA PER PREPARAR-SE PER A L'ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT AMB UNA SETMANA INTENSA D'ACTIVITATS FAMILIARS

Els sons seran els protagonistes 
de la quarta Fàbrica dels Desitjos

Dt 27, dc 28, dj 29 i dv 30, 
Passis a les 11, 12, 13, 17, 18 i 19 h
La Tèrmica. Roca Umbert
Inscripció previa a granollers.cat/nadal

Sí que es pot esperar d'aquest 

projecte interdisciplinari que unei-

xi teatre i arts visuals, i en aquesta 

edició especialment la música –la 

disciplina que les va unir fa anys al 

Conservatori–. La quarta edició de 

la Fàbrica dels Desitjos –un recor-

regut d'uns 40 minuts per la Tèr-

mica– tindrà el so com a protago-

nista, amb instruments d'elements 

que es poden trobar a la Tèrmica, 

de colors i textures diferents. 

Constituïdes en companyia, Projecte I.G.L.U. ha rebut suport del Lliure 

i de la Generalitat per a un espectacle que estrenarà al gener a Girona

L'espectacle, ideat també com 

una proposta apta per a totes les 

generacions, té una durada de 45 

minuts. Després d'aquesta primera 

presentació al gener i d'haver mos-

trat el procés de treball a l'octubre 

al festival FIET de les Illes Balears, 

les dues creadores esperen que 

El lloc del desig pugui visitar més 

escenaris arreu del país, a més de 

mostrar el muntatge a Granollers, 

allà on es va plantar la llavor. M.E.

Estrenaran vestuari i 
barrejaran elements digitals 
i analògics, com la projecció

de dibuixos fets en directe

Una altra novetat del projecte 

d'aquest any és el vestuari de les 

dues artistes, "més blanc i fosfo-

rescent, amb un aspecte més tec-

nològic", detallen. De fet, la Fàbri-

ca dels Desitjos juga amb la barreja 

dels elements analògics i digitals. 

Per exemple, Sáez fa dibuixos a mà 

sobre un suport digital i es projec-

ten. "Ens agrada que es vegi el 

procés analògic en directe", diu.

A més, per a Clara Sáez i Maria 

El desig és segurament 

una de les fonts d'energia 

més inacabable i potent 
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El cap de setmana, l'església de Santa Eu-

làlia de Corró d'Avall i el bosquet que l'en-

volta van ser el teló de fons de les escenes 

de la 24a edició del Pessebre Vivent que 

organitza l'Agrupació Santa Eulàlia.

La convocatòria d'aquest any –amb una 

bona resposta d'assistència– va recuperar 

la normalitat després dels anys pandèmics, 

i va sumar diversos al·licients, com vestua-

ri d'època, música en directe, animals vius 

als quadres i alguns escenaris nous. A més, 

es van recuperar escenes més participa-

des, que les restriccions de la Covid havien 

fet inviables, com la del mercat i Josep i Ma-

ria buscant allotjament.

 L'organització, com sempre, va procurar 

sumar-hi col·laboradors, com els habituals 

Armants de Mataró, membres del pessebre 

de Cànoves i Samalús i de l'Hermandad 

Rociera de Bellavista. La gran novetat: els 

Encendraires, que van traslladar el públic 

al bell mig de l'infern. i

Nadal és anunciat

xavier solanas

L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA  Es van desplegar els quadres escènics

TRADICIÓ  L'AGRUPACIÓ SANTA EULÀLIA ORGANITZA EL 24è PESSEBRE VIVENT

L'alumnat de tercer i quart de primària de 

l'Escola Educem va visitar la residència de 

gent gran de la Fundació Antònia Roura, i 

hi van cantar nadales populars. De fet, el 

projecte educatiu d'Educem potencia la 

relació intergeneracional per vetllar per 

l'enriquiment emocional dels nens i nenes, 

i pel compromís amb l'entorn.

