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EN PORTADA

arxiu

Actualitat

El sistema park&ride funciona ha a dues 

estacions de Granollers i entorn. A la 

del Centre hi ha un sistema per tal que 

el bitllet mensual doni accés al tren i a 

l'aparcament del costat de l'estació (Cer-

caparking). Des de l'abril de 2022, l'esta-

ció de Bellavista (Les Franqueses-Gra-

nollers Nord) té reservades un centenar 

de places per a usuaris de transport pú-

blic, ja sigui tren o autobús, a través de 

l'app Parkunload. El nou pla de la Genera-

litat uniformarà els espais, ja que orienta 

el disseny que hauran de tenir aquests 

aparcaments tot establint prescripcions 

d'aplicació directa; directrius per als que 

necessitaran un planejament urbanístic 

posterior per desenvolupar-se, i reco-

manacions per ordenar l'àmbit de 300 

metres a l'entorn de les estacions.

DUES ESTACIONS AMB 

MODELS IMPLANTATS

A BELLAVISTA  L'estació de les Franqueses - Granollers Nord té des de l'any passat 100 places d'aparcament reservades als usuaris del transport públic

Territori crearà 1.225 noves places de 
pàrquing de pagament a les estacions
La Generalitat vol implantar una xarxa de 

'park&ride' a tota l'àrea metropolitana, que 

inclourà les estacions de Granollers-Centre, 

Canovelles, les Franqueses i Bellavista

El Departament de Territori de la 

Generalitat ha anunciat la creació de 

1.225 noves places d'aparcament 

de pagament a les estacions de tren 

de Granollers i les Franqueses per 

a l'intercanvi modal –popularment 

conegudes com a park&ride– i un 

total de 14.677 a 81 municipis de 

la regió metropolitana de Barcelo-

na. Al conjunt del Vallès Oriental, es 

pretén crear 3.626 places a 13 es-

tacions de tren i a 3 espais propers 

a parades d'autobús a municipis 

sense transport ferroviari. L'aparca-

ment més gran de la comarca serà 

el de Mollet-Sant Fost amb 494 pla-

ces –actualment amb un espai exis-

tent d'aparcament gratuït–.

Pel que fa a Granollers, el Go-

vern preveu crear 286 places 

a l'estació del Centre i 159 a la de Canovelles –s'aprofitaran les 
obres de desdoblament de l'R3 

per desenvolupar l'aparcament–, 

i pel que fa a les Franqueses, 258 

a Granollers Nord (Bellavista)  

–ara ja hi ha places reservades 

als usuaris del transport públic– i 

62 a Corró d'Avall. Així, la Gene-ralitat classifica l'estació de Gra-

nollers-Centre com a punt d'in-

tercanvi modal principal, ja que 

disposarà de més de 300 places; i 

Granollers-Canovelles i Bellavista 

com a punt d'intercanvi secundari 

(entre 100 i 300 places).

PDU de l'intercanvi modal
Per fer-ho possible, la Comissió de 

Territori de Catalunya ha aprovat definitivament el pla director ur-

banístic (PDU) dels aparcaments 

d'intercanvi modal transport pú-

blic-vehicle privat a l'àmbit del 

sistema tarifari integrat de l'ATM 

de Barcelona.

La incentivació dels viatges en 

transport públic "ha de permetre 

també reduir el consum energè-

tic associat a la mobilitat i el seu 

impacte sobre la generació de 

gasos amb efecte d'hivernacle 

i altres contaminants atmosfè-

rics", considera Territori. Un des-

cens en l'ús dels vehicles privats 

"comportarà també reduir la po-

blació exposada a nivells de con-

taminació atmosfèrica i acústica 

superiors als que es consideren 

nocius per a la salut", afegeix.

A més de la necessitat d'in-

crementar les places existents 

d'aquest tipus d'estacionament 

a prop de les estacions ferrovià-

ries o de bus, la Generalitat té en 

compte que el concepte de mobi-

litat actual s'ha ampliat amb l'ús 

de nous vehicles, com ara bicis, 

patinets elèctrics o cotxes i motos 

compartits. Igualment, els usuaris 

del transport públic donen impor-

tància als serveis que milloren la 

qualitat i la satisfacció del seu des-

plaçament, com pot ser la restau-

ració o el comerç. 

