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EN PORTADA. Resum de l'any 2022

RESPOSTES SOLIDÀRIES  La primera manifestació per rebutjar la guerra a la plaça de la Porxada, al febrer, i una de les expedicions del Comboi GR UC, al març

L'esclat de la primera guerra del 

segle XXI a Europa, arran de la in-

vasió russa d'Ucraïna el 24 de fe-

brer, ha estat sens dubte la notícia 

global que més ha trastocat la ciu-

tadania, també a escala local –tant 

per com va colpir i va desfermar 

una onada de solidaritat, com per 

les conseqüències econòmiques 

que se n'estan derivant o, si més 

no, que ha accelerat–. 

Primeres reaccions
Quatre dies després de l'inici del conflicte bèl·lic la societat civil es 
mobilitzava en una concentració 

a la Porxada per protestar contra 

la guerra. Poc després també ho 

feien les institucions, amb una 

declaració i una convocatòria de 

l'Associació Catalana de Municipis 

i la Federació de Municipis de Ca-

Un 2022 marcat per la guerra, 
amb solidaritat i preocupació
La invasió russa d'Ucraïna va provocar una onada inicial de resposta humanitària i l'organització 

municipal per a l'acollida de refugiats, i ara s'arrossega una crisi de materials i l'augment de preus

talunya, a la qual s'adherien Gra-

nollers i les Franqueses. 

Per donar suport als refugi-

ats ucraïnesos, els ajuntaments 

també van organitzar, primer en 

punts d'acollida i, al març, amb la 

creació de taules d'emergència co-

ordinades a les entitats del tercer 

sector per fer front a l'arribada de 

cada cop més persones que fugien 

de la guerra. Un mes després de l'inici del conflicte, l'oficina d'aco-

llida de Granollers ja havia atès 

una setantena de persones.

Iniciatives ciutadanes
La resposta ciutadana va ser, en 

alguns casos, més ràpida que la 

institucional, amb centenars de 

donacions en punts de recollida 

d'ajuda humanitària i desenes de 

particulars que es van desplaçar 

amb els seus vehicles a la frontera 

de Polònia per dur material huma-

nitari a la població ucraïnesa. Una 

de les iniciatives populars més 

organitzades va ser l'anomenat 

Comboi GR UC, que en només una 

setmana engegava una caravana 

solidària amb 9 metres cúbics de 

material humanitari i que tornava 

a 17 persones del país eslau que 

s'escapaven del conflicte –la gran majoria dones i els seus fills–. El 
Comboi GR UC va fer diverses ex-

pedicions des del març.

Els preus dels subministraments
La guerra ha accelerat un dels 

problemes que ja s'albiraven els 

darrers anys: la manca de com-

bustibles fòssils i el conseqüent 

augment de preus de carburants 

i subministraments energètics 

–sobretot electricitat i gas– que 

s'ha produït i que ha comportat 

problemes tant a les llars com a 

les adminitracions –l'Ajuntament 

de Granollers ha incrementat en 2 

milions les despeses previstes en 

subministraments aquest 2022–. 

Moltes empreses també s'estan 

trobant un augment de costos difícils d'assumir, als quals en al-
guns casos també s'ha sumat la dificultat d'importació de certs 
components i l'augment de cost 

de les matèries primeres. Així, 

molts concursos públics han que-dat deserts i, fins i tot, obres s'han 
vist aturades per la caiguda de 

l'empresa adjudicatària –com la 

renovació de les antigues pisicines 

interiors de Granollers–. i m.e.

INFLUÈNCIA EN L'ART  El Panoràmic mostrava imatges de Kíiv bombardejada

Finançament

Després de dos anys de restriccions 

arran de la Covid-19 i de les repercus-

sions econòmiques d'aquestes atu-

rades, la Unió Europea ha començat a 

atorgar els ajuts als quals es va com-

prometre per a la transformació dels 

estats cap a models més sostenibles. 

Així, enguany també ha estat marcat 

per l'arribada dels fons Next Genera-

tion, que han permès als ajuntaments 

incrementar les partides per a inversi-

ons, especialment per a projectes ur-

banístics que beneficiïn els vianants i 

avancin cap a ciutats més verdes i amb 

menys petjada de CO2.

L'ARRIBADA DELS 

NEXT GENERATION

arxiu

panoràmic
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El radar de la C-17
entre Lliçà i Parets va estar 
inactiu des de l'estiu de 2019

Nova UCI 
L'àrea de crítics, 
en obres des de 

2019, suma 10 llits 
nous i una sala de 

diagnòstic per a la 
imatge

La C-17 ja té tres 
carrils en sentit 
sud i enfi la les 
obres del nord i 
els nous enllaços

La Mitja 
recupera la data i el 
recorregut habituals

Clam contra la guerra.
Després de la invasió russa a 
Ucraïna la Porxada va acollir 

concentracions pacifi stes i 
solidàries 

GRANOLLERS. Al març, el veterà alcal-

de Josep Mayoral deixava el càrrec 

que havia ocupat durant 18 anys. La 

notícia, segurament la de caire polí-

tic més rellevant de les darreres dè-

cades a la ciutat, trascendia per una 

filtració sorgida de l'executiva naci-

onal del PSC i precipitava el relleu a 

l'Alcaldia, que Mayoral i Alba Barnu-

sell tenien acordat feia temps. Això 

passava un dimecres i divendres 

Mayoral ho explicava a l'assemblea 

local del PSC i al personal municipal.

Mayoral, professor –i director als 

POLÍTICA AL MARÇ, QUI VA SER DURANT 18 ANYS ALCALDE VA PASSAR EL RELLEU A BARNUSELL

L'adeu del 'Mayo' Acord per al cobriment de la

via entre Vinyamata i Umbert
Al març, l'Ajuntament i el Ministeri 

de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana –a través d'Adif– anuncia-

ven l'acord per a una nova proposta 

de cobriment de la via del tren en 

un primer tram de 400 metres, en-

tre els carrers Josep Umbert i Agus-

tí Vinyamata, que té un cost estimat 

d'uns 20 milions d'euros, dels quals 

Adif es comprometia a assumir-ne 

el 87%. Per fer viable l'operació, 

les dues parts acordaven una ope-

ració urbanística que ha permetre 

reordenar l'estació de Granollers 

Centre per alliberar 32.178 metres 

quadrats de sòl residencial al sector 

del carrer Esteve Terrades, que per-

metrà a Adif la promoció de 468 pi-

sos. La posada en escena de l'acord 

continuava a l'abril amb la visita de 

INFRAESTRUCTURES ES FARAN 468 PISOS A ESTEVE TERRADES

ARXIU / X.SOLANAS

La unitat de recuperació 
en salut mental

va obrir l'1 de febrer, després 
que Daruma denunciés que 
s'ha mantingut tancada dos 

mesos per la burocràcia

Unes 500 llars de Terra Alta 
i Can Gili es queden sense 
aigua durant dos dies

App
per notifi ca 
incidències a 
la via pública a 
les Franqueses

Primera visita 
d'Aragonès 
com a  
president de 
la Generalitat

La portada 

Desdoblament

La portada del número 343 

segurament serà una de les 

més icòniques i rellevants de 

la història política recent de 

la ciutat. Després del ple de 

comiat, la darrera sortida de 

Josep Mayoral de l'edifici con-

sistorial com alcalde.

Al gener Adif va adjudicar 

l'esperat desdoblament de la 

via del tram de la línia R3 que 

uneix Parets i la Garriga. El 

pressupost d'aquests treballs 

és de 55,6 milions d'euros, en 

part finançants pels fons Next 

Generation. Els treballs, que es 

van iniciar a l'estiu, tenen un 

termini d'execució de 25 me-

sos, de manera que la doble via 

es preveu que estigui enllestida 

a la primavera de 2024.

Civisme. Les Franqueses 
anuncia la creació d'un banc 

d'ADN de gossos per evitar 
caques a la via pública

Primera pedra del centre 
de radioteràpia. El llavors 

conseller Argimon presidia al 
febrer l'acte de col·locació

Medalles de la 
Ciutat. Reconeixement 
pòstum a l'activista de 
la PAH Conchi Caruda 
i a la centenària EMT

Projectada la reforma de 
les places de Can Bassa, 
Arts, Jaume I i Sant Miquel

Neix el casal La 
Malgirbada a 

la plaça Jacint 
Verdaguer

Pisos més cars. 
Granollers és la ciutat 
mitjana on més d'ha 
encarit l'habitatge de 
nova construcció

1r TRIMESTRE 2022

80– de l'EMT i militant de Conver-

gència Socialista de Catalunya des 

de 1974, va entrar a l'Ajuntament 

el 1987 com a regidor de Relacions 

Ciutadanes –un presagi d'un Mayo 

que sovint semblava tenir el do de 

l'omnipresència–. El 2004 va assu-

mir l'Alcaldia en prendre el relleu 

de Josep Pujadas, i va revalidar a les 

urnes amb àmplies majories.

Finalment, Mayoral s'acomia-

dava de l'Alcaldia el 29 de març, 

en un ple extraordinari nocturn, 

celebrat després de la sessió ordi-

nària i en què es mostrava "feliç", 

ple d'agraïments i d'"honor que 

m'hàgiu permès ser l'alcalde de 

la ciutat que estimo". I assegura-

va: "Em trobareu als carrers i al 

costat de les entitats. Tot el que 

m'heu donat tinc l'obligació de 

posar-ho al servei de la ciutat i 

d'un món millor". 

La fi scalia troba 
irregularitats
en la gestió
del Consorci
de Residus

Societat

Setge als botellots als polígons

Encara pendents de la Covid

LES FRANQUESES. Els ajuntaments de les Franqueses i Canovelles enlles-

tien al gener un operatiu conjunt, coordinat amb els Mossos d'Esquadra, 

per evitar concentracions il·legals i massives de vehicles els caps de set-

mana als polígons Pla de Llerona i Can Castells. A les concentracions es 

van detectar consum d'alcohol i drogues, així com la realització de cur-

ses, així com altres actuacions incíviques i provocar molèsties per soroll 

a veïns de la zona. Per exemple, una de les concentracions a Llerona va 

aplegar més de 500 vehicles per fer un botellot i curses de cotxes. 

El 2022 s'encetava amb les autoritats encara pendents de la Covid, amb 

un nombre de positius de PCR disparats –amb la llavors nova variant òmi-

cron–, tot i que amb una incidència de casos greus menor, després de les 

campanyes de vacunació. De fet, el mateix gener el Palau d'Esports de Gra-

nollers es tornava a habilitar com a punt de vacunació comarcal, com ja 

s'havia usat entre el juny i el novembre del 2021. En aquesta segona fase 

s'hi preveien administrar 4.000 dosis diàries, però el ritme de vacunació 

–la majoria de casos es tractava de dosis de reforç, ja que el 80% de la po-

blació tenia la pauta completa– va ser força més lent. Paral·lelament el CAP 

de Corró d'Avall deixava d'operar com a centre de vacunació massiva. 

LES FRANQUESES. Després de més 

de quatre anys i mig de paralitza-

ció del Sector N de les Franque-

ses, a principis d'any una resolu-

ció judicial donava llum verda al 

projecte urbanístic que, segons el 

govern local, esdevindrà un nou 

motor del sector industrial i eco-

nòmic de municipi, amb més de 

455.000 metres quadrats i més de 

100.000 de zones verdes i 20.000 

d'equipaments.

Així, el Jutjat Contenciós Admi-

nistratiu número 9 de Barcelona 

va aixecar la suspensió cautelar 

del projecte de reparcel·lació 

d'aquesta zona, aturat l'estiu de 

2017 arran d'un recurs interposat 

per l'empresa Sandoz. Finalment, 

l'estiu de 2021 Ajuntament i em-

presa arribaven a un acord a tra-

vés de dos convenis per modificar 

URBANISME LA FALLIDA DE LA CONSTRUCTORA ABOLAFIO A L'ESTIU OBLIGA A REFER LA LICITACIÓ

El Jutjat dóna llum verda al 

Sector N de les Franqueses

el pla, que permetia l'adjudicació 

el 2022 de les obres.

Aquests canvis, però, no han 

estat els únics en el projecte, ja 

que l'adjudicatària –Abolafio– va 

abandonar el projecte en entrar 

en concurs de creditors, de ma-

nera que l'octubre es va obrir un 

nou expedient de contractació 

per aquests treballs, que tenen un 

cost de prop de 18 milions d'eu-

ros. De moment, l'adjudicació està 

pendent. Mentrestant, l'Ajunta-

ment va posar a la venda aquest 

novembre set parcel·les del sector 

per 6,7 milions d'euros. 

la ministra i el primer pas del pla es 

feia a l'estiu, amb la licitació de la 

reordenació de l'estació. 
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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Alba Barnusell
va prometre 

el càrrec 

d'alcaldessa 

l'1 d'abril

Acord unànime per aprovar el 
tercer pla estratègic de Granollers, 
centrat en l'emergència climàtica

El Mercat de 
l'Audiovisual
recupera la 
presencialitat

Aturades les obres de la piscina.
Abolafi o renuncia a executar els treballs 

per l'augment de preu de materials i 

entra en concurs de creditors

A finals d'abril Granollers inicia-

va una esperada transformació en 

els recursos sanitaris de la ciutat i 

la comarca. El primer pas –albirat 

durant anys– arribava el 29 d'abril, 

quan el llavors conseller de Salut, 

Josep M. Argimon, inaugurava ofi-

cialment el primer servei del nou 

Centre de Salut al carrer Girona, 

emplaçat als terrenys de l'antiga 

Policlínica. Es tractava del nou Cen-

tre d'Urgències d'Atenció Primària 

(CUAP), que ocupa la planta baixa 

d'aquesta construcció, que abans 

de finalitzar l'any, al novembre, 

SALUT L'HOSPITAL LLEUGER DEL CARRER GIRONA OBRE EL CENTRE D'URGÈNCIES DE PRIMÀRIA

Obre el Centre de l'antiga policlínica

Al juny també començaven les obres per ampliar Can Cabanyes 

amb un segon aiguamoll. Per això s'enderrocaven les antigues 

naus de Ferralles Batlle i Fustes Farrés com a pas previ per 

restaurar l'espai i crear la segona zona d'aigües. De moment, els 

treballs no han continuat.