          L'alumnat d'Educem 
canta nadales a la gent 
gran de l'Antònia Roura

educem

Uns 900 infants han fet cagar el Tió de Gran Centre

El cap de setmana Gran Centre va organitzar el seu tradicional tió de Nadal, per on van passar 
uns 900 nens i nenes. L'activitat, també amb caràcter solidari, va servir per recaptar fons per  
al menjador social d'El Xiprer, a qui l'entitat de comerciants lliurarà 1.260 quilos d'aliments.

gran centre

LA RECAPTACIÓ DE L'ACTIVITAT ES DESTINARÀ AL MENJADOR D'EL XIPRER
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David Pallàs endolceix el Nadal

El mestre xocolater David Pallàs ha embellit l'aparador de la seva escola 
taller amb un pessebre monumental de xocolata, que també està il·luminat. 
Comptant amb la col·laboració dels seus alumnes, han creat un betlem   
que ha requerit gairebé 60 quilos de xocolata. El 5 de gener, coincidint 
amb la cavalcada de Reis, serà repartit entre la mainada.

TONI TORRILLAS

EL 5 DE GENER EL PESSEBRE DE XOCOLATA PODRÀ SER TASTAT

L’any passat els Xics tenien pro-
gramat el tradicional Quinto de 
Nadal pel dia de Sant Esteve. S’ha-
via anunciat, tot estava preparat, 
però a darrera hora es va haver 
de suspendre a causa del fatídic 
coronavirus.

Aquest sorteig és un costum 
arrelat de la colla que es remunta 
al 2009 i que només ha deixat de 
fer-se durant els dos anys de pan-
dèmia. Però la tercera és la bona 
i, si res no es torça, la colla caste-
llera celebrarà dilluns (19 h) el 
Quinto a la Troca, a Roca Umbert. 

Una altra de les peculiaritats 
d’aquesta cita és el seu caràcter 

solidari. Els participants poden 
comprar tants cartons com vul-
guin, i tota la recaptació obtin-
guda per la venda es destina a 
entitats i organitzacions socials. 
Aquest cop els beneficiaris torna-
ran a ser els mateixos anunciats 
l’any passat, l'Associació contra 
l'Anorèxia i la Bulímia i la Funda-
ció Sant Joan de Déu.

Un centenar de comerços de 
Granollers i comarca fan aportaci-
ons en espècies per nodrir el pre-mi. Aquest any un 90 % d’aquests 
establiments han decidit continu-
ar col·laborant, i també s’hi han 
sumat alguns de nous.

TRADICIÓ LA COLLA CASTELERA FARÀ EL SORTEIG A LA TROCA

Els Xics celebraran, 

ara sí, el tradicional Quinto 

solidari de Sant Esteve

TEATRE LA COMPANYIA MILNOTES RECUPERA EL MUSICAL FAMILIAR 'EL GRAN LLIBRE DE NADAL'

El Nadal del matrimoni Noël
La companyia Milnotes 
empolvorarà amb una 
mica de màgia aquestes 
festes gràcies al retorn 
d’El gran llibre de Na-

dal, un espectacle de 
teatre musical ideat especialment 
per a un públic familiar i infants a 
partir de 3 anys. És la tercera ve-
gada que es reposa a Granollers, en 
aquesta ocasió al Cinema Edison.

Joan Garrido, director de la 
companyia Milnotes, actua com a 
director artístic del muntatge, al 
costat d'Elisa di Prieto, directora 
musical, i tots dos també assu-
meixen rols com a actors. L'obra 
es basa en un text de David Jordan 
i amb composicions musicals de 
Daniel Pérez. 

Els protagonistes són el Pare i la 
Mare Noël, els follets Pixie i Lily i 
altres personatges. Quan l'Estela, 
l'ajudant de la Mare Noel, enso-
pega amb el gran llibre de les his-
tòries de Nadal, no pot evitar ex-

plicar-les, en unes aventures que 
combinen música, comèdia, ball i, 
sobretot, molta alegria.

La funció es farà dissabte (12 h), 
vigília de Nadal, i les entrades ja es 
poden adquirir de manera antici-

MILNOTES

'EL GRAN LLIBRE DE NADAL'

■ LES FRANQUESES. La companyia 
granollerina també ha concebut, per 
segon any consecutiu, l’Espai dels 

Somnis, el campament reial dels Mags 
de l’Orient a les Franqueses del Vallès. 
Estarà instal·lat al poliesportiu de Can 
Prat els dies 2 i 3 de gener (dilluns de 
16.30 a 20.30 h i dimarts de 10 a 14 h i de 
16.30 a 20.30 h) i allà els infants podran 
descobrir el lloc on els ajudants de ses 
Majestats treballen els dies previs a la 
seva arribada. 