D'altra banda, la nova mobilitat 

metropolitana ha d'oferir també 

solucions sostenibles i smart per al 

lliurament de paquets i mercaderi-

es procedents del comerç electrò-

nic. Per això, el pla preveu no no-

més que als aparcaments hi puguin 

estacionar tota mena de vehicles, 

sinó també oferir serveis d'auto-

mòbil o moto compartida, lloguer 

de cotxes i bicis, recàrrega de ve-

hicles elèctrics, caixes de seguretat 

per guardar-hi patinets elèctrics, 

restauració i petit comerç. i M.e.
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Licitada la coberta fotovoltaica 

per a l'Escola Salvador Llobet

L'ESCOLA Les plaques solars fotovoltaiques s'instal·laran a la coberta del centre

Pas important per a la instal·lació 

d'un sistema solar fotovoltaic de 

80 kWh de potència per a l'au-

toconsum de l'Escola Municipal 

Salvador Llobet, al carrer Roger 

de Flor, així com l'abastiment d'al-

tres equipaments. L'Ajuntament 

de Granollers n'ha licitat el sub-

ministrament i la direcció d'obra 

amb un pressupost previst de 

102.483 euros i un termini d'exe-

cució de dos mesos i mig.

Les plaques, que s'instal·laran 

a la coberta de l'escola, tenen una 

producció prevista de 113,9 mWh 

a l'any, i han rebut 50.000 euros 

de subvenció de la Diputació de 

Barcelona. El consistori calcula 

que amb l'autoabastiment a tra-

terístiques dels altres edificis amb 

els quals es comparteixi l'energia i 

com es reparteixi.

Compartir amb altres edificis 
Tenint en compte el preu de l'elec-

tricitat, l'Ajuntament calcula que 

amortitzarà la instal·lació en dos 

anys, amb un estalvi de 45.573 eu-

ros en el primer any de funciona-

ment. Això equival al 9,4% d'estalvi 

energètic del consum total de tots 

els edificis municipals en un radi de 

500 metres amb els quals és possi-

ble compartir l'energia d'aquest sis-

tema. L'estudi de viabilitat proposa 

compartir l'energia de les plaques 

de la Salvador Llobet amb els edifi-

cis municipals de la Porxada i carrer 

Sant Josep, la biblioteca Can Pedrals, 

el camp de futbol Ponent, Can Jonch, 

Can Puntes, la sala Sant Francesc, el 

parc de Ponent, l'Escola de Música, 

l'EMT, les escoles Pereanton i Salva-

dor Espriu, el Gra, el Museu, l'Oficina 

de turisme, la Tarafa i el TAG. i m.E.

EQUIPAMENTS  LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TAMBÉ HA DE SERVIR PER ABASTIR ALTRES EDIFICIS

arxiu

Mercat de reciclatge a Tres TorresÈxit de la primera Fira d'Emergències
L'AV Tres Torres organitza al barri –a la cantonada 

dels carrers Tres Torres i Francesc Macià– un mercat 

de reciclatge, on es podran trobar productes reciclats, 

artesanals, nous i de segona mà a partir d'1 euro. 

El Mercat s'instal·larà dissabte a partir de les 9 h.

La primera Fira d'Emergències de Granollers, celebrada  

dimecres de la setmana passada al parc Torras Villà, va comptar amb una bona afluència de públic. Molts infants van poder 
veure l'exposició de vehicles i mitjans de diferents cossos  de seguretat i emergències, com el SEM [a la fotografia].

SOCIETAT

vés d'aquesta energia verda, l'edi-

fici reduirà 19,17 tones d'emis-sions de CO₂ a l'any. El sistema 
s'ha plantejat per poder arribar a 

assolir el 40% del consum que es 

realitza a l'escola, una quantitat 

que variarà en funció de les carac-

L'Ajuntament també ha demanat ajuda per a cofinançar altres projectes  

d'eficiència energètica a equipaments municipals, en aquest cas als fons Next 

Generation. El consistori ha demanat més de mig milió d'euros per millorar 

l'envolupant, l'enllumenat i les instal·lacions tèrmiques al Centre Vallès, així com 

168.500 euros per ampliar la xarxa sud de calor per subministrar aigua calenta 

també a les piscines municipals, l'Espai Cangur, el CTUG i l'Escola Joan Solans. 

També s'han d'instal·lar fotovoltaiques a la coberta de la biblioteca de Roca 

Umbert i al Mercat de Sant Carles, entre altres propostes.