PAS PER A L'AMPLIACIÓ DE CAN CABANYES

Projecte per renaturalitzar 

l'entorn fluvial del Congost 
Al juny Granollers rebia la notícia de la concessió de 3,3 milions d'euros 

per al cofinançament d'un projecte de renaturalització de l'entorn fluvi-

al amb un pressupost total de 4,2 milions. La proposta municipal vol ser 

un primer pas de la creació d'una anella verda a l'entorn del nucli urbà 

de Granollers i aposta per començar per la creació d'espais de passeig i 

lleure en el tram que va de les pistes d'atletisme del carrer Camp de les 

Moreres als carrers Camps de les Moreres i Sant Tomàs d'Aquino. "Vo-

lem obrir el riu a la ciutat i incorporar més verd", diu el govern. 

ESPAIS PÚBLICS GRANOLLERS REP 3,3 MILIONS EUROPEUS

ARXIU 

48 centres de culte per a 
5 confessions diferents 
· La parròquia de Bellavista, 

pendent del nou edifi ci a la plaça Nova
· L'oratori d'Achoura, la comunitat islàmica 

més gran de la ciutat, queda petit

El Xiprer enceta 
els actes del 
25è aniversari

Neix 'Arrelats'
Un projecte que 

conserva en pots la 

memòria dels veïns 

migrats a la ciutat

Projecte 
d'atenció en 
salut mental 
infantojuvenil 
de Daruma

Més hospital
Els equipaments sanitaris a la 

ciutat continuaran creixent. A 

finals d'aquest any s'ha enlles-

tit l'ampliació de l'Hospital de 

Granollers, que permetrà tras-

lladar-hi l'àrea d'Urgències, 

que creixerà fins als 90 punts 

d'atenció. El Departament de 

Salut preveu posar-la en funci-

onament a principis de 2023.

A més, enguany també es va 

començar la construcció del 

centre de radioteràpia, pre-

vist també per a l'any vinent.

Tot plegat, amb la preocu-

pació constant de la manca 

de personal i la necessitat 

d'atraure talent. Les convoca-

tòries per incoporar, sobretot, 

personal d'infermeria han es-

tat constants.

Control amb càmeres. 
L'Ajuntament controlarà 

l'accés a l'illa de vianants per 

tancar el pas a vehicles no 

autoritzats

Neix La Teranyina, el 
renovat servei per a joves 
de prevenció d'addiccions 

Desencallat el pla 
per construir 103 

pisos nous darrere 
el camp de fubtol

Successos. 
Desmantellada 

una nau a 

Palou Nord amb 
333 plantes de 

marihuana

2n TRIMESTRE 2022

obria un nou servei, el d'assistència 

a la salut sexual i reproductiva (AS-

SIR), a la tercera planta, i les prime-

res consultes externes que hi gesti-

ona l'Hospital de Granollers –que hi 

ha traslladat Oftalmologia–, i que a 

principis de l'any que ve hi obrirà 

quiròfans de cirurgia sense ingrés.

L'hospital lleuger del carrer Gi-

rona es va començar a construir el 

2018 i, tot i que l'edifici es va enlles-

tir a finals de l'any passat, les tas-

ques per equipar-lo van endarrerir 

l'obertura. De fet, en l'obertura de 

nous serveis també s'han produït 

retards respecte a les previsions, a 

causa de les dificultats en el submi-

nistre de components d'alguna de 

la maquinària mèdica. 

Acord unànime per aprovar el 
tercer pla estratègic de Granollers, 
centrat en l'emergència climàtica

En marxa 
l'Ofi cina de 
Rehabilitació 
Energètica 
d'Habitatges

Palou Nord amb 

Societat

L'Ajuntament controlarà 

l'accés a l'illa de vianants per 

tancar el pas a vehicles no 

Primera onada 

de calor amb 

temperatudes 

superiors 

als 33ºC

Territori. ADENC i Salvem Corró 
d'Amunt inicien una campanya 

per recórrer contra el projecte del 

Sector C de les Franqueses
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Tribunals. Aprovat un nou jutjat 
de primera instància, que 
entrarà en funcionament al gener

Millor nota 
a la 'sele'

L'estudiant Clara 
Busquests va 

treure un 9,5 a 
les PAU

Adif inicia el trasllat de 
les naus de manteniment 
de l'estació per permetre 
l'operació urbanística que 
ha de fi nançar el cobriment 
d'un tram de la via

Detectats 
72 abocaments 
amb risc d'incendi

Violència de gènere.
Comença el judici per 

l'assassinat de Vianca Roca, la noia 
trobada al Congost el 2018, contra 
el seu marit, fi nalment condemnat

Un dels eixos centrals de l'actuació 

de govern ha estat la sostenibilitat 

i la rehabilitació energètica. Si anys 

enrere, l'Ajuntament de Granollers 

iniciava projectes d'instal·lació de 

plaques solars i xarxes de biomas-

sa en equipaments municipals, en-

guany l'arribada de fons europeus 

ha permès incrementar aquesta 

aposta –amb l'aïllament tèrmic i la 

substitució de lluminàries de l'EMT, 

per exemple– i fer arribar aquesta 

transformació als habitatges privats 

per mitjà d'ajudes. De fet, al maig, 

l'Ajuntament va posar en marxa una 

Oficina de Rehabilitació Energètica 

al carrer del Rec, que ajuda a trami-

SOSTENIBILITAT ELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION FINANCEN OBRES DE REFORMA

Les rehabilitacions energètiques Nou contracte de neteja viària 

i recollida de residus, en marxa
El nou contracte de recollida de 

residus i neteja viària, adjudicat 

a la UTE FCC-Arema, va entrar 

en vigor l'1 de setembre. El docu-

ment posa en calendari la implan-

tació del pagament per generació 

de residus a la ciutat a partir de 

2024. Mentrestant, però, el con-

tracte ha permès incrementar la 

neteja viària amb un horari més 

ampli i més freqüències a les zo-

nes de més ús, i anar implantant 

nous serveis, com la neteja de gra-

fits i mobiliari urbà, i, més recent-

ment, l'Oficina d'Anteció Ciutada-

na per a consultes sobre la neteja 

i els residus, la recollida d'oli usat 

amb la implicació de les entitats 

veïnals i els centres cívics. També 

s'iniciarà la substitució de part de 

la flota de vehicles per arribar al 

65% de vehicles elèctrics. L'any 

que està a punt de començar ha 

de ser el del nou servei de recolli-

da de voluminosos i mobles vells 

per barris. 

SERVEIS LA NOVA EMPRESA S'INCORPORAVA AL SETEMBRE

Primeres afectacions pels 
treballs de desdoblament 
de la línia de tren R3

El Lledoner
Un segle del 
'trasllat' de
les Franqueses 
a Granollers

Carme Diaby 
constitueix una 
entitat per 
combatre 
els abusos 
sexuals a menors 

"L'anella verda"
Un dels imports més relle-

vants dels fons Next Genera-

tion va ser l'atorgat a l'estiu, 

de més de 3,3 milions, per 

al Connecta Congost Natu-

ra 2025, un projecte que vol 

connectar el Congost amb la 

trama urbana a través d'una 

actuació de renaturalització 

i creació d'espais de passeig 

i lleure en una superfície de 

66.880 metres quadrats, que 

alhora pretén ser "un primer 

tram d'una anella verda" al 

voltant de la ciutat, entre les 

pistes d'atletisme al carrer 

Camp de les Moreres i el car-

rer Sant Tomàs d'Aquino. Les 

obres s'han d'iniciar el 2023.

Transport. Les tarifes de títols 
multiviatge dels busos del 

TransGran es reduiran un  30% fi ns 
desembre arran un ajut de l'Estat

Successos. Enxampen els membres 
d'una xarxa de botigues en línia que venia 

material que no enviava mai i que tenia 
una cinquantena d'establiments virtuals 

allotjats en un servidor a Granollers

Reivindicacions 
dels caçadors. 
La població de 
senglars creix 
un 40% en dos anys

Un únic encertant d'una
Primitiva validada a l'av. Sant 
Esteve guanya 31,9 milions

Neix una nova 
entitat de suport 

a les famílies amb 
autisme

Pacte local 
per la llengua 
per propiciar 
l'ús socials del 
català
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tar aquests ajuts. A més, el consisto-

ri assegura que vol impulsar també 

comunitats energètiques. Al setem-

bre, la Conselleria de Drets Socials 

anunciava els 1,6 milions dels Next 

Generation a Granollers per a la 

rehabilitació d'habitatges del barri 

Primer de Maig. L'Ajuntament pre-

sentava al novembre les possibili-

tats de finançament als veïns.

Més projectes
També amb el cofinançament de la 

Diputació s'instal·laran plaques so-

lars a l'Escola Salvador Llobet, i, a 

finals d'any, s'anunciava una planta 

solar a Can Cabanyes. A més, s'ha 

demanat finançament per a actua-

cions d'estalvi energètic al Centre 

Vallès, l'Escola Joan Solans i les ofi-

cines municipals de l'Ajuntament a 

la Porxada, entre d'altres. 

Una pedra 
llançada des 
d'un pont de 
la ronda Nord 
fereix una noia

Societat

Canvis per limitar els horts solars
LES FRANQUESES. L'any passat, un grup d'inversors projectava un gran parc 

fotovoltaic entre Marata i Corró d'Amunt i això encenia les alarmes per la 

possible pèrdua de sol agrícola i impacte paisatgístic. Així, aquest 2022 les 

Franqueses va iniciar els tràmits per modificar el Pla General d'Ordenació 

Urbana per regular la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en sòl no ur-

banitzable. Paral·lelament, també es va aprovar la suspensió durant un any 

de la tramitació i de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, 

tret de les plaques solars per a autoconsum. Aquesta modificació, que vol 

prioritzar projectes compatibles amb l'activitat agrícola i que preservin la 

connectivitat ecològica, l'ha de validar la Comisssió d'Urbanisme. 

Servei d'Aigua
Aprovat el primer plec 

de condicions per atorgar 
la concessió del subministrament 

d'aigua potable dels propers 20 anys

a les famílies amb 
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39,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar

Amb connexió permanent i avís a policia

900 250 260

any nou!Tranquil 

Total tranqui litat dins i
fora de casa per només

estabanellenergia.cat/alarmes
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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

Tot i que l'increment de preus de 

subministraments ha afectat a llars 

i entitats, si hi ha un equipament 

públic que més ha palesat aques-

ta crisi –juntament amb errors de 

gestió– són les piscines municipals 

que gestionava el CNG, si més no, 

fins al juliol, quan l'Ajuntament va 

aprovar una intervenció parcial de 

la concessió del servei.

Feia anys –sobretot des de les 

restriccions de la pandèmia– que 

el CNG arrossegava dificultats 

EQUIPAMENTS L'IMPAGAMENT DE FACTURES VA COMPORTAR QUE S'ATURÉS LA CLIMATITZACIÓ

Crisi a les piscines Nous passos per als pisos de 

lloguer social a la Font Verda
Les dificultats a l'accés a l'habitat-

ge continua sent un dels proble-

mes més preocupants dels muni-

cipis. Granollers, els darrers anys, 

ha anat incrementant el parc pro-

pi d'habitatges socials i aquest 

2022 ha fet un pas endavant amb 

la licitació de la construcció d'una 

promoció municipal de 17 habi-

tatges per al lloguer social al solar 

situat al passeig de la Muntanya, 

187, al barri de la Font Verda. El 

cost de l'edifici està previst en 

2.702.502 euros. Al desembre 

aquest projecte rebia una sub-

venció de 850.000 euros dels fons 

Next Generation.

D'altra banda, els fons europeus 

també destinaran 500.000 euros 

a un altre projecte d'habitatge as-

seguible a la ciutat, concretament 

en un solar del carrer Rosselló, al 

barri del Lledoner. En aquest cas, 

l'Ajuntament ultima les bases per-

què aquesta promoció es pugui 

desenvolupar a través d'una co-

operativa l'habitatge. L'entitat La 

Xalana treballa per optar-hi.

HABITATGE AL CARRER ROSSELLÓ, PROJECTE COOPERATIU

ARXIU

300 pisos buits
A Granollers, segons l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya, hi 

ha 228 pisos buits propietat 

de grans tenidors, és a dir 36 

per cada 10.000 habitants, una 

ràtio lleugerament superior a 

altres ciutats properes de mida 

similar –com Mollet (30), Ma-

taró (29) i Vic (23)– i per sota 

de les més grans –Sabadell té 

més de 50 pisos desocupats 

per cada 10.000 habitants–. La 

xifra és similar a la de cinc anys 

enrere, quan dels 750 habitat-

ges de grans tenidors que hi 

havia a la ciutat, 231 no tenien 

ningú empadronat. A les Fran-

queses hi ha 72 pisos buits –36 

per cada 10.000 habitants–.

4t TRIMESTRE 2022

econòmiques, que han aflorat dra-

màticament el 2022.

La primera ensopegada de l'any 

va arribar sobrevinguda arran dels 

problemes econòmics de l'empresa 

Abolafio, que havia estat contrac-

tada per fer la reforma de les anti-

gues piscines interiors –elements 

bàsics per poder donar servei a 

socis i abonats sense necessitat de 

climatitzar la piscina exterior, molt 

més car que en el cas d'interior–. 

Abolafio aturava l'obra i al maig re-

solia el contracte. L'Ajuntament ha 

hagut de tornar a licitar l'obra –que 

ha incrementat el preu en gairebé 2 

milions d'euros– i que preveu adju-

dicar el gener de 2023.