Les entrades es podran adquirir a 
través del portal Entràpolis (www.en-

trapolis.com) i l’any passat va ser visi-
tat per més de 2000 persones.

L'ESPAI DELS SOMNIS,
A CORRÓ D'AVALL

DANSA EL CINEMA EDISON PROJECTA UNA VERSIÓ DEL BALLET AMB MÚSICA DE TXAIKOVSKI

Ballant el món fantàstic d''El Trencanous' 
Nadal no seria Nadal sense El 

Trencanous i, de fet, en l’àmbit 
musical la representació d’aquest 
ballet inaugura el Nadal a Angla-
terra. La versió de The Royal Ba-
llet, amb seu al Covent Garden de 
Londres es projectarà avui dijous 
(19 h) al Cinema Edison.

Es tracta de la producció del ve-
terà coreògraf i professor de ba-
llet britànic Peter Wright, avui no-
nagenari i tot un expert en aquest 
gènere. La seva versió, estrenada 
l’any passat, és considerada com 
la més perfecta de les darreres 

dècades, amb unes coreogra�ies molt �idels a les originals del rus 
Lev Ivanov i uns dissenys d’època 
de Julia Trevelyan Oman.

Marius Petipa es va basar en 
un conte d’E.T.A. Hoffmann per 
imaginar aquesta aventura màgi-
ca viscuda durant la nit de Nadal, 
que pren tota la seva dimensió 
quan s’incorpora la música de 
Txaikovski, aquí interpretada per 
l’orquestra de The Royal Opera 
House, dirigida per Koen Kessels.Aquesta obra ha �ixat en la me-
mòria del públic alguns dels mo-

ments més reconeixibles de la 
història del ballet, com la Dansa de la Fada Con�itada o el Vals de 
les Flors. 

En aquesta ocasió el muntatge aplega a les primeres �igures de la 
companyia londinenca. La balla-
rina principal, la japonesa Akane 
Takada, dona vida a la Fada de Su-
cre, Isabella Gasparini interpreta 
a Clara, el cubà canadenc Cesar 
Corrales és el príncep, Chris-
topher Saunders és Drosselmeyer 
i Luca Acri assumeix el paper de 
Hans-Peter/Trencanous. 

La companyia Milnotes 
empolvorarà amb una 
mica de màgia aquestes 

pada a través del web escenagran.

cat. Dimecres, Milnotes alertava 
que queden poques entrades.
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xavier solanas

Els poetes locals Esteve Planta-

da i Santi Montagud van oficiar 

d'introductors durant l'acte de 

presentació del llibre d'artis-

ta Fulgor, una intervenció de 

l'artista granollerí Jordi Pagès 

sobre el poemari homònim de 

Lluís Calvo. 

Aquest títol es va presentar 

dijous al restaurant llibreria 

Anònims, amb lectures d'alguns 

poemes que en formen part i co-

mentaris al voltant del seu pro-

cés de creació. 

Presentat dins d'una capsa 

negra, de Fulgor se n'ha fet una 

tirada limitada de només 77 

exemplars, degudament signats 

i numerats, que també incorpo-

ren una aquarel·la original de 

Pagès i un text de la historiado-

ra d'art Mercè Vila Rigat.  

ART  EL VOLUM, D'EDICIÓ LIMITADA, ES VA PRESENTAR DIJOUS

Poesies i dibuixos al voltant 

del llibre d'artista 'Fulgor'

PRESENTACIÓ  L'Esteve Plantada, en primer terme, a l'Anònims

La cantautora 

Laia Llach publica 

'Sol d'hivern', el 

seu disc de debut

Aquests dies la cantautora grano-

llerina Laia Llach –ambientòloga 

i geòloga de formació– es troba 

en plena promoció del seu debut discogràfic, l'àlbum Sol d'hivern, 

publicat divendres i que és una 

realitat gràcies a una campanya de micromecenatge. L'autora defi-
neix el seu contingut, fonamental-

ment acústic, com a "música de-

licada, lletres íntimes, relats de 

moments viscuts, recollits en 8 

cançons que vull compartir".