Més projectes a altres centres
En el marc de l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, les 

Franqueses ha obert una enquesta per fer una diagnosi que ajudi a defi-

nir els objetius del pla. Fins al 15 de febrer es pot respondre un qüestio-

nari sobre mobilitat disponible en format paper al Servei d'Atenció a la 

Ciutadania (SAC) de l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 2) i de Bellavista Acti-

va (c. Rosselló, 39) i en punts informatius habilitats al mercat setmanal 

de Bellavista, el 25 de gener, i al mercat setmanal de Corró d'Avall, el 

28 de gener. L'enquesta també es pot respondre de manera telemàtica 

entrant a un enllaç disponible a través del web lesfranqueses.cat. 

La Delegació del Vallès Oriental del 

Col·legi de l'Arquitectura Tècnica 

de Barcelona, al número 8 del car-

rer Josep Piñol de Granollers, aco-

llirà a partir de dimarts i durant tot 

el gener l'exposició ReHabilitem, 

una mostra interactiva que vol 

acostar la cultura de la rehabilitació 

d'habitatges a la ciutadania.

L'exposició itinerant ha estat 

cedida per la Diputació de Barce-

lona a l'Ajuntament i pretén do-

nar resposta a preguntes com per 

què rehabilitar, com s'ha de fer, 

i els ajuts disponibles que hi ha, 

especialment provinents del fons 

europeus Next Generation. Preci-

sament, Granollers va obrir una 

oficina de rehabilitació energèti-

ca al carrer del Rec des de la qual 

es facilita informació i s'assessora 

sobre aquests fons i els ajuts mu-

nicipals que també existeixen.

La mostra compta amb panells 

interactius des dels quals es dona 

informació d’utilitat tant pels ciu-

tadans, professionals del sector i 

altres agents que participen en el 

procés rehabilitador. Així, el con-

tingut de l’exposició se centra a 

explicar la forma d’ajudar els ciu-

tadans a superar les barreres per-

cebudes pel que fa a la burocràcia 

existent a l’hora d’implicar-se en 

un projecte de rehabilitació, amb 

missatges positius i informació 

clara i accessible de com rebre 

aquest ajut i suport per part dels 

professionals del sector i de les 

administracions públiques. 

'ReHabilitem', una 
exposició per impulsar 
la rehabilitació de pisos

HABITATGE  A LA SEU DEL COL·LEGI D'ARQUITECTURA TÈCNICA

TRANSPORTS  PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL

Les Franqueses fa una enquesta 

ciutadana sobre la mobilitat
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MARIONA MOGAS

PAGÈS ÉS LA PRIMERA 

GRANOLLERINA 

NASCUDA EL 2023

Mariona Mogas Pagès ha estat la primera granollerina nascuda el 2023 i també el 
primer nadó de l'any del Vallès Oriental. Va néixer el mateix diumenge 1 de gener a 
l'Hospital de Granollers, de matinada –a les 2.44 h–, en un part natural i força rà-
pid. La Mariona, que va pesar 2.800 grams, és filla de Josep Mogas i Ivette Pagès, 
granollerins de tota la vida, i té una germana, la Violeta, que aviat farà 3 anys. A la 
comarca, el primer naixement a l'Hospital de Mollet va ser el de l'Ángel Ruiz Luque, 
dilluns a les 9.55 h. És fill de la Melania i el José Maria, veïns de Santa Perpètua de 
Mogoda (el Vallès Occidental).

Primer pas per convertir el pro-

jecte de renaturalització del parc 

del Congost –el més rellevant 

econòmicament dels finançats 

pels fons europeus Next Genera-

tion (més de 3,3 milions dels 4,2 

en què està pressupostada l'ac-

tuació)– en una realitat. L'Ajun-

tament de Granollers ha tret a 

concurs públic el servei de redac-

ció del projecte executiu d'aques-

ta actuació, així com l'estudi de 

permeabilitat i sistemes urbans 

de drenatge i la direcció d'obra i 

coordinació de seguretat. El va-

lor estimat del contracte és de 

102.498 euros.