La segona, i que evidenciava 

problemes greus a les arques i 

manteniment del club, arribava 

el 5 d'octubre, quan l'empresa 

Applus Energy –responsable del 

sistema de climatització de les 

piscines– deixava de prestar ser-

vei al CNG per l'impagament de 

factures –el deute era de mig milió 

d'euros–. Després d'unes prime-

res setmanes cercant alternatives 

i sense arribar a un acord amb 

l'empresa de la caldera, finalment 

l'Ajuntament es va comprometre 

a pagar el deute a Applus. A més, 

el CNG contractava directament el 

gas i tornava a climatitzar la pisci-

na exterior un mes després.

El darrer episodi de la crisi ha es-

tat l'aprovació d'un conveni en què 

l'Ajuntament es compromet a finan-

çar totalment l'obra de les piscines 

antigues a canvi de reduir la conces-

sió al CNG i finalitzar-la el 2025. 

Societat

LES FRANQUESES. Després de l'aprovació de l'ordenança municipal de protecció, 

tinença i possessió dels animals domèstics de companyia, l'Ajuntament de les 

Franqueses va posar en marxa al novembre el procés per elaborar un cens de 

l'ADN dels gossos del municipi. Aquest cens genètic caní és un registre municipal 

obligatori que ha de permetre identificar l'origen dels excrements localitzats a 

la via pública. A més, el registre també ha de ser una eina de protecció cap als 

animals en cas de pèrdua o robatori. Fins al 23 d'abril de 2023, el cens d'ADN de 

l'animal serà gratuït si s'obté el codi genètic en algun dels centres veterinaris col-

laboradors i amb els quals l'Ajuntament té conveni. 

Cens d'ADN de gossos gratuït fins a l'abril

Prop d'un miler 

de persones 

van participar a 

la marxa contra 
el càncer

La mitjana d'espera 

d'un pacient per a una 

prova diagnòstica a 

l'Hospital s'ha duplicat

Un informador 

de Renfe agredeix 

una usuària a 

l'estació de 

Granollers Centre

El Col·legi de Metges premia 
l'excel·lència professional de

la doctora Mariví Farré

Educem 
commemora 

80 anys amb 

gairebé un 

miler d'alumnes

Les Franqueses preveu 

ingressar 5,5 milions 

amb la venda de

parcel·les del Sector N

El granollerí Manel Balcells 

pren el relleu d'Argimon

com a nou conseller

de Salut del

govern en minoria d'ERC

L'Ajuntament de Granollers 

lloga una caldera per

escalfar l'aigua de dutxa i

la piscina  interior i negocia

el pagament del deute del CNG

L'Associació Cultural 
encenta els actes del 75è 
aniversari al Museu

Greenollers, un col·lectiu
en defensa de l'arbrat
de la ciutat, recull signatures

Commemoració del 25-N 

centrada en les agressions
als espais públics

Les Franqueses 

demana una 

llamborda 

Stolpersteine per 

recordar un veí 

deportat

En funcionament 

l'ASSIR i el servei 

d'Oftalmologia al 

Centre de Salut 

del carrer Girona 

Un sergent i un caporal 

dels Mossos, detinguts per 

haver-se quedat diners 

trobats en un escorcoll

Primers passos per 
dissenyar la nova 
comissaria local
de les Franqueses

La fi lla predilecta de 
la ciutat Antònia Roura 

i la política Clara 

Campoamor batejaran 

nous carrers

la ciutat Antònia Roura 

batejaran 

Can Relats 

acull L'Encaix, 
un nou servei 

de canguratge

L'hort solar a 
Can Cabanyes, 
principal 
inversió per 
a 2023

També al Lledoner, el consistori 

ha cedit un terreny a l'Incasòl per 

construir-hi 57 habitatges de llo-

guer assequible l'any vinent. 
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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!

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

El teu despatx d’advocats a Granollers 

Us desitgem un feliç any 2023

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

COMPROMÍS I QUALITAT

www.ipdlegal.com
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A mitjans de febrer moria a 78 anys 

el botiguer Antoni Porta Benezet. 

Hereu de la tradició la sastreria, va 

obrir el 1967 la botiga de roba d'ho-

me Porta Moda a la plaça Perpinyà. 

Tot i passar de la sastreria a mida a 

confecció industrial, va mantenir la 

filosofia d'una marca pròpia. Tam-

bé va ser regidor de Cultura i Joven-

tut a Granollers de 1987 a 1991, i 

va estar vinculat a Gran Centre els 

primers 15 anys de l'entitat. Tam-

bé al febrer moria a 87 anys l'em-

presari de l'automoció Josep Icart 

i Lamarca, responsable de Tallers 

Icart. Com a representant de la Unió 

d'Empresaris d'Automoció, entre 

1996 i 2003 va ser el segon presi-

dent de la Unió Empresarial Inter-

sectorial (UEI). Icart també va ser 

regidor per CiU de l'Ajuntament de 

Granollers entre 1987 i 1991.

OBITUARIS  AL FEBRER MORIA EL BOTIGUER ANTONI PORTA I L'EMPRESARI DE L'AUTOMOCIÓ JOSEP ICART, I FA POQUES SETMANES L'HISTÒRIC DEL BMG PEP VILÀ

Veïns que ja no hi són

SALVADOR ESTANY I BASSA

arxiu

PEP VILÀ

Antoni Novoa, expresident del 

CBG, moria a finals de març a 91 

anys. Novoa va tenir un paper clau 

en la fundació de la lliga ACB, de la 

qual va ser el primer president de 

1982 a 1986. També va dirigir el CB 

Granollers entre 1974 i 1990, i va 

liderar un dels moments més exito-

quia de Sant Esteve de Granollers. 

Llicenciat en Teologia, va ser orde-

nat capellà el 1973 i va ser arxiprest 

de Vilafranca del Penedès (1979-

1980), l'Anoia (1980-1993) i Gra-

nollers (1999-2004). El 2008 va ser 

nomenat bisbe de Girona, càrrec 

que va asumir durant 13 anys. 

L'empresari del motor Josep 

Pruna Arquer moria a l'abril a 85 

anys. Va ser l'impulsor de l'actual 

Grup d'Automoció i Serveis Pru-

na (GASP), grup automobilístic de 

referència al país que ell mateix 

es va encarregar de consolidar i 

expandir. Pruna va col·laborar en 

diferents esdeveniments esportius 

i culturals de Granollers, i el 2007 

l'organització de La Mitja batejava 

el km 1 de la cursa amb el seu nom.

Joana Almirall Julià, propietària 

de la Galeria Sol, moria al maig a 85 

anys. Almirall s'havia fet càrrec de 

l'espai d'art, l'antiga Casa Matas, 

després de la defunció del seu ma-

rit, Jaume Matas, qui havia impulsat 

la galeria els anys 80. Després de la 

mort d'Almirall, tant la galeria com 

el seu habitatge van passar a mans 

de la FVO, que destinarà els immo-

bles a projectes socials.   

Salvador Estany i Bassa, durant 

dècades professor de l'Escola Mu-

nicipal de Treball (EMT) i iniciador 

de l'escoltisme a Granollers, moria 

al setembre a 79 anys. Enginyer, 

llicenciat en psicologia i pedagogia i 

doctor en Ciències de l'Educació, va 

ser també un destacat activista cul-

tural a la ciutat, sobretot en l'època 

de la transició. Va escriure llibres 

relacionats amb Granollers i va col-

laborar amb el Centre d'Estudis de 

Al juliol, l'artista, activista i professor 
jubilat Josep Vicent Rodríguez Sambo-
net, qui havia estat professor de Dibuix 
i director de l'Institut Antoni Cumella, va 
morir en accident d'ultralleuger, des-
prés que l'aparell que pilotava s'esta-
vellés al camp d'aviació del Prat de la 
Plana de Moià. La víctima, de 74 anys i 
veí de Canovelles, havia destacat també 
pel seu activisme i la seva obra artística. 
També en accident va morir al febrer un 
jove de 21 anys i veí de les Franqueses, 
després que el seu cotxe impactés con-
tra un arbre a la carretera de Valldoriolf, 
i un motorista de 48 anys i veí de Gra-
nollers també perdia la vida a l'octubre 
en un accident de trànsit al Camí Antic 
de Vic a Corró d'Avall. També a les Fran-
queses, un home de 43 anys moria en 
accident laboral al setembre, després 
de caure de la teulada d'una nau on  
treballava, a més de 30 metres d'altura.

MORTS EN ACCIDENTS 
LABORALS I DE TRÀNSIT

l'AC i amb mitjans de comunicació 

de la comarca, com SomGranollers.

I a finals de novembre moria a 

95 anys Pep Vilà, entrenador del 

sènior masculí del BM Granollers 

de 1955 a 1970. En aquests anys, 

el BMG va guanyar la lliga estatal 

de la Divisió d'Honor set tempora-

des; va ser subcampió de la lliga dos 

anys; campió d'Espanya d'handbol 

a 7 durant tres cursos i d'handbol a 

11, en dos. Als 70 va ser entrenador 

del Barça, on va guanyar la Copa el 

1972 i 1973 i la lliga el 1973. 

sos de l'entitat amb l'ascens a l'elit 

del bàsquet estatal el 1977, que va 

perdurar fins al 1993. També va fer 

realitat la construcció del pavelló 

del carrer Girona. 

A finals de març moria a 75 anys 

el bisbe de Girona, Francesc Pardo, 

qui havia estat rector de la parrò-

El conegut relacions públiques del Teatre Auditori de Granollers, 

Vicenç Sáez de Tejada, va morir de manera sobtada el 21 de març a 62 

anys, que havia fet just dos dies abans. Originari d'un poble de Cadis, 

el coordinador d'activitats externes del TAG va arribar de ben petit a 

Granollers, al barri de Sant Miquel, on va formar part de l'associació 

de veïns. Es va implicar en la vida pública de la ciutat com a dina-

mitzador i organitzador d'esdeveniments, i va participar en entitats 

com Blaus, EnRaonar i Granollers Pedala, de la qual n’era president. 

El 1979 es va presentar a les eleccions municipals pel PSUC. Va ser 

tècnic de Cultura de l'Ajuntament i els anys 80 va impulsar l'empresa 

Gestió i Planificació Cultural Tríptic. Els darrers anys era l'encarregat 

de les relacions públiques i les cessions d'espais del TAG.

ADEU A VICENÇ SÁEZ DE TEJADA
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Moments d'un any complex
L'ÀLBUM DE FOTOS DE SOCIETAT  OBRES, MOBILITZACIONS I PROJECTES

PROJECTE QUE CULMINARÀ EL 2023 

El primer mes de 2022 van començar 

les obres del futur centre de radiote-

ràpia, que es posarà en funcionament 

l'any vinent, segons totes les previsi-

ons. El centre d'oncologia radioteràpica 

és fruit del treball conjunt de la xarxa de 

municipis de la C-17 i el Servei Català 

de la Salut, que a fi nals de 2017 pre-
sentaven el projecte amb la voluntat 

d'acostar el tractament al domicili dels 

usuaris amb la construcció d'aquest 

nou centre satèl·lit de l'Hospital Clí-

nic a l'entorn del complex de l'Hospital 

General de Granollers. Les obres, que 

tenien un termini d'execució d'1 any i 4 

mesos, actualment estan força avança-

des. – FOTOS DE XAVIER SOLANAS / M.E.

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 

de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 

prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Capçalera fundada el 2015. Director Abacus Media Jordi Creus Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament 
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Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de 
Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 14.07 h del 23 de desembre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

MOBILITZACIONS  Novament, el dret d'accés a l'habitatge i la igualtat entre 

gèneres han estat les lluites que més persones han fet sortir als carrers. A dalt, 

una protesta davant del jutjat en suport a membres de la PAH; a la fotografia 

de baix, la manifestació del 8 de març pels carrers de Granollers.

OBRES  Les rampes mecàniques van ser uns dels primers projectes a rebre

fons Next Generation, en aquest cas una partida per a la mobilitat sostenible
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La sostenibilitat està 

present també du-

rant tot el Nadal, no 

només amb les me-

sures aplicades a la il·luminació i 

environament durant tota la cam-

panya (estalvi energètic, ús d'ele-

ments reciclats i reciclables, fo-

ment de material en digital front 

del paper…), sinó també se centra 

en la corresponsabilitat ciutadana 

amb diferents campanyes de sen-

sibilització.

Una de les accions que es porta 

a terme, és la campanya de pro-

ximitat que amb el lema Aquí ho 

reciclem tot desplega el Consorci 

per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental, per informar i 

sensibilitzar la ciutadania i els co-

merços sobre la importància de la 

separació de residus, els beneficis 

econòmics, socials i ambientals 

que comporta la separació, així 

com implicar i corresponsabilit-

zar els diferents públics en la se-

gregació dels residus generats.

A Granollers, durant el mes de 

desembre, un equip d'informa-

dors han promogut a peu de car-

AJUNTAMENT

CAMPANYA DE PROXIMITAT PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

Per unes festes sostenibles

INFORMADORS  Promouen a peu de carrer la separació de totes les fraccions

El nou model de neteja i recollida de residus de Granollers, 
que va entrar en funcionament a inicis de setembre, arran 
del nou contracte, se centra en l’adequació del servei als 
diferents usos i morfologies de cada barri, amb la 
incorporació de sistemes de neteja que tenen en compte 
les característiques pròpies dels espais, i alhora "s’ajustin a 
criteris sostenibles en un moment d’emergència climàtica".

En aquest marc s’han posat en marxa nous serveis, 
com ara la recollida d’oli domèstic a diferents indrets 
de la ciutat, una acció que compta amb la col·laboració 
de les associacions veïnals. Alhora, ha entrat en 
funcionament una Ofi cina de Gestió de Residus i Neteja 
perquè la ciutadania pugui traslladar-hi les seves q
ueixes i suggeriments.