El treball ha estat precedit, al 

novembre, pel llançament a plata-

formes digitals del senzill Serà la 

pluja, acompanyat d'un videoclip 

realitzat dins del Programa de Su-

port a la Creació de les Cases de la 

Música i en el qual van participar 

alguns dels seus mecenes. 

Laia Llach es va donar a conèixer 

el 2019, arran del Concurs Cerca-

vila, impulsat pel cantautor Cesk 

Freixas. Aquest any també s'ha 

imposat al concurs de cantautors 

de Verges, al Baix Empordà.  

NOVETAT DISCOGRÀFICA

Joan Sala Vila, articulista a les 

pàgines de Som, ha afegit un nou 

títol a la seva extensa bibliogra-

fia amb el poemari Un joc de vida 

(Edicions Forment). Al pròleg es 

descriu aquest llibre com "una 

meditació de l'autor, una in-

trospecció total del sentit de 

viure, descobrint a través de les 

mateixes inquietuds d'en Joan 

Sala, la història de la seva vida i 

els records que sorgeixen en els 

moments de calma".

En aquests textos Sala Vila con-

tinua fidel als seus grans interes-

sos, literaris i vivencials: la moral 

cristiana i les creences i valors 

que se'n deriven, la filosofia i l'ad-

miració "quasi reverencial" cap 

a la naturalesa. Els altres són l'es-

port i l'art.

Aquest 2022 ha resultat espe-

cialment prolífic per a l'autor des 

del punt de vista literari, ja que 

també ha publicat l'assaig polític 

Democràcia, un procés històric 

LITERATURA  ÉS EL QUART TÍTOL QUE TREU A LA LLUM EL 2022

Sala Vila edita un nou 

poemari, 'Un joc de vida', 

en un any literari prolífic
arxiu

'UN JOC DE VIDA'

de llibertat; el llibre de poesies 

i il·lustracions La gran coral de 

l'aigua i el poemari Camins d'in-

fantesa –en el qual evoca els seus 

primers anys de vida durant la 

postguerra a través de poemes 

autobiogràfics–, tots amb el segell 

d'Edicions Forment.  
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 15 al diumenge 18 de desembre

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

19º 10º  21º 10º  21º 9º  20º 8º

“Vols participar en la creació 

d’un espectacle de circ?”. Al mes 

de setembre la companyia de circ 

Impulsos, dirigida per Pau Por-

tabella i resident al Centre d’Arts 

en Moviment (CAM) de Roca Um-

bert, plantejava aquesta pregunta 

al públic, alhora que feia una crida 

a les persones interessades, ma-

jors de 50 anys.

L’objectiu era el de preparar el 

muntatge Llenguatges, comptant 

amb aquestes aportacions de per-

sones que no cal que tinguin ex-

periència prèvia en el món teatral 

o del circ. 

Des d’aquell moment es va es-

tablir un calendari de sessions 

de taller i assajos oberts al públic 

i avui, dijous (19 h), se n’ha pro-

gramat un d’aquests, amb entrada 

lliure –no cal inscripció prèvia–.

Els assistents podran conèixer 

de primera mà les interioritats 

Com es cuina un espectacle de circ?

ARTS ESCÈNIQUES  LA CIA IMPULSOS FA UN ASSAIG OBERT DEL NOU MUNTATGE, 'LLENGUATGES'

del procés de creació d’aquest 

projecte comunitari, interpretat 

per Julie Bergez, Nacho Flores, En-

dika Salazar i el mateix Portabella 

i que compta amb la participació 

d'alumnes d'Arsènic i dels volun-

taris sèniors que s’han apuntat a 

la convocatòria.

Els dos darrers assajos oberts 

estan previstos pel 23 de març i el 

18 de maig, abans de l’estrena de 

l’espectacle. 