CoCoNat25

El projecte, que l'Ajuntament pre-

sentava l'estiu passat, ha estat 

batejat amb el nom de Connec-

ta Congost Natura 2025 (CoCo-

Nat25) i hi ha participat també 

la Fundació Ecologia Urbana i 

Territorial. Inclou la millora de 

la llera del riu, la renaturalitza-

ció del parc urbà del Congost, la 

implantació de dues superilles 

annexes al parc i la naturalització 

d'un connector urbà –un carrer 

Tres Torres arbrat que travessi 

el municipi d'est a oest–. De fet, 

la intervenció es farà sobre una 

superfície de 66.880 metres qua-

drats, entre les pistes d'atletisme 

del carrer Camp de les Moreres i 

el carrer Sant Tomàs d'Aquino. 

Es preveu naturalitzar un tram 

del Congost de 300 metres de llar-

gària que el consistori preveu te-

nir enllestit el novembre de 2025 

–entre altres coses, perquè els 

fons Next Generation marquen el 

termini per a la justificació de les 

subvencions–. i m.e.

A concurs la redacció 
del projecte executiu 
per renaturalitzar 
el parc del Congost

hospital

MEDI AMBIENT  INVERSIÓ MÉS RELLEVANT DELS NEXT GENERATION CIUTADANIA  LA FILLA DE LA IVETTE I EL JOSEP VA NÉIXER A LES 2.44 H DEL MATEIX DIA 1 DE GENER

estabanellenergia.cat/alarmes 
900 828 494

Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar
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A GRANOLLERS CENTRE
PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

Planta baixa i planta primera

639 026 629

Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

LOCAL EN LLOGUER 

f.c.

ENAMURART  Dona color als murs de les Franqueses mitjançant l'art urbà

L'últim dia de l'any les Franqueses 

va acollir l'Enamurart, una trobada 

que va aplegar prop de 15 artis-

tes urbans, grafiters i muralistes, 

per mostrar la diversitat d'aquest 

moviment artístic. Els participants 

van pintar les seves creacions en 

un tram de 80 metres del mur del  

carrer de la Serra, a Corró d'Avall. 

Un dels impulsors de la trobada va 

ser l'artista franquesí Marc Girbau, 

None, autor del mural que des del 

2021 commemora el 20è aniversari 

de l'escola Bellavista-Joan Camps. 

'Enamurart', art
urbà a Corró d'Avall

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha licitat la contractació d'obres 

d'urbanització del sector N, a tocar 

de la carretera de Cardedeu, per 

17.732.951 euros (IVA inclòs). Els 

treballs ja s'havien adjudicat an-

teriorment dues vegades –una el 

2007 i una altra el 2018–, malgrat 

que en tots dos casos els treballs 

van quedar paralitzats per ordre 

judicial per resoldre diversos con-

tenciosos. En la represa del pro-

jecte, l'any passat, la constructora 

Abolafio va renunciar als treballs 

d'urbanització en presentar con-

curs de creditors. Ara l'Ajunta-

ment ha refet el plec de clàusules 

per adequar el projecte als preus 

actuals –al voltant d'un 25% supe-

riors als de fa cinc anys–. 

URBANISME

Es liciten
de nou les obres
d'urbanització del 
polígon del Sector N

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha instal·lat aquest desembre a la 

carretera de Ribes un sistema de 

priorització semafòrica per als au-

tobusos de les línies regulars que 

travessen Corró d'Avall. Es tracta 

d'un mecanisme que permet als 

autobusos modificar el temps en 

què un semàfor es troba en verd 

o en vermell per alleugerir el 

pas del transport col·lectiu. Amb 

aquesta mesura, operativa en al-

tres municipis metropolitans, es 

busca ampliar la prioritat de pas 

d'aquests vehicles i millorar la 

puntualitat del servei. Alhora, el 

sistema també evita que els au-

tobusos hagin de frenar i arren-

car contínuament, fet que ajuda a 

reduir el soroll dels vehicles i les 

seves emissions de CO2. 

El sistema s'ha instal·lat, de 

moment, en tres semàfors de la 

carretera de Ribes: a l'altura de 

l'escola de Música, a la plaça de 

l'Escorxador; a l'altura de la far-

màcia, a prop de l'avinguda Santa 

Eulàlia; i a la cantonada de la car-

retera de Ribes amb la carretera 

de Cànoves. La inversió que ha fet 

l'Ajuntament en aquesta mesura 

és de 24.500 euros, que retorna-

ran en forma de subvencions a 

càrrec de l'Associació del Trans-

port Metropolità (ATM).

Per activar el mecanisme, s'han 

instal·lat uns senyals amb la lletra 

B que indiquen als conductors 

d'autobús el punt on poden acti-

var el dispositiu. Si en el moment 

d'activar-lo el semàfor es troba en 

verd, s'amplia aquest temps en 

verd per tal que l'autobús tingui 

temps de sobrepassar el semàfor. 