Separem bé, 
per reciclar millor

BONS HÀBITS PER A AQUESTES FESTES… I SEMPRE

Durant els festes de Nadal i Reis es generen un 3% 

més de residus. Regals, trobades familiars, decoracions 

nadalenques... cada cosa que fem genera residus i és 

molt important separar-los correctament.

Al groc s'hi aboquen llaunes i envasos de 

plàstic, tan nets com es puguin i ben aixafats. 

Les paelles i altres utensilis de cuina, els 

productes informàtics... a la deixalleria. 

També, les joguines... que si estan en bon 

estat, podeu donar-les a organitzacions i entitats. 

Tampoc van al groc les esponges de fregar plats, 

encara que estiguin fetes de materials sintètic, en 

aquest cas van a la resta.

Al blau, embolcalls de paper i cartró, ben 

plegat per minimitzar l'espai. El paper de 

cuina brut, no va al contenidor blau, sinó a 

l'orgànica.

Al verd, hi van les ampolles i pots de vidre 

buits i sense tapa. Porta a la deixalleria la 

ceràmica, els miralls, plats, els gerros o les 

bombetes.

Al marró, les restes de menjar, el marro de 

cafè, taps de suro… però no les cendres, 

cabells i restes d'escombrar que van a la 

resta.

Al gris, no hi va quasi res, ja no que només 

s'aboca allò que no es pot dipositar a les 

altres fraccions o s'hagi de portar a la 

deixalleria com restes sanitàries (bolquers, 

compreses, tovalloles humides, raspall de 

dents…), etiquetes, targetes de crèdit o similars.

Com a punt permanent d’atenció i informació, l’Ajunta-

ment de Granollers va obrir fa un mes l’Oficina,  situada 

al carrer Jaume Balmes, 18, per a peticions i consultes 

relacionades amb el servei de recollida de residus i de 

neteja viària. Un espai que permet apropar als veïns i 

veïnes aquests serveis, claus per facilitar i contribuir a 

la millora constant de la gestió ambiental de Granollers, 

i fomentar alhora el civisme i conductes responsables 

que afavoreixin un canvi d’hàbits cap a una societat més 

sostenible. 

Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària

rer i en diversos punts estratègics, 

la separació de totes les fraccions 

tenint en compte el model de re-

collida de la ciutat, que compta 

amb un nou servei de recollida 

d'oli usat, en punts ubicats en 

equipaments municipals per bar-

ris. S'incideix especialment en les 

persones que encara no partici-

pen en aquest procés de separació 

de residus i es convida a fer-ho, 

començant per aquestes festes, 

quan es genera un major número 

de residus. 
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Nova obertura
Fontgas, grup
de fontaneria
i climatització,
obre a Palou Nord

Relleu a CCOO
Juan Jiménez 

substitueix 
Gonzalo Plata al 

capdavant de
la intercomarcal

Isabel Martín 
Santolaria, nova 
presidenta
de Gran Centre

Marea
Pensionista,
cinc anys de
lluita per unes 
pensions dignes

La 70a Fira i Festes de l'Ascensió, 

que es va celebrar del 24 al 29 de 

maig, va estrenar enguany un nou 

format que es preveu que tingui 

continuïtat. La mostra es va centrar 

en l'economia verda i circular (EVC), 

de manera que deixa enrere el for-

mat multisectorial dels últims anys. 

La fira apostava pel canvi de temàti-

ca, però sense renunciar als orígens, 

de manera que va ser un punt de 

confluència de la cultura, la tradició, 

l'empresa i també el compromís per 

a la transició verda i la sostenibilitat. 

En xifres, l'Ascensió va comptar 

amb 104 expositors de l'economia 

verda i circular –el 90% nous–, que 

van ocupar uns 5.000 metres qua-

drats al Parc Firal, amb tres grans 

pavellons: l'EVC, l'espai gastronò-

mic Menjar bé i el Green Market, així 

com un altre sector dedicat a la mo-

bilitat, amb l'habitual mostra de ve-

hicles d'ocasió –que a la llarga aca-

barà sent de vehicle elèctric–. L'ECV 

es va presentar com un esdeveni-

ment comercial i divulgatiu d'àmbit 

català per introduir la ciutadania en 

l'economia circular i per obrir les 

portes a una transformació cap a la 

sostenibilitat. Així, s'hi van fer, entre 

d'altres, tallers i xerrades divulgati-

ves sobre les energies renovables, 

MOSTRES L'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR PREN PROTAGONISME EN LA 70a EDICIÓ DE LA FIRA

Nou model de fira per a l'Ascensió

A començaments d'any començava l'enderroc de la històrica 

fàbrica Bimbo, al polígon Jordi Camp. La firma va tancar el 

2020 després de 55 anys a la ciutat, i poc després les instal·la-

cions van passar a mans del grup de material elèctric Noria, de 

Barberà de Vallès, una central de compres que agrupa els grups 

distribuïdors de material elèctric Novelec, Sinelec i Muntaner 

Electro. Durant el 2022, Noria ha enderrocat els 9.000 metres 

quadrats de naus per construir-hi unes noves oficines corpora-

tives i un centre logístic per distribuir material elèctric.

ENDERROC DE LA HISTÒRICA FÀBRICA BIMBO

Zara, icona del grup Inditex,

abaixa la persiana al centre
La botiga de moda i complements de la firma Zara va tancar les portes 

el 25 de gener. El gegant de la moda Inditex executava així un procés de 

contracció a l'àrea de Barcelona que passava per reduir el nombre de bo-

tigues físiques i apostar per la venda online, fins al punt de tancar una de 

cada cinc botigues del grup a Catalunya. A Granollers, Zara ocupava des de 

1998 quatre plantes d'un edifici del carrer Anselm Clavé, un emplaçament 

molt cèntric que l'havia convertit en una referència del comerç a la ciutat.

COMERÇ CANVIS EN EL MAPA COMERCIAL DE GRANOLLERS

Activitat econòmica
Segons les dades del producte 

interior brut (PIB), Granollers era 
la cinquena ciutat catalana en 

generació de riquesa per habitant

Les Franqueses
s'incorpora a la Finestreta 
Única Empresarial

L'únic mestre 
artesà sabater 

de Barcelona 
s'instal·la a 
Granollers

GRID: idees de 
negocis circulars
També en el marc de la fira, 

Granollers Recursos Industri-

als (GRID), la plataforma per 

a l’ús eficient dels recursos no 

aprofitats i la cooperació entre 

empreses per a l'economia cir-

cular va presentar la competi-

ció GR-Idees amb l'objectiu de 

desenvolupar idees de negocis 

circulars. Es podien presentar 

propostes sobre quatre mate-

rials: moqueta firal, bobines de 

cartó, porexpan i làmines de 

cautxú. El projecte guanyador 

obtindrà un acompanyament 

per posar en marxa el pla d'em-

presa i cercar finançament.

Empreses
El fabricant de sistemes

de ventilació Siber Zone obre un
centre d'innovació a Corró d'Avall

Coty inicia la producció
de fragàncies amb etanol
capturat de les emissions

de diòxid de carboni

Formació 
Unes 200 empreses
de la comarca 
ofereixen FP dual

CCOO homenatja
els advocats d'Atocha
assassinats el 1977

Manifestació del
Primer de Maig contra
la precarietat laboral

La Cambra lliura els premis 
Futur Cambra als millors 

treballs d'FP de la comarca
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l'estalvi energètic 

i les comunitats energètiques. 

L'Hotel Ciutat també va acollir unes 

jornades tècniques a l'entorn de 

l'economia verda. D'altra banda, 

també es va repetir a Roca Umbert 

la fira JugarxJugar, amb 17 exposi-

tors i 13 empreses i entitats col·la-

boradores, i es va estrenar la Cheese 

Party, un mercat amb 14 expositors 

centrat en el món del formatge. A la 

Porxada també hi va haver una mos-

tra de 9 oficis tradicionals.

Un cop acabada la fira, el govern 

local va fer una valoració molt po-

sitiva del canvi de model. "Ha com-

plert els objectius i s'ha man-

tingut l'afluència de visitants", 

deien. També s'anunciava que una 

enquesta avaluaria l'opinió dels 

expositors i, per primera vegada, 

també dels visitants a la mostra. 

Kärcher
construeix a
Font del Ràdium
la nova seu de la 
regió sud d'Europa

Economia

L'empresa de vidres corbats Cri-

cursa, amb seu al Coll de la Manya, 

buscava comprador després del 

concurs de creditors presentat poc 

abans. A l'abril, la firma lleonesa 

TVITEC adquiria la planta granolle-

rina i es comprometia a mantenir 

l'activitat un mínim de tres anys. La 

Generalitat concedia un ajut d'1,5 

milions a la reindustrialització. 

La firma nord-americana Scannell 

Properties, dedicada a la inversió 

immobiliària en projectes industri-

als i logístics, va comprar les instal-

lacions de la discoteca Bora-Bora 

–antiga EiBíSí– i el centre d'oci del 

mateix recinte, de 22.500 m2, per 

enderrocar els edificis existents i 

construir-hi una nova plataforma 

logística de 13.500 m2.

De discoteca

a centre logístic

José Antonio de la Torre, 
distingit com a mestre 
artesà de la tapisseria
de vehicles històrics

L'any 2022 començava amb unes 

xifres d'atur que mantenien la ten-

dència a la baixa dels últims mesos. 

Granollers, per exemple, tancava el 

gener amb 3.214 persones atura-

des, un 29,7% menys que el mateix 

mes de l'any anterior, i les Franque-

ses amb 1.017 (-25,2%). A finals de 

juny, les xifres eren força més bai-

xes: a Granollers hi havia 3.046 per-

sones sense feina i a les Franque-

ses, 954. Aquestes xifres marcaven 

un dels nivells més baixos d'atur de 

l'última dècada, i tots dos munici-

pis, a més, eren capdavanters a la 

comarca en reducció de l'atur.

OCUPACIÓ EL PRIMER SEMESTRE ES VA TENDIR A LA REDUCCIÓ DEL NOMBRE D'ATURATS

L'atur registra els nivells

més baixos de l'última dècada

La millor
mona de brioix
de Catalunya,
al forn El Racó

D'altra banda, pel que fa a la 

contractació, els primers mesos 

de l'any van seguir la tendència 

a l'alça dels últims mesos. Entre 

gener i març, per exemple, Gra-

nollers va registrar un 34,2% més 

de contractes que l'any passat. I la 

dada més positiva: els contractes 

indefinits van passar del 14% el 

trimestre anterior al 25% el pri-

mer trimestre de l'any, i abans 

de l'estiu quatre de cada deu con-

tractes ja eren indefinits. 

Comerç
Gran Centre

recupera l'Open 
Night, la festa

comercial del centre

Empresa. Nous inversors impulsen el
creixement de Cubiq Foods, a Palou Nord

Restauració. La segona 
edició del TastaLFdV serveix 
més de 2.000 pintxos 

- - -

L'activitat de 

Cricursa es manté
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Mercat de treball
El nombre

d'assalariats creix 

un 4,7% en un any

Costa Codina:
40 anys
d'atenció a
la salut dental

Nova trobada
de productes
ecològics i
teràpies alternatives

El segon semestre del 

2022 ha destacat per 

l'anunci de diverses in-

versions industrials. Per 

exemple, al juliol es coneixia que 

l'empresa catalana Gotex, fabri-

cant de fils industrials, invertia 5 

milions d'euros a Lliçà d'Amunt en 

l'obertura d'una nova fàbrica i un 

centre d'R+D, unes instal·lacions 

de 13.000 m2 per produir fils i tei-

xits industrials per a sectors com 

les telecomunicacions i les infra-

estructures, amb la previsió de 

crear 40 nous llocs de treball. Po-

ques setmanes abans, l'empresa 

Bold anunciava la creació de 100 

llocs de treball a Montmeló amb 

l'obertura d'una fàbrica de bateri-

es elèctriques d'altes prestacions. 

Cepex, filial del grup Fluidra de-

dicada al sector de la conducció de 

fluids, creixia amb una nau logísti-

ca de nova construcció al polígon 

Pla de Llerona, un espai de 10.900 

m2 que s'afegeix a les instal·laci-

ons del grup de la Garriga i el polí-

gon Palou Nord de Granollers.

Al setembre, l'empresa Sum-

cab, també del Pla de Llerona i es-

pecialista en disseny, producció i 

subministrament de cables indus-

trials, s'expandia al Marroc per 

proveir el primer parc industrial 

del país. Amb aquesta operació, 

l'empresa, amb 180 treballadors i 

una facturació de 70 milions, con-

solidava la seva presència al mer-

cat nord-africà. També al setem-

bre, la companyia de transport 

i logística Transaher iniciava el 

procés d'expansió a Catalunya 

amb l'obertura d'un nou cen-

tre logístic de 8.000 m2, de nova 

construcció, al Coll de la Manya; 

i Derypol, empresa química fran-

quesina dedicada a la fabricació i 

comercialització de productes per 

a la depuració d'aigües i polímers 

per a aplicacions industrials, in-

EMPRESA FIRMES COM BOLD, GOTEX O ALUMINERA ANUNCIEN ELEVADES CONTRACTACIONS

Noves i grans inversions industrials

Quatre societats mercantils d'Automòbils Bertran van presentar 

a l'estiu concurs de creditors, que anava acompanyat d'una oferta 

vinculant del Grup Maas per adquirir-les. L'operació la van nego-

ciar directament el venedor i el comprador, i l'acord implicava 

l'acomiadament de 34 treballadors, un terç del total. La plantilla va 

convocar diverses jornades de vaga i mobilització en defensa dels 

llocs de treball, fins que a l'agost el jutjat adjudicava al Grup Maas 

la venda de la històrica firma granollerina. D'altra banda, al desem-

bre, la multinacional Hi-Lex, fabricant de components per a l'auto-

mòbil, deslocalitzava part de la producció a Itàlia i acordava amb 

els sindicats l'acomiadament de 37 treballadors dels 105 actuals.