BERNAT BARRIS FA 
DIALOGAR EL CENTRE 
I LA PERIFÈRIA

Granollers suma una nova visió artística de la ciutat, des d’una perspectiva si més 

no desacostumada. Divendres, el pintor Bernat Barris s’estrenava expositivament 

a casa inaugurant la mostra Granollers, en el centre de la perifèria al Museu. Fins 

al 9 d’abril es poden contemplar més d’una vintena d’obres de diferents formats, 

pintades a l’oli, de la quarantena de peces que conformen la seva sèrie grano-

llerina, centrada sobretot en els afores, els espais de trànsit on la trama urbana 

deixa pas als polígons industrials. La mostra es complentarà, al gener, amb l'edi-

ció d'una publicació catàleg, enriquida amb textos de David Sánchez Rueda.

toni torrillas

EXPOSICIÓ  EL PINTOR LOCAL EXPOSA PER PRIMERA VEGADA A LA CIUTAT, AL MUSEU

La il·lustradora i docent de dibuix

i pintura Elena Frauca i els seus 

alumnes al Talleret de l’Elena han 

inaugurat l’exposició Els colors del 

Nadal al restaurant El Mirallet. 

Es tracta d’una mostra col·lectiva 

que aplega 26 il·lustracions, fetes amb 

diferents tècniques pictòriques, que 

els alumnes del taller han ideat

inspirant-se en racons de Granollers.

Més d’una cinquantena de

persones es van congregar amb motiu 

de la inauguració, celebrada dimarts 

al vespre. L’exposició es podrà veure 

en aquest establiment durant aquestes 

festes de Nadal.

          Elena Frauca 
inaugura exposició 
de fi de curs

jordi ribó

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

107.6 FM
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat
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Gimcana familiar
L’associació de botiguers Comerç Ral proposa una 

gimcana familiar que tindrà lloc dimecres 28 (11 h) 

a la plaça de les Hortes. Per organitzar-la, compten 

amb la col·laboració dels monitors del gimnàs 24 

hores del barri, Anytime Fitness.

Hi ha representacions dels

Pastorets que, tot i que es prenen 

alguna llicència, són fidels al model 

fixat per Josep M. Folch i Torres el 

1916. I després n’hi ha d’altres que 

l'adopten per fer tota una altra 

cosa, per bé que mantinguin un 

cert esperit.

En aquesta segona categoria

encaixa Àngels, Dimonis i...
Pastorets?, l'adaptació que fan a 

Canovelles i que s’anuncia com la 

lluita entre el Bé i el Mal més

insòlita i irreverent, “una obra 

nova, de creació pròpia i única 

arreu”. Per quart any consecutiu 

aquesta dramatúrgia pròpia

trasllada l’acció de Betlem a 

Canovelles i el marc temporal de 

l’any 0 a l’actual 2022, aquest cop amb noves aventures i personatges i escenaris 

afegits.

La funció es podrà veure els dies 26 de desembre i 7 i 8 de gener al Teatre 

Auditori Can Palots i el grup Pastorets de Canovelles assegura que és una versió 

“que no hem vist ni veurem mai a cap altre indret”.

En un context més temperat, l'associació Fem Pastorets de la Garriga recupera 

per 17a vegada tota la màgia del conte original en un muntatge ambiciós, amb la 

participació de 80 actors i actrius. Ambientat durant la nit de Nadal de 1981 i amb 

música en directe, és “un espectacle diferent i sorprenent per a l’espectador, 

que manté tradició i innovació a parts iguals”, prometen.

L’obra s’estrena el dia de Nadal al Teatre de la Garriga, el Patronat, i es tornarà 

a representar el dia de Sant Esteve i el 7 i 8 de gener.

Pastorets per a tots els gustos

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 22

11 h Plaça de l’Ajuntament

Fira de Nadal: activitats diverses

DIVENDRRES, 23

11 h Plaça de l’Ajuntament

Fira de Nadal: activitats diverses

DILLUNS, 26

19 h Centre Cultural de Marata

DIJOUS, 22

18 h Museu de Granollers

Nadal al museu: Dibuixa la postal de 

Nadal, amb la il·lustradora Eva Salayet

19 h Centre d’Arts en Moviment

Assaig obert amb la companyia 

Impulsos

19 h Cinema Edison

El Trencanous. Ballet

19 h Plaça de la Porxada

Granollers Balla: Kilometro 13 Dance 

Studio

19 h Restaurant llibreria Anònims

Obrigada celebrates Joe Strummer. 