En canvi, si el semàfor es troba 

en vermell, el dispositiu escurça 

aquest temps perquè l'autobús 

no hagi d'esperar-se. Una vegada 

finalitzat el pas del vehicle, el cicle 

semafòric torna a la normalitat. 

El sistema, que serà opera-

tiu aquest inici de 2023, només 

afecta les línies regulars que cir-

culen per la carretera de Ribes: 

la línia 342 (Granollers - la Gar-

riga - Riells del Fai); la línia 407 

(Granollers - les Franqueses - la 

Garriga - Vic); la línia 416 (la Gar-

riga - Granollers - Montornès del 

Vallès); i la línia nocturna N-72 

(Barcelona - la Garriga). 

MOBILITAT  PER A QUATRE LÍNIES REGULARS DE BUS

Instal·lat un sistema de
priorització semafòrica per a 
busos a la carretera de Ribes

Els autobusos poden

activar un mecanisme

per ampliar o escurçar

el temps dels semàfors

L'Ajuntament de les Franqueses ha 

sol·licitat una aportació dels fons 

europeus Next Generation per fi-

nançar la construcció de 38 pisos 

de lloguer social per a joves i per-

sones grans al Sector R de Corró 

d'Avall, un espai que actualment 

s'està desenvolupant urbanística-

ment. "Els farem igualment, sigui 

amb aportacions dels fons eu-

ropeus o no", assegurava l'alcal-

de, Francesc Colomé, en el ple de 

desembre. Colomé apuntava que 

les Franqueses es troba en llista 

d'espera per obtenir aquests fons, 

i que l'Ajuntament treballa amb la 

Fundació Salas per al desenvolupa-

ment d'aquests habitatges, previs-

tos en dues parcel·les de titularitat 

pública destinades a equipaments 

municipals. A més, el consistori 

també té planificat destinar una 

altra parcel·la a habitatges socials, 

en aquest cas al sector UA-21, l'es-

pai conegut com les naus del Ra-

moneda, entre la carretera de Ri-

bes i els carrers Sant Antoni i Verge 

de Montserrat, a Corró d'Avall.

Malgrat aquestes previsions, 

l'alcalde recordava que la com-

petència en matèria d'habitatge 

és de la Generalitat i alertava de 

la complexitat de tirar endavant 

aquest tipus de promocions amb 

els pressupostos municipals. 

"Amb un milió i mig d'euros no-

més s'ajuda a deu famílies, i al 

municipi n'hi ha moltes més que 

tenen aquesta necessitat", deia 

Colomé, qui finalment també re-

cordava que el futur desenvolupa-

ment del Sector C a Corró d'Amunt 

també preveu la construcció de 

pisos de lloguer social, uns immo-

bles que l'Ajuntament ha proposat 

de traslladar a una parcel·la més 

urbana de Corró d'Avall –entre el 

carrer Miquel Martí i Pol i el car-

rer de la Serra– perquè els edificis 

s'adeqüin més a l'entorn. 

HABITATGE  PREVISIÓ DE 38 PISOS SOCIALS AL SECTOR R

Les Franqueses sol·licita
fons Next Generation per 
finançar habitatges socials

Recaptació per a la Marató de TV3
En el marc de la Fira de Nadal de les Franqueses s'han celebrat les darreres 

setmanes activitats solidàries amb la Marató de TV3, enguany dedicada a la 

recerca sobre les malalties cardiovasculars. Han estat, per exemple, el tast 

d'escudella, la botifarrada, les xocolatades i diverses exhibicions d'esports 

i de dansa. La quantitat recaptada de manera directa en aquestes activitats 

ha estat de 1.643,68 euros, que es faran arribar a la iniciativa solidària. 

Aquest dissabte, la Societat de 

Caçadors de les Franqueses ha 

programat una batuda senglars 

al voltant de Can Màrgens, a Lle-

rona, després de les queixes reite-

rades dels veïns per les incursions 

d'aquests animals als camps de 

conreu. Per seguretat, entre les 8 i 

les 10 h se senyalitzarà i es tallarà 

el pas al camí de Can Toni. 