LA PLANTILLA D'AUTOMÒBILS BERTRAN ES MOBILITZA

Agricultura
· La collita de cereal,

irregular i amb menys producció

· Asaja demana que es combatin 

les plagues de senglars i conills

Nou web per impulsar el 
'marketplace' d'empreses 
del Vallès Oriental

Les empreses APEN Solucions 

Informàtiques i Arquivet, de

les Franqueses, seleccionades 

per participar en el programa 

Accelera el creixement

Més naus per al sector logístic

Al novembre, Trammell Crow Company (TCC), promotora i inver-

sora nord-americana en el sector immobiliari comercial, va posar la 

primera pedra d'un nou parc logístic al polígon Palou Nord. Després 

de l'enderroc de les antigues instal·lacions de Lomar, ha començat 

la construcció d'una nau de 8.594 m2, que preveu tenir disponibles 

l'abril vinent per a usos logístics. El mateix grup també ha tancat 

un acord per adquirir els terrenys de l'antiga Telefónica, al carrer 

Londres, a tocar del Parc Firal, on preveu construir unes instal·laci-

ons logístiques de 14.000 metres, pensades per a un o dos inquilins 

dedicats al sector de la distribució, el magatzem o el transport.

Empreses
El fabricant de sistemes

de ventilació Siber Zone obre un

centre d'innovació a Corró d'Avall

'Lucky', el cambrer més 

veterà de la Fonda Europa, 

es jubila després de 48 

anys treballant-hi

Gastronomia 
Mint i El Trabuc,

restaurants granollerins

a la Guia Michelin

L'obrador d'embotits 
Fussimanya obre

establiment a Granollers

Iniciativa per fer una compra 
col·lectiva d'energia als
polígons Congost i Jordi Camp
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vertia un milió d'euros en l'auto-

matització de processos produc-

tius i, sobretot, en la instal·lació 

d'un nou reactor per ampliar la 

producció de floculants. 

Confiança inversora
A l'octubre, la multinacional Cos-

mo International Fragrances, 

amb seu al polígon Congost i fabri-

cant d'olis de perfum per a fragàn-

cia fina, cura personal i de la llar 

i ambientació, celebrava 10 anys 

a Espanya ampliant i renovant la 

planta granollerina, on ha invertit 

uns 10 milions d'euros. Un nou sis-

tema robòtic permet multiplicar 

per quatre la capacitat de produc-

ció de la planta, que ara arriba a 

7.000 m2. Tot plegat li ha de perme-

tre créixer a la ciutat i escurçar els 

terminis de lliurament als clients. 

I Staci –abans Vivace Logística–, 

especialitzada en la manipulació 

sectorial de productes i la prepara-

ció de comandes (picking), posava 

en marxa al polígon Congost unes 

noves instal·lacions de 8.450 m2

dedicades a magatzems logístics.

Finalment, al desembre es co-

neixia que Aluminera Extrusión, 

empresa de Font del Ràdium dedi-

cada a l'extrusió d'alumini, inver-

tirà poc més de 7 milions d'euros 

els pròxims dos anys per duplicar 

la seva capacitat productiva i ar-

ribar a les 20.000 tones de mate-

rial transformat. L'operació ha de 

comportar un increment de plan-

tilla d'unes 40 persones. X.L.

Parc de vehicles
Les motocicletes

registrades a

Granollers –gairebé 

4.500– dupliquen

les de fa 20 anys

Economia

Després de l'aturada pandèmica, 

la Unió Empresarial Intersectorial 

(UEI) va recuperar la Nit Empresa-

rial per homenatjar els empresa-

ris i emprenedors de la comarca. 

L'acte va comptar amb el conseller 

d'Empresa i Treball, Roger Torrent, 

i el president de Foment, Josep Sán-

chez Llibre. Les empreses premia-

des van ser Kärcher, BEHQ i Staci. 

La UEI reprèn
la Nit Empresarial

L'empresa de components per a 

l'automòbil Bosch, de Lliçà, va tan-

car definitivament al juny, deixant 

sense feina els 187 treballadors que 

quedaven a la planta. Al novembre, 

però, el fabricant francès de mòduls 

de lavabos per a trens Barat Alte 

garantia la continuïtat industrial de 

la planta amb 150 empleats i una 

inversió de 5 milions d'euros.

Barat Alte relleva 
l'activitat de Bosch

CCOO homenatja 

Manolo Cruz,

històric sindicalista 

granollerí

Reobre al centre

la històrica

Ganiveteria Masat

El forn de pa ecològic 

1904, premiat com 

una de les 100 millors 

fl eques de l'Estat

'Tasta la tardor'
Esmorzars de forquilla

amb productes de 

temporada i de 

proximitat

Els límits del creixement, a debat
La Fira d'Economia Social i Solidària de Granollers va celebrar a l'octubre 

la seva 5a edició. La jornada, organitzada per diverses entitats, com l'asso-

ciació FESS Granollers, L'Eixida, Granollers en Transició, La Magrana Va-

llesana i Granollers Pedala, en col·laboració amb l'Ateneu Cooperatiu del 

Vallès Oriental, va presentar prop de 25 projectes de l'economia social i 

solidària que s'estan desenvolupant actualment a la comarca. Aquesta edi-

ció de la fira va servir per debatre sobre els límits del creixement.

MODELS ECONÒMICS FIRA D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Subministraments
Les reclamacions en llum, 

gas i aigua creixen un 

120% al Vallès Oriental

La xifra de

negoci per càpita

de Granollers

i les Franqueses

supera la mitjana comarcal

segons un estudi de la Diputació

- - -

l'anunci de diverses in-

versions industrials. Per 
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Dinamisme comercial

L'ÀLBUM DE FOTOS D'ECONOMIA  EL COMERÇ GRANOLLERÍ CONTINUA GAUDINT DE BONA SALUT

EL COMERÇ LOCAL, BEN ACTIU. A 

mitjans d'octubre es lliuraven en una 

gala al Teatre Auditori els Premis Por-

xada en reconeixement al dinamisme 

del comerç local (1). En aquesta ocasió 

van ser distingits els negocis centena-

ris de Ca l'Illa, Licoreria Moreno, Martín 

Barnils, Ganiveteria Masat i Elèctrica 

Canet. Els guardons, organitzats per 

l'Ajuntament i Gran Centre, van incor-

porar enguany un nou reconeixement 

per al 'nou comerç', que va ser per a 

Artesà Coher, Dolç i Salat, Glow, Mi 

Rincón Dulce i La Granja. També es van 

lliurar guardons a establiments que 

enguany han celebrat 25 i 50 anys, i dos 

premis honorífi cs: un per a la històrica 
llenceria del carrer Travesseres Nove-

tats Roca, regentada per Pilar Fàbrega 

i Miquel Roca, i l'altre, a títol pòstum, 
per Antoni Porta, mort el febrer passat 

a l'edat de 78 anys. 

Al marge dels premis, altres boti-

gues històriques de la ciutat celebra-
ven aniversaris rodons, com la Per-

fumeria Colomina, de la plaça de les 

Olles –90 anys–, o la botiga de moda 

Zebra, al carrer Sant Roc –40 anys–. 

A fi nals de novembre, la Fundació 
Comerç Ciutadà presentava un estudi 

sobre els comportaments de la gent 

en l'ús de l'espai públic en sis ciu-

tats mitjanes catalanes amb un centre 

històric amb gran dinamisme comer-
cial. L'estudi assenyala que pel centre 

de Granollers transiten cada dia unes 

78.000 persones, un 37% menys que 

l'any anterior a la pandèmia. Malgrat 

la menor afl uència de visitants, el vo-
lum de compres només s'ha reduït un 

15% respecte al quart trimestre de 

2019. Una altra dada interessant és que 

l'ocupació comercial dels locals del 

centre és del 87%, superior a la mitjana 

d'altres ciutats similars.

Per Nadal, a banda dels mercats i 

fi res tradicionals, cada cop més con-
solidats, enguany s'estrenava el Roca 

Umbert Market (2), un espai pensat 

per als creadors, dissenyadors i ar-

tesans locals, que va comptar amb 

prop de 50 expositors i la visita de 

més de 5.000 persones en tres dies. 

Finalment, també en comerç, el 2022 

han destacat diverses campanyes, com 

l'Open Night o les dues edicions de 

la Gran Fira al Carrer de Gran Centre, 

la Festa de la Primavera de Més que 

Comerç (3) o el Botigueja de Sota el 

Camí Ral, amb la participació de 38 

establiments del barri i gairebé 360 

veïns i clients. - FOTOS: X.SOLANAS
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Fa 25 anys va començar a 

forjar-se el polígon Ramassar 

Nord, un espai que combina 

indústria, comerç i oci als afores 

de la ciutat. L'espai, de 15,4 

hectàrees, té 65 empreses i una 

ocupació del 92%. Tot i això, 

les activitats industrials només 

suposen el 8% del total; el 30% 

són activitats de serveis i el 

40%, comercials. Durant uns 

anys la vitalitat del Ramassar va ser comparable a l'activitat del 

centre, però amb el temps ha perdut força, sobretot com a lloc de 

passeig i d'estada. Els comerciants reclamen "més atenció i ser-

veis", que "s'acabin de definir bé els usos de la zona" i que "es 

valori com un espai comercial i lúdic, no només industrial".

EL COMERÇ I L'OCI DEL RAMASSAR BUSCA RELLANÇAR-SE

Fort increment de costos
energètics i inflació desbocada
L'esclat de la guerra d'Ucraïna i la crisi de subministraments després de la pandèmia 

han estat terreny abonat perquè el 2022 hagi estat marcat per un fort increment de 

preus, sobretot de l'energia, els combustibles i moltes matèries primeres. De retruc, 

la majoria de productes i serveis de consum habitual també han disparat els preus, 

fi ns a un 10% de mitjana a l'estiu. Al març, per exemple, l'electricitat va assolir el rè-
cord de 545 euros el megawatt/hora (MWh), deu vegades més que un any enrere; 

i els carburants a les benzineres superaven els 2 euros/litre. Entitats empresarials 

com la UEI, Pimec o la Cambra del Vallès Oriental alertaven de les conseqüències 

d'aquests increments de preu sobre la competitivitat empresarial. "El cost actu-
al de l'energia és inassolible per a molts sectors industrials", deien, i alertaven 

que algunes empreses havien de tancar parcialment la seva activitat, sobretot les 

més dependents de l'energia, com les siderúrgiques. Per això reclamaven mesures 
efectives per regular els preus de l'electricitat i esmorteir l'impacte dels preus sobre 

l'activitat empresarial. Entre d'altres, alguns dels sectors que manifestaven estar "a 
la corda fl uixa" eren els de la petita distribució (4), la restauració o el comerç (5) 

–que va fer una apagada de llums de protesta–. També sindicats, pensionistes i 

col·lectius juvenils i d'esquerres alertaven de la pèrdua de poder adquisitiu dels 

treballadors, i reclamaven augments salarials d'acord amb l'IPC, així com la dero-

gació de la reforma laboral (6) i l'eliminació de la precarietat laboral, entre d'altres.
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LA XARXA LISMIVO
La Xarxa LismiVO està integrada per la Diputació de Barcelona; els 

ajuntaments de Cardedeu, Granollers i Santa Maria de Palautordera; les 

Ofi cines de Treball de la Generalitat de Granollers, Granollers-Perifèria 
i Mollet; i el Consell Comarcal del Vallès Oriental), entitats (APINDEP 
Ronçana SL, APADIS, Castell de Sant Foix, Centre Sirius, el centre de 
formació Mordered, Escola Pia, Fundosa Social Consulting-Fundació
ONCE), Centres Especials de Treball (Baix Montseny, Ral, Viver de 
Bell-lloc, Grupdem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, Emiser Vallès, 
Intelami, TEB Verd), l’Ofi cina Tècnica Laboral (OTL) de Granollers i de 
Mollet, la Fundació Gentis, el Servei Prelaboral (INTRESS), els sindicats 
CCOO i UGT i la patronal Fundació PIMEC. 

En la concessió d'aquest premi que 
s'atoga amb caràcter anual, s’han 
tingut en compte criteris com el per-
centatge de contractació de perso-
nes amb discapacitat, l’adquisició 
de productes o serveis a centres es-
pecials d’ocupació, acollir persones 
amb diversitat funcional en règim de 
pràctiques, fer xerrades de sensibi-
lització sobre la inserció laboral i/o 
de responsabilitat social corporati-
va o la participació de les persones 
amb diversitat funcional a les for-
macions. S’inclouen altres criteris 
d'RSC com ara tenir contractada 
l’electricitat amb proveïdors que ga-
ranteixin un baix impacte ambiental 
en la producció; disposar de vehi-
cles de baixes emissions o d’un sis-
tema de gestió ambiental certifi cat 
EMAS o ISO 14001, o tenir alguna 
font de generació d'energia pròpia.
  El premi, que va recollir Álvaro Mar-
tín, director de la botiga Adidas a 
La Roca Village de mans del presi-
dent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Emilio Cordero, consisteix 
en una Dona d'Aigua elaborat pel 
Taller Alborada, Centre Especial de 
Treball de Mollet del Vallès.
  Durant l’acte de lliurament, celebrat 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
el president del Consell Comarcal i 
alcalde de Canovelles, Emilio Cor-
dero, va posar en valor la tasca de 
les empreses del tercer sector: “Ens 
heu contagiat als ajuntaments i ad-
ministracions per integrar persones 

amb alguna diversitat funcional i jo 
sempre dic que això hauria de ser la 

normalitat”, indicava.