Concert

20 h Plaça de la Porxada

Granollers Balla: Mi Zona

DIVENDRES, 23

22 h Sala Nau B1

La nit dels Innocents

DISSABTE, 24

9 h Plaça de Josep Maluquer i

Salvador

Fira de les Il·lusions. Brocanters, 

col·leccionisme i artesania

12 h Cinema Edison

El gran llibre de Nadal. Teatre musical

DILLUNS, 26

9 h Plaça de la Corona

Pedalada Crematorrons

12 h Església de Sant Esteve

La Música del Cel: La batllia de Sant 

Esteve de Granollers. Concert

18 h Sala Francesc Tarafa

Jove Projecte Orquestral en concert

19 h La Troca

Quinto de Nadal dels Xics. Sorteig 

solidari

DIMARTS, 27

10 i 16 h Palau d’Esports

Parc Infantil de Nadal

11, 12, 13, 17, 18 i 19 h La Tèrmica

Fàbrica de Desitjos. Activitat familiar

DIMECRES, 28

10 i 16 h Palau d’Esports

Parc Infantil de Nadal

11 i 17 h Plaça de la Porxada

Vine a pintar i retallar la teva llufa. Taller

11, 12, 13, 17, 18 i 19 h La Tèrmica

Fàbrica de Desitjos. Activitat familiar

DIJOUS, 29

10 i 16 h Palau d’Esports

Parc Infantil de Nadal

11, 12, 13, 17, 18 i 19 h La Tèrmica

Fàbrica de Desitjos. Activitat familiar

18 h Museu de Granollers

Nadal al museu: Dibuixa la postal de 

Nadal, amb la il·lustradora Eva Salayet

DIVENDRES, 30

10 i 16 h Palau d’Esports

Parc Infantil de Nadal

11, 12, 13, 17, 18 i 19 h La Tèrmica

Fàbrica de Desitjos. Activitat familiar

19 h La Troca

L’Home dels Nassos

DIUMENGE, 1

1 h Pavelló municipal d’Esports

La Revetlla dels Ignorats 2023

18 h Església de Sant Esteve

Concert de Cap d'Any: Any Nou, joves 

tecles romàntiques

DIMARTS, 3

10 h Nau de Dents de Serra

Taller de fanalets

17 h Roca Umbert

El Campament Reial del patge Gregori

DIMECRES, 4

10 h Nau de Dents de Serra

Taller de fanalets

17 h Roca Umbert

El Campament Reial del patge Gregori

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. Fins al 31 de

desembre de 2023

L'Infern de Dante. Obres de Jordi Diaz 

Alamà i Grzegorz Gwiazda.  Fins al 5 

de febrer

Granollers, en el centre de la perifèria.

Pintures de Bernat Barris. Fins al 9 

d'abril

Espai d'Arts

desembre

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Ciutats. Pintures de Mia Martí. Fins al 

8 de gener

Restaurant llibreria Anònims

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

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

Translacions, de la imatge-a

l'entorn. Obres de Miranda Pastor. 

Fins al 19 de febrer

Museu de Ciències Naturals

L'art de la ciència. Jordi Sabater Pi. 

Fins al 2 d'abril

Agents rurals: Guardians del medi 

natural. Fins al 22 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 

Pastorets de Marata

DIJOUS, 29

21 h Església de Santa Coloma de 

Marata

Concerts de Marata: concert amb el 

flautista Claudi Arimany, entre d’altres
DIVENDRES, 30

20 h Centre Cultural de Marata

Pastorets de Marata

DIUMENGE, 1

19 h Teatre Auditori de Bellavista

32è Concert d'Any Nou amb l'Orquestra 

Internacional Maravella

DILLUNS, 2

16.30 h Espai Can Prat

L'Espai dels somnis

DIMARTS, 3

10 i 16.30 h Espai Can Prat

L'Espai dels somnis

16 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

Rebuda dels Patges

DIMARTS, 4

17 h Plaça de l'Espolsada 

Entrega de cartes al patge Ganxet, 

xocolatada, taller de fanalets i animació 
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