Acte de lliurament del sisè premi LismiVO 
a l'empresa socialment responsable

> PREMIS LISMIVO / EL GUARDÓ EL CONVOCA LA XARXA FORMADA PEL CONSELL COMARCAL, LA DIPUTACIÓ, AJUNTAMENTS I ALTRES AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS

  Per la seva part, el conseller de Pro-
moció Econòmica i vicepresident 
segon, Jordi Manils, va referir-se al 
paper de la societat davant el repte 
de la inclusió: “O totes o ningú, o ti-
rem endavant totes juntes o no tirem 
endavant, i quan parlem d’inclusió 
parlem d’això, de que els drets són 
de tots els ciutadans i ciutadanes i 

no només per uns quants”, comen-
tava, i afegia que la Xarxa “va de tro-
bar sinèrgies entre allò públic, se-
mi-públic i privat per canviar vides 
de gent que necessita que els seus 

drets es respectin i garanteixin”.
  L’alcalde de la Roca, Albert Gil, va 
animar tothom a fer realitat la inclu-
sió de persones amb diversitat fun-
cional: “De vegades som nosaltres 
els que sense voler posem límits a 
gent que no en tenen ni un”, va dir. 
  Adidas té com a prioritat estratègi-
ca potenciar la diversitat i la inclu-
sió; per aquest motiu, quan van obrir 
la botiga a la Roca l'any 2021, van 
incorporar una persona amb diver-
sitat funcional a la seva plantilla. 
  TI Group Automotive Systems SA, 
de Montornès, guanyadora de l'edi-
ció passada (2020), va aconseguir 
el distintiu LismiVO, com a empresa 
fi nalista. TI Group és una empresa 
automobilística especialitzada en el 
subministrament integral de siste-
mes de transport i emmagatzemat-

Adidas España SAU ha estat 

l’empresa guanyadora de la sisena 

edició del premi LismiVO 2021 a 

l’empresa del Vallès Oriental 

socialment responsable, per la 

inclusió de persones amb diversitat 

funcional a la seva boutique del 

centre comercial La Roca Village. 

El guardó es va entregar el 19 de 

desembre a la sala de plens de  

l'Ajuntament de la Roca del Vallès. 

El premi lismivo és una iniciativa 

de la Xarxa LismiVO, que coordina 

el Consell Comarcal, i distingeix les 

empreses amb centre de treball a la 

comarca que aposten per la 

integració laboral de les persones 

amb diversitat funcional i la 

responsabilitat social corporativa.

29 BOTIGUES I FRANQUÍCIES
Adidas és una multinacional que 

es dedica a la distribució i venda 
directa d’articles esportius. Es va 
crear fa 34 anys. La fi lial 
espanyola (Adidas España SAU) 
està domiciliada a Saragossa i 

ocupa la posició 512 en el 

rànquing nacional d’empreses, la 
novena en el rànquing 
d’empreses de Saragossa, i el 
setè lloc en el rànquing del seu 
sector CNAE (comerç a l’engròs de 
peces de vestir i calçat). 
Actualment compta amb 29 
botigues pròpies i altres punts de 
venda a través de franquícies.
La boutique outlet de La Roca 

Village es va constituir l'any 2021 
i la seva plantilla està formada 
per 36 persones (una de les quals 
amb diversitat funcional). Álvaro 
Martín és el director d'aquesta 
botiga Adidas a la comarca.

ge de combustible En edicions pre-
cedents els premis els han obtingut 
Dara Pharma, fi rma que proporciona 
equipament tecnològic a la indús-
tria farmacèutica, biotecnològica i 
de cosmètica, amb seu a Granollers  
(Premi Lismivo 2016 i exaequo l'any 
2019); la Fundació Privada Hospi-
tal Asil de Granollers, integrada pel 
Centre Geriàtric Adolfo Montañá i per 
l’Hospital General de la ciutat (2017); 
Arkema Química, dedicada al negoci 
de resines de recobriments i additius 
amb plantes industrials a Sant Celo-
ni i Mollet (2018), i Xócala, empresa 
amb caràcter social que crea, desen-
volupa i elabora productes de xoco-
lata, amb seu a Cardedeu (2019).
  Els objectius de la xarxa LismiVO, 
són la sensibilització de l’empresa-
riat, la ciutadania i les administra-
cions públiques per afavorir la inser-
ció social i laboral de les persones 
amb diversitat funcional; impulsar 
la inserció laboral de persones amb 
discapacitat a l’empresa ordinària; 
reforçar i crear circuits d’atenció a 
persones amb discapacitat al terri-
tori; i buscar fonts de fi nançament 
per a l’execució de les accions.
  El web www.xarxalismivo.cat re-
cull tota la informació d’interès per 
a les empreses, tant per contractar 
persones com serveis de les entitats 
que conformen la xarxa. ◗

☞ Per a més informació, www.xarxalismivo.cat

AMB EL PREMI. L'acte d'entrega es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès

Adidas España obté el premi d'enguany per la seva botiga de la Roca del Vallès, mentre que 
TI Group Automotive Systems, de Montornès i guanyadora l'any passat, esdevé fi nalista
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L'AE Ramassà rep un nou

reconeixement de la FCF per 

l'equip inclusiu femení

Alfred Serra
Nou president 

del BMG 

després de la 

marxa de 

Josep Pujadas

Abril Conesa, millor 
esportista del 2019 
i 2021 de Granollers

Més de 6.000
assistents al 
català de xous de 
patinatge al Palau 
d'Esports

El Dracs guanya el 

Campionat d'Espanya 

d'hoquei en cadira de 

rodes elèctrica i també 

domina el català

El sènior masculí del Club Bàs-

quet Granollers Pisos.com va viu-

re un primer semestre de l'any 

històric amb el retorn a la Lliga 

EBA. L'equip dirigit per Toni Oli-

vares va proclamar-se campió de 

la Copa Catalunya després d'una 

temporada, que va anar de menys 

a més i va acabar sent històrica 

–va acabar la campanya amb una 

dinàmica de 22 victòries de 25 

partits–. 

El CBG es va plantar en la final 

de la Copa Catalunya i per pujar 

BÀSQUET ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA EN LA FINAL CONTRA EL SANTS

El CBG torna a la Lliga EBA

El Club Twirling Les Franqueses va sumar quatre medalles 

al Campionat d'Europa, que va tenir lloc del 15 al 18 d'abril 

al municipi francès de Selestat. El club franquesí, amb una 

delegació d'11 exhibicions, va aconseguir una medalla d'or 

i tres de plata. Tres de les quatre medalles van portar la 

signatura d'Ada Martínez amb un or i dues plata. La quarta 

medalla franquesina va ser per Martina Lupiáñez, que va 

penjar-se una medalla de plata.

QUATRE MEDALLES EUROPEES DEL CLUB TWIRLING

Descensos, amb decepció, de

l'Esport Club i Les Franqueses

El Fraikin, a la Lliga Europea EHF

Els sèniors masculins de l'Esport Club i el CF Les Franqueses van ser 

la decepció del final de curs 2021-2022 amb els seus respectius des-

censos. L'ECG va signar una temporada irregular després d'un inici 

complicat, quw finalment no va poder slavar la categoria i va baixar a 

la Primera Catalana. Pel que fa al CF Les Franqueses, tampoc va poder 

mantenir la seva divisió i va baixar a la Segona Catalana. Els dos equips 

han acabat l'any en les posicions capdavanteres i dins la lluita pel re-

torn de la categoria perduda.  

El Fraikin Granollers va signar un subcampionat històric a la Lliga Aso-

bal, que tan sols va ser superat pel totpoderós FC Barcelona. L'equip 

vallesà, dirigit per Antonio Rama,  va acabar al segon lloc de la lliga es-

panyola, que era una fita que no s'aconseguia des de feia 29 anys. L'úl-

tima vegada va ser la temporada 1992-1993 sota la batuta de Manolo 

Montoya a la banqueta. 

La consecució del segon lloc va portar a l'equip vallesà a Europa, 

concretament, a la Lliga Europea, que és la segona màxima categoria 

continental. Si bé fa una temporada es va quedar a la fase prèvia de la 

competició, Al 2022 entrava directament en la fase de grups. Un èxit 

esportiu i, de retruc, econòmic. A més, el Fraikin ha assolit el subcampi-

onat de la Copa del Rei i el bronze de la Supercopa Ibèrica. 

FUTBOL L'ECG PERD LA TERCERA RFEF I BAIXA A PRIMERA

HANDBOL ACABA AL SEGON LLOC DE LA LLIGA ASOBAL, UNA FITA QUE NO ES VEIA FEIA 29 ANYS

La Mitja recupera el 
circuit tradicional amb 
prop de 4.000 participants

Mario 
Viñas, segon

del Campionat 

de Catalunya 

de 20 km marxa 

Xavier Blanco,
sisè classifi cat 
al Dakar de 
prototips lleugers 

90 anys
El 2022 ha estat un any 

rodó per al CBG amb la 

commemoració dels 90 anys 

de la seva fundació. L'entitat 

va concentrar els actes més 

destacats de la celebració en 

els primers mesos de l'any. 

De fet, el més important va 

tenir lloc el 8 de maig amb 

una gran festa, la presentació 

d'esportistes i amb l'home- 

natge a un dels seus jugadors 

més rellevants, Joan Creus. 

El club va penjar la seva 

samarreta al pavelló de CBG. 

Els Jocs Esportius 
Escolars del Vallès tornen 

amb més de 7.000 esportistes 

entre diverses disciplines

El CNG de natació artística guanya 

el Campionat de Catalunya absolut i 

júnior, celebrat  a Barcelona  

Granollers Cup. 
El Palau d'Esports va viure un 

juny intens amb la disputa de la 

Granollers Cup i el Màster Europeu

El Bellavista Milan celebra mig 
segle des de la seva fundació 
amb una gran festa al barri

L'Spartans, 
subcampió 

d'Espanya de 
quad rugbi

David Malagón 
es penja l'or del 

Mundial Màster 

de duatló de 

muntanya i Santi 

Ribot un bronze

1r SEMESTRE 2022

havia de guanyar-la. Els vallesans 

van imposar-se en la final contra 

un altre històric, el JAC Sants, i ho 

van fer per 65 a 59. A més, l'home 

més valuós del partit va ser Carles 

homs, amb 20 punts. Feia tan sols 

una temporada que el CBG havia 

perdut la quarta categoria esta-

tal, que amb la batuta d'Olivares, 

i un projecte basat en la confian-

ça en la base, va recuperar des-

prés de signar una temporada per 

emmarcar. "Em fa més il·lusió 

guanyar la Copa Catalunya que 

l'ascens. La Copa Catalunya és 

un campionat de Catalunya, el 

més important. A més, ho hem 

fet després d'una temporada 

que va començar amb dubtes, 

però ara tenim una ratxa en la 

segona volta que és impressio-

nant", explicava, molt emocionat, 

el president del club, Joan Nadal. 

El CBG lluita el curs 2022-2023 

per mantenir la divisió estatal. 

Abril Conesa
esportista del 2019 
i 2021 de Granollers
esportista del 2019 

L'OnCodines 
Trail se celebra 
amb mig miler 
de participants i 
amb sortida des 
de Granollers 

Esports

- - -

Abril Conesa i Mireia Hernández, del CN Granollers, i Txell Mas, del CN 

Les Franqueses, es van penjar la medalla de bronze del Mundial de Bu-

dapest (Hongria) de natació artística, que va disputar-se al juny. L'equip 

espanyol va entrar al podi del Highlight de natació artística amb el tercer 

millor registre després d'una lluita ajustada amb Itàlia, que va ser sego-

na. Per la seva banda, Emm Garcia i Pau Ribes, del CN Les Franqueses, 

van aconseguir un meritori quart lloc a la final de duet mixt lliure. 

Tres nedadores, bronze Mundial 
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Sira Bella, 
subcampiona del Món 
júnior de patinatge 
artística l'Argentina

Pau Ribes, del CN Les Franque-

ses, va anunciar la seva retirada 

a l'octubre al CAR de Sant Cugat. 

El nedador català, va ser el pioner 

de la natació artística masculina a 

Catalunya i Espanya. Es va formar 

al CN Granollers i els últims anys 

s'havia vinculat amb el CN Les 

Franqueses.

Pau Ribes va ser el primer home 

a disputar un Mundial en el duet 

mixt i ho va fer amb Gemma Men-

gual, el 2015 a Kazan. El nedador 

es va convertir en el primer i únic 

federat de la natació artística "fins 
fa un parell d'anys", comunicava 

la Federació Catalana de Natació.  

“És el moment de fer un pas al 
costat i deixar-ho. Estic orgullós 
d’haver estat pioner en aquest 
esport i demano que no us obli-
deu dels nois de la natació artís-
tica", va dir Ribes en el seu comiat, 

NATACIÓ ARTÍSTICA HA ESTAT EL PRIMER NEDADOR MASCULÍ FEDERAT D'AQUESTA DISCIPLINA

Pau Ribes, el pioner es retira

Santi Catrofe, bicampió

Campiones de la Supercopa 

Santi Catrofe, del Playas Castellón, té la mida agafada a Granollers i en 

l'últim semetre de l'any ha guanyat El Tast de la Mitja i el Cros Interna-

cional Ciutat de Granollers. El corredor d'origen uruguaià, establert a 

Catalunya, ha estat l'atleta més destacat de l'atletisme granollerí amb 

dues victòries seguides. De fet, Catrofe ja havia guanyat el 2021 el cros 

i d'aquesta manera celebrava per segon any seguit l'èxit del camp a tra-

vès. Catrofe té pendent participar en La Mitja per intentar aconseguir 

una triple corona d'èxits, que fins ara només té Carles Castillejo. 

El KH-7 BM Granollers va guanyar la desena Supercopa de Catalunya con-

secutiva després d'imposar-se amb claredat contra l'OAR Gràcia Sabadell, 

per 19 a 39 al pavelló de Martorell. El conjunt dirigit per Dolo Martin ar-

ribava a la final com a clar favorit perquè hi havia una diferència de dues 

categories entre els dos equips i dins la pista es va veure de principi a fi, tot 

i que les de Sabadell mai van abaixar els braços. 

ATLETISME GUANYA EL TAST I EL CROS INTERNACIONAL

Solidaritat. 
Eva Martos i Oriol Ciurans 
guanyen la Cursa Els 10, que 
recapta 5.000 euros per la 
investigació del càncer de ronyó

El setè viatge solidari de 
l'AE Ramassà serà per un 
projecte hidràulic a Gàmbia

Aleix Espargaró
 acaba quart 

el Mundial de 
MotoGP

Granollers,
seu de la 12a edició
dels Specials 
Olympics el 2023

2n SEMESTRE 2022

que va afegitr que "seguiré vin-
culat a la natació artística com 
a entrenador a les Franqueses”.

El nedador d'artística també va 

ser el primer home a aconseguir 

una medalla en un Europeu. De 

fet, al seu palmarès hi ha un total 

de vuit medalles en duet mixt en 

Campionats d'Europa amb dues 

de bronze a Londres 2016 i dues 

més a Glasgow el 2018, amb Berta 

Ferreras, i dues de plata a Buda-

pest el 2021 i dues més a Roma el 

2022, amb Emma Garcia. 

Esports

- - -

El Circuit tanca la temporada 2022 

amb un 89% d'ocupació, amb un 

total de 325 dies d'activitat. La xi-

fra total es pot desglossar en 232 

dies de lloguers i 93 dies de curses. 

S'han invertit 31 dies per a la rea-

lització d'obres i tasques de man-

teniment i només hi ha hagut 9 

dies sense cap mena d'activitat. El 

89% d'ocupació d'enguany –amb 

els 325 dies d'activitat– millora 

els registres de les últimes tem-

porades, i se situa en la xifra més 

alta dels últims sis anys, superant 

l'ocupació d'abans de la pandèmia.

El traçat mundialista va obrir  les 

seves portes a un total de 587.717 

assistents. Aquesta és la segona 

xifra més alta dels últims 10 anys. 

L'esdeveniment que va confregar 

més públic va ser la Fòrmula 1 

al maig amb 277.836 assistents, 

quan es va penjar el cartell d'en-

trades exhaurides. Es tracta de la 

quarta edició amb més assistència 

en la història del Circuit, només 

superada per les edicions de 2008, 

2007 i 2006. 

En segon lloc, li segueix el Gran 

Premi de Catalunya de MotoGP, 

amb 111.574 assistents, al se-

tembre, i al tercer esglaó hi ha el 

Catalunya WorldSBK Round, amb 

28.898, també al setembre. 

El Circuit aplega mig milió 

d'assistents en 93 dies de cursa

Luis Torres, 
guanya el seu quart or 
Mundial màster de judo 

El juvenil de 
l'ECG venç 
el Torneig 
d'Històrics 
del Vallès 
Oriental

El Palau d'Esports, nova seu 
dels campionats catalans 
de xou de patinatge artístic

Pep Blanchart deixa de ser el 
gerent del BM Granollers i el 
seu relleu és Víctor Vilà

Pol Espargaró 
fi txa pel nou 
equip de MotoGP, 
el GasGas, per 
al curs 2023

El Tir amb Arc 
celebra 25 anys 
i guanya una 
vintena de podis 
catalans

Valeria Parra, del 
CNG, guanya 5 ors a 
l'Europeu júnior  de 

natació artística

Héctor Morales s'endú 
el subcampionat 
d'Espanya de natació 
dels 200 metres estils

Primer podi de Belén García 
a les W Series amb el segon 
lloc del GP de França 

Nicole Wiggins, Ona Vegué i Pol 
Valera, del BM Granollers, i la 
granollerina Kaba Gassama guanyen 
els Jocs del Mediterrani amb Espanya

HANDBOL S'IMPOSA CONTRA L'OAR GRÀCIA SABADELL

Jasmine Paolini va guanyat l'11a 

edició de l'ITF del CT Els Gorchs, 

de 100.000 dòlars en premis. La 

jugadora italiana, que és la núme-

ro 76 del rànquing internacional, 

va imposar-se en la final contra la 

ucraïnesa Kateryna Baindl per un 

doble 6-4. 

Màster en cadira de rodes
Martín de la Puente va guanyar 

al novembre el Màster Nacional 

Onat Foundation de tennis en 

cadira de rodes, que durant una 

setmana va aplegar els millors 

tennistes a les Franqueses. 

Jasmine Paolini 

s'imposa a l'11è 

ITF CT Els Gorchs

TENNIS MOTOR  LA FÒRMULA 1 ÉS L'ESDEVENIMENT MÉS MULTITUDINARI
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Normalitat competitiva
L'ÀLBUM DE FOTOS D'ESPORTS  HAN ESTAT DOS ANYS D'AJORNAMENTS I RESTRICCIONS PER LA COVID-19 I EL 2022 HA PERMÈS RECUPERAR LA BENEÏDA NORMALITAT
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El 2022 va tornar a fer possible viure esdeveniments esportius 

al carrer i dins les instal·lacions esportives, com abans de la 

pandèmia. Tot i la incertesa de l'inici d'any, al febrer es va de-

mostrar que la normalitat competitiva estava arribant i es va 

poder veure clarament amb la disputa de La Mitja, que encara 

sense l'Open i la Mini, va recuperar el seu circuit tradicional pel 

nucli urbà de Granollers (1). A mida que van anar passant les 

setmanes, es va gaudir de partits, sense limitacions d'afora-

ment, com ara al Pavelló de Bàsquet (3) o al camp Municipal 

del carrer Girona (4). A més, la Fórmula 1  va aconseguir penjar 

el cartell d'entrades esgotades (2). El juny es va fer de la ciu-

tat la capital de l'handbol amb la Granollers Cup (5) i l'Europeu 

Màster (8). L'any va acabar amb més curses: El Tast (6) i el Cros 

Internacional (7). – Fotos de xavier solanas / a. mulrooney 

6

4

7
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A la pantalla. El col·lectiu de 

dansa integrada Liant la Troca, 

protagonista a una sèrie del 33

Amics de la 
Unió celebra 

amb un concert 

la gravació del 

disc 'There is no 

rose' fa 10 anys

Enric Casasses 
enceta un cicle 
de poesia i música 
a l'Anònims

Nova rua 
multitudinària 
de Carnestoltes

Memòria. 'Vallesos' 

recupera imatges 

inèdites d'un fi lm de la 
sortida de la Columna 

del Vallès el 1936

GRANOLLERS. Di-

marts 15 de febrer 

es van complir 20 

anys de la inaugura-

ció del Teatre Auditori 

de Granollers, una efe-

mèride que l'equipa-

ment ha volgut com-

memorar i que l'ha 

llançat a repensar-se i 

incorporar novetats, 

com la primera nit jove 

a l'equipament. 

SomGranollers va donar 

veu a alguns dels protagonistes 

del projecte i del sector cultural 

vallesà, que en recordaven –com 

l'alcalde impulsor Rafael Ballús–

"la vocació comarcal" i com ha 

contribuït a la professionalització 

de projectes com l'Orquestra de 

Cabra, deia la directora de l'Es-

cola Municipal de Música –amb 

seu al TAG–, Anna M. Piera. A més, 

"ha evitat molts desplaçaments 

a Barcelona per veure teatre i 

música", destacava la periodista 

Teresa Terrades, i ha estat espai 

d'estrena per a la Big Band Gra-

nollers, entre altres formacions, i 

"plataforma de de llançament"

EQUIPAMENTS COMMEMORACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE EL FUTUR DE L'EQUIPAMENT

Dues dècades de Teatre Auditori

LES FRANQUESES. Al febrer un cap gegant de metall de l'artista 

Jaume Plensa apareixia al pati de l'empresa Metàl·liques Calman, 

al polígon número 10 de les Franqueses. Es tractava d'una escul-

tura de grans dimensions que despertava la curiositat de veïns i 

persones que circulen per aquesta zona del municipi, entre Corró 

d'Avall i Bellavista. De fet, segons explicaven fonts de l'estudi 

de Plensa, l'artista ha col·laborat diverses vegades amb aquesta 

caldereria industrial franquesina. I així ho corroboraven altres 

peces de grans dimensions que al llarg de l'any s'hi han pogut 

veure, en el seu procés d'elaboració.

FOTONOTÍCIA. EL CAP GEGANT DE JAUME PLENSA

L'Esbart Dansaire celebra durant 

dos mesos el seu 90è aniversari

Balter Gallart, dels Gaudí als Goya

El febrer, en el marc d'una ballada a la Porxada, l'Esbart 

Dansaire de Granollers va presentar el programa del seu 

90è aniversari, que va incloure dos mesos d'actes per cele-

brar-ho, entre els quals una xerrada sobre la història de l'en-

titat al Museu i una edició especial de l'Esbartiada, la Diada 

de l'Esbart. A més, una exposició als aparadors de diferents 

botigues de la ciutat oferira l'oportunitat de posar en valor i conèixer el 

vestuari dels balladors, des dels anys 30 del segle passat. 

El 2022 ha estat un bon any per al director artístic Balter Gallart, que l'ence-

tava amb un reconeixement als premis Gaudí –que ja havia guanyat en dues 

edicions més– i que reblava amb el seu primer Goya per la feina a Las leyes 

de la frontera, l'adaptació homònima de la novel·la de Javier Cercas dirigida 

per Daniel Monzón. La pel·lícula, està ambientada a la Girona de la dècada 

dels 70.

Indirectament, un altre granollerí, el coach d'actors –i ara també di-

rector novell– Gerard Oms, s'enduia també el reconeixement del 

sector a la gala dels Gaudí. La seva feina va prendre notorietat 

arran de la participació a la pel·lícula Sis dies corrents, de la tam-

bé vallesana Neus Ballús, una de les grans vencedores de l'edició 

d'enguany dels premis de l'acadèmia del cinema català. 

TRADICIÓ DISSET HECTÀREES A TOCAR DEL RIU CONGOST

CINEMA EL COACH D'ACTORS GERARD OMS, TAMBÉ RECONEGUT PER 'SIS DIES CORRENTS'

Facetes del músic
Pol Aumedes estrena 

una exposició i una 

performance poètica i 

musical al Tradicionàrius

L'historiador Joan Garriga 
torna a la fi cció amb la 
novel·la 'Les llambordes'

Niczero9
torna a l'escena 

musical amb la 

publicació del seu 

segon disc, '#NZ9'

Milnotes 
reestrena 
'La corte 
del faraón'

Noms propis

La cartellera d'Escena grAn 

encetava l'any amb noms 

destacats de l'escena tea-

tral, com Juan Diego Botto, 

i musical, com és el cas de 

Judith Nedderman. La llista 

d'artistes rellevants de l'es-

cena nacional i estatal es va 

anar engrandint durant tot el 

semestre, amb la música de 

Sílvia Pérez Cruz amb Marco 

Mezquida, Joan Dausà, Manel 

i Albert Pla, i grans muntatges 

teatrals protagonitzats, entre 

altres, per Jordi Bosch i David 

Verdaguer.

Inauguració. A l'abril obria 

a l'Ocine del polígon Ramassar 

la primera sala de cinema 

immersiu de tot l'Estat

Anna Fradera
es proclama nova 

cap de colla de Xics

Cantània. 
El projecte educatiu tornava al 

TAG, després d'una aturada i d'un 

any al Palau, arran la pandèmia

'Terra de músics', homenatge 
audiovisual a les orquestres de 
la primera meitat del segle XX

El Drac de 
Granollers 

celebra els 30 
anys de vida

Crisi. La 

companyia de 

Pep Bou diu 

adéu arran la 

pandèmia

Manel Alías. 
Fa el ple a 

L'Espolsada per 

presentar 'Rússia, 

l'escenari més 

gran del món'
cap de colla de Xics

1r SEMESTRE 2022

de companyies del ter-

ritori com Milnotes, destacava 

el seu director, Joan Garrido.

Com a desitjos de futur: una 

companyia estable vinculada al 

TAG, deia el director Frederic 

Roda i la directora d'Arsència, 

Marta G. Otín; que serveixi "com 

a centre de referència del sis-

tema escolar de Granollers i 

del Vallès Oriental", afegia el di-

rector artístic d'Amics de la Unió, 

Josep Vila; que el vessant educatiu 

i formatiu no quedi en segona lí-

nia –proposa la gestora cultural 

Teresa Llobet–, i que sigui "més 

dinàmic i flexibe, no tan cenyit, 

i que les companyies amateurs 

poguessin proposar i partici-

par-hi més", reivindicava Imma 

Ortega, presidenta d'Amics dels 

Pastorets. 

El compositor 
Joan Vidal 
torna a barrejar 
jazz i clàssica a 
'Dublinesos'

Cultura

- - -

A l'abril l'espai Artemisia de Corró d'Amunt, comandat per Cristina Re-

quena, commemorava el seu 10è aniversari amb una exposició col·lecti-

va formada per l'obra de set artistes del Vallès Oriental i Barcelona vincu-

lats a la història de la galeria. En aquests 10 anys per la galeria han passat 

una cinquantena d’artistes en 40 exposicions individuals i 5 col·lectives, 

a més d’una gran varietat d’activitats relacionades, com ara cursos, con-

certs de petit format o presentacions de llibres. "Una galeria d'art no ha 

de donar respostes, ha de plantejar preguntes", afirmava Requena. 

L'espai Artemisia de Corró d'Amunt 

celebra la primera dècada de vida

anys de la inaugura-

ció del Teatre Auditori 

de Granollers, una efe-

mèride que l'equipa-

ment ha volgut com-

memorar i que l'ha 

llançat a repensar-se i 

incorporar novetats, 

com la primera nit jove 

SomGranollers va donar 

veu a alguns dels protagonistes 

del projecte i del sector cultural 

vallesà, que en recordaven –com 

l'alcalde impulsor Rafael Ballús–

"la vocació comarcal" i com ha 

contribuït a la professionalització 

de projectes com l'Orquestra de 

Cabra, deia la directora de l'Es-

La cartellera d'Escena grAn 

cena nacional i estatal es va 

anar engrandint durant tot el 

semestre, amb la música de 

Sílvia Pérez Cruz amb Marco 

Mezquida, Joan Dausà, Manel 

i Albert Pla, i grans muntatges 

teatrals protagonitzats, entre 

altres, per Jordi Bosch i David 

de companyies del ter-

ritori com Milnotes, destacava 

Josep Vila; que el vessant educatiu 
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Fantàstik, Del Rec 
al Roc i La Gralla 
s'uneixen per 
reivindicar el centre 
com a Zona Friqui

Una selecció de 300 

peces trobades a Gra-

nollers i rodalia –al-

gunes ja conegudes, 

la major part inèdi-

tes– conformen el 

cor d'In Illo Tempore. 

Granollers en època romana, una 

ambiciosa exposició de producció 

pròpia i de llarga durada que el 

Museu de Granollers inaugurava 

el novembre i que es podrà veure 

durant tot el 2023. 

I és que la mostra és fruit d'un 

extens estudi, desenvolupat du-

rant més de dos anys i liderat per 

l'arqueòleg Marc Guàrdia, que ha 

revisat unes 600 caixes del magat-

zem de l'equipament, amb materi-

als diversos i documentats de ma-

nera desigual vinculats a 30 anys 

de troballes d'època romana.

Sobresurten l'única làpida con-

servada de la Granollers romana 

i el mosaic d'uns banys trobat als 

jaciments de Can Jaume i el carrer 

Pompeu Fabra, que ha estat re-

construït tessel·la a tessel·la.

Aquesta ha estat l'exposició més 

ambiciosa del 2022 del Museu, que 

s'inaugurava alhora que Tabula 

PATRIMONI NOU ACORD AMB EL MNAC PER A UNA LLARGA ESTADA DEL RETAULE GÒTIC

El Museu recupera el passat romà

Al setembre el Museu inaugurava L'infern de Dante, una exposi-

ció del pintor granollerí Jordi Díaz Alamà, inspirada en La divina 

comèdia de Dante, i especialment en la descripció que el poeta 

florentí va fer de l'infern. L'exposició granollerina és un destil·lat 

de 28 teles –del total de 75 obres que ha pintat per aquest ambi-

ciós projecte, al qual ha dedicat tres anys de la seva vida– i escul-

tures realitzades per l'escultor i amic polonès Grzegorz Gwiazda. 

La mostra encara es pot visitar (fins al 5 de febrer).

JORDI DÍAZ ALAMÀ BAIXA A L'INFERN DE DANTE AL MUSEU

50 anys del cicle de jazz

Rehabilitació d'un tram de la muralla medieval

El Jazz Club Granollers, creat el 1935, va idear el 1997 el 

Cicle de Jazz al Casino, que aquest 2022 ha complert 50 

edicions –durant una dècada es van organitzar tres cicles 

anuals–. Actualment, l'edició de cada any fa de preàmbul 

del Festival de Jazz, de manera que garanteix concerts ha-

bituals i la fidelització d'un públic atret per aquesta música, a priori, 

minoritària. El 50è cicle va incloure una dotzena d'actuacions entre se-

tembre i desembre, quan els JazzGranollers All Stars van fer sonar les 

tradicionals nadales d'aquestes dates a ritme de jazz. 

L'Ajuntament de Granollers va iniciar a l'estiu els treballs de consolidació 

i restauració de la muralla medieval, en el tram del carrer Jaume Camp i 

Lloreda, entre la cantonada amb la plaça Maluquer i l'edifici de Can Puntes, 

amb una superfície d'actuació de 153 metres quadrats. El projecte té un 

pressupost de 60.420 euros. Amb aquesta actuació es vol revertir l'estat 

de degradació que pateixen els 34 metres de longitud d'aquest element pa-

trimonial i històric de Granollers, que l'Ajuntament vol posar en valor per 

explicar el paper que ha tingut en la configuració de la ciutat. La muralla es 

va construir el tercer quart del segle XIV, sota el regnat de Pere III, tot i que 

hi ha indicis d'un primer perímetre emmurallat del segle XIII. Tenia una al-

çada d'entre 4 i 5 metres i una amplada d'entre 0,90 i 1,20 i un traçat apro-

ximadament hexagonal. Per això és un element de protecció patrimonial 

catalogat, encara que avui la muralla està fragmentada, amb molts trams 

desapareguts i llenços de mur incorporats a edificis de nova construcció. 

MÚSICA NOVA TONGADA DE CONCERTS –12– EN QUATRE MESOS

La filòloga i música Marina 

Miralles Mestre (Granollers, 

1992) guanyava el 27è Premi 

de poesia Màrius Torres, amb 

Llavors, que versa sobre el pas 

del temps, "amb una part 

més fosca i una altra més es-

perançadora i que juga amb 

la doble lectura fonètica del 

títol,", explicava l'autora.

'Submergències'. 
L'obra de gran format que 
Vicenç Viaplana va pintar a 
la 4a planta del Museu dona
la benvinguda a La Tela

Veus torna a convèncer
a Tolosa i s'endú el
tercer premi del prestigiós
certamen de cant coral

Germán Chocero, 
revelació del 'slam', 

presenta el llibre 
'Del mar al infi erno'

L'Alliance 
Française
celebra els 40 
anys a la ciutat

2n SEMESTRE 2022

rasa, una nova revisió del retaule 

gòtic de Sant Esteve cedit pel MNAC 

fa dos anys. Ara, s'inclou en aquesta 

nova exposició, que l'embolcallen 

altres peces del fons del museu, ja 

sigui perquè estan vinculades a la 

història de Sant Esteve o perquè 

reflexionen sobre conceptes com 

la llibertat, l'art i el cos. Per cloure 

el 2022, Granollers tancava un nou 

acord amb el MNAC perquè el retau-

le es quedi 10 anys més a la ciutat. 

Cultura

- - -

Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha 

iniciat enguany un nou procés de 

museïtzació, amb la renovació de 

La Tèrmica i la reforma del Refres-

cador. Tot plegat, emmarcat en un 

procés de transformació de Roca 

Umbert en un centre d'interpreta-

ció i espai audiovisual, amb l'ener-

gia com a eix central. Així, s'han 

licitat els treballs per instal·lar uns 

mòduls prefabricats que serveixin 

com a àrea de rebuda de visitants 

–amb guarda-roba, informació i 

botiga–, així com les audioguies i in-

teractius vinculats al patrimoni in-

dustrial. La futura visita a Roca Um-

bert es preveu que sigui immersiva, 

també amb murals i màpings. 

El Cinema Edison celebrava aquest desembre el seu quart aniversari 

amb la projecció d'una pel·lícula triada pels espectadors més fidels. 

Poques setmanes abans, l'Edison havia estat l'epicentre del món dels 

cineclub del país i del món. D'una banda, va acollir l'homenatge que 

l'Acadèmia de Cinema Català va fer al cineclubisme, amb un record a les 

iniciatives en aquest àmbit més antigues de Catalunya. D'altra banda, 

l'Edison també va acollir la trobada entre la Federació Internacional de 

Cineclubs i l'entitat catalana, amb representants d'Estònia, Sèrbia, Ità-

lia, Portugal, Alemanya, Dinamarca, Euskal Herria, Marroc, Cuba, Mèxic, 

Colòmbia, Equador, Bangladesh i Nepal. 

Roca Umbert, centre

d'interpretació de 

l'energia i el passat

Marina Miralles 

guanya el premi 

Màrius Torres

L'Edison celebra quatre anys i 
és referent dels cineclubs del país

Núria Maynou, 
de Mishima a l'ambiciós 
projecte de Núria Graham

El Festival 
Panoràmic 
escampa 15 
exposicions 
a 9 espais 
de la ciutat

Els Xics recuperen 
el 4 de 8 al concurs 
de castells de Tarragona

La creadora granollerina 
Júlia Barbany és l'artista 
convidada del TAG

Càlida 
presentació 
del cor Gospel 
Project Choir

Pruden Panadès
publica 'Tinc una 
camisa blanca', 
un recull de 
contes 'morals'

Neix Radar, 
un col·lectiu 
per impulsar 
l'electrònica 
en directe 

Gaia i Arpegi, 
les dues noves 
corals a l'escola 
dels Amics 
de la Unió

Can Pedrals 
habilita una 

bústia de retorn
de llibres

Ivette Nadal publica 
'Camí de text', el seu 
quart poemari

Tony Navarro 
debuta amb una 
novel·la històrica

Nora Baylach retrata 
la fascinació de Paul Klee 
pels felins a la Fundació Miró

Blancs s'imposa
en la recuperada i 
participada festa 
major postpandèmia
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De nou, abocats al carrer

L'ÀLBUM DE FOTOS DE CULTURA  DESPRÉS DE DOS ANYS D'ATURADA PANDÈMICA, LES MOSTRES DE CULTURA POPULAR HAN POGUT TORNAR A DESPLEGAR-SE
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El 2022 ha significat el ressorgiment de la cultura popular –la 
més castigada per les restriccions pandèmiques– al carrer, 
en una progressió que culminava a l'agost per festa major 
(1). A l'hivern, però, Granollers i les Franqueses ja recupera-
ven un Carnestoltes plenament participatiu amb, de nou, rues 
multitudinàries (2). A més, les entitats de cultura popular en-
cetaven celebracions (3, correfoc de dibles), i es reprenia el 

Musik n Viu i el Minibeat (4) i Roca Umbert tornava a bullir amb 
l'Obert per vacances. Abans, a la primavera, el diumenge de 
Rams tornava a l'esplendor prepandèmica (5) i el Sant Jordi 
recuperava les parades a la Porxada (6) i la trobada d'autors. 
La renovada Ascensió també oferia una Passada dedicada al 
món del clown, que va omplir carrers i places per gaudir de la 
cultura al carrer. – Fotos de xavier solanas / a. mulrooney 
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EL TOMBANT D'ANY  LES DARRERES ACTIVITATS DE 2022 PER ENCARAR L'ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT DE 2023

L'última nit de l'any és també la de 

l'última farra sonada. O la primera 

de l'any nou, depèn com es miri. A 

cavall entre el 2022 que deixem 

enrere i un nou 2023 acabat d'es-

trenar, la Revetlla dels Ignorats 

–organitzada pel col·lectiu Jovent 

Ignorat– torna al Pavelló d'Es-

ports, 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 definei-

xen com "un grup de sonats que 

s'ajunten per fer música de car-

rer, 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 

Jovent Ignorat convida Tirant lo 
band i dj Javi Duomo a obrir l'any

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 promou acti-

vitats lúdiques, de caràcter social i 

participatiu. A més de la revetlla de 

Cap d'Any, també intervenen en el 

Carnaval a la Fàbrica o a la progra-

mació del festival Musik N Viu. 

L'equip d'handbol BMG Blancs i Blaus organitza dissabte la festa 24D a la Nau B1, 

amb les actuacions de Sardines en llauna, Barretyina Sound System, el dj Lextulos 

i algunes sorpreses més. La sala obrirà portes a les 00.30 h i la festa s'allargarà 

fins a les 5 de la matinada. Les entrades, per un import de 10 euros, es poden 

adquirir a través del compte d'Instagram @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 mateix espai, amb una com-

binació d'estils musicals ben diversos.

Rematar 2022 amb festa a la B1

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'hora 

d'esmorzar". Literalment, perquè 

la festa es tancarà amb un esmor-

zar per a tots els assistents. La re-

vetlla 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-

LES FRANQUESES. Cada 1 de gener, 

des de fa 32 anys, l'Orquestra In-

ternacional Maravella posa mú-

sica al concert de Cap d'Any, per 

inaugurar l'any amb energia i un 

repertori musical de cançons de 

diferents 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. 

La Maravella, la cita més 

clàssica a les Franqueses

LA TÈRMICA ACULL DES DE DIMARTS LA CONEGUDA COM A FÀBRICA DELS DESITJOS

Dimarts obrirà el campament 
reial a l'espai de Roca Umbert
En aquest recorregut temporal per 

arribar a la nit del 5 de gener, com 

cada any, Roca Umbert acollirà 

també el Campament Reial, on els 

gregorins i les gregorines prepa-

ren l'arribada dels Reis d'Orient. 

Així, dimarts 2 i dimecres 3 de ge-

ner (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 interacció 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 Tèr-

mica. També hi haurà tallers origi-

nals per jugar amb la llum, ajudar 

a fer cabanes als patges gregorins 

i gregorines, jugar a jocs gegants, 

i els habituals 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 

arxiu

dia 2 de gener, a la visita que fan els 

patges 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 activitat 

gratuïta, amb reserva prèvia d'en-

trada a partir d'avui, 22 de desem-

bre, a www.granollers.cat/nadal i 

a les taquilles del Teatre Auditori. 

Cada dia, s'oferiran dos passis, a 

les 17 h i a les 18.45 h.Des de dimarts i fins demà tam-

bé funciona a La Tèrmica la Fàbri-

ca dels Desitjos. 

Enguany, el 5 de gener es tornarà a viure l'arribada dels Reis d'Orient amb la ca-

valcada amb la comitiva més llarga dels darrers anys, que recuperarà participació 

d'esplais i entitats amb més de 120 patges. Recorrerà els carrers des de Roca Um-

bert, passant per Lluís Companys, Camp de les Moreres, Francesc Macià, Alfons 

IV, plaça de la Corona, Anselm Clavé, Maluquer i Salvador, Perpinyà, Joan Prim, 

Ramon Llull, Rafael de Casanova, Torres i Bages, pl. Constitució, Roger de Flor, 

Sant Josep, Església i Porxada [tota la informació detallada a l'edició 381].

El recorregut de la cavalcada
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