Batuda de senglars 
a Can Màrgens
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 

la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de 

residus que generàvem. Deu anys 

després, l’any 2021, se separen 

correctament un 47% del total de 

residus que generem els catalans i 

les catalanes. Entremig, el Govern 

ha dut a terme campanyes tan 

recordades i efectives i d’impac-

te en el nostre dia a dia, com és 

el cas de la campanya ‘Envàs, on 

vas?’ De fet, aquest increment del 

gairebé un 7% segur que es deu, 

en gran mesura, a campanyes 

com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insuficient 
si ens fixem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% 

El millor residu? El que no es genera
RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

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

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

en el 2035. Per tant hi ha mar-
ge per fer les coses millor. Amb 
aquest objectiu i amb l’efemèri-
de dels 10 anys de la recordada 
campanya ‘Envàs, on vas?’, el Go-

vern impulsa una altra campanya 
sota el claim “10 anys després, 
reciclem més”. Es pretén recu-

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

lans i catalanes a separar cor- 

rectament els diferents residus. 

  De la mateixa manera, la campa- 

nya també aborda conceptes clau 
importants en la gestió de residus 
i directament relacionat en la lluita 
contra el canvi climàtic i la preser-
vació del medi ambient. La pre-

venció, la reutilització i l’economia 

circular apareixen com a concep-

tes forts en l’estratègia relaciona-

da amb la gestió de residus i amb 
la lluita contra el canvi climàtic. I 
és que l’estratègia del Govern és 
que el millor residu és aquell que 
no es genera. 

  Per la seva banda, l’estratègia 
de la reutilització també pren una 
preeminència en línia amb les 
institucions europees. Existeix 
una Directiva Europea sobre la 
reutilització que defineix aquest 
terme en poques paraules: es 
tracta d’allargar la vida útil dels 
objectes. 

Projecte SUBTRACT

Amb aquest objectiu, el Govern, 
per mitjà de l’Agència de Residus 
de Catalunya, forma part, junta-

ment amb altres socis europeus, 
del projecte SUBTRACT, que té 
com a objectiu potenciar la com-

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

petitivitat tècnica i financera dels 
centres de reutilització per tal 
d’aconseguir que siguin efectius i 
duradors.

  Dins del marc d’aquest projecte, 
l’Agència de Residus de Catalu- 

nya ha publicat el Pla d’Acció per 
a la Competitivitat dels Centres 
de Reutilització a Catalunya. Defi-

nit conjuntament amb els centres 
de reutilització existents al nos-

tre territori, el Pla inclou més de 
80 projectes amb impacte direc-

te sobre el territori català per tal 
de millorar les potencialitats de 
la reutilització als centres i enti-
tats on es duu a terme. L’objectiu 
és convertir els tallers i botigues 
de productes de segona mà en 
negocis viables ambientalment i 
econòmica i que ofereixin llocs de 
treballs estables. I és que econo-

mia i ecologia són dos conceptes 
que van agafats de la mà. i

Entre els conceptes clau de la campaya està la reutilització, és a dir, es tracta d'allargar la vida útil dels objectes com ara la reparació dels electrodomèstics - GENERALITAT DE CATALUNYA

Els objectius de reciclatge 

de la Comissió Europea 

són d'un 55% per l'any 

2025, un 60% l'any 2030, 

i un 65% en el 2035
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El ple del Consell Comarcal va apro-

var el pressupost per a 2023, que 

supera els 30,5 milions d'euros, la 

qual cosa suposa un increment d'un 

11,26% en relació amb l'exercici 

2022. Tot i això, des de l'ens comar-

cal afirmen que és un pressupost 

"auster i continuista", per culpa 

de la inflació i la crisi energètica.

El pressupost "està basat en 
l'austeritat, el control de la des-
pesa pública, la cerca de l'efi-
ciència i l'eficàcia en la gestió 
de l'entitat i en la dinamització 
social, cultural i econòmica de 
la comarca", afirmen des del Con-

sell. I afegeixen que reflecteix el 

compromís amb l'estabilitat pres-

supostària i amb la sostenibilitat 

financera i el límit de despesa no 

financera de l'administració local.

d'euros, un 47% del pressupost to-

tal. Aquesta àrea també és una de 

les que té un major creixement res-

pecte a l'any passat (+23,8%), jun-

tament amb Habitatge (+34,7%) i 

Educació (+33,2%).

Crítiques d'ERC
El pressupost es va aprovar amb 

els vots a favor de l'equip de go-

vern (PSC-CP, Junts i En Comú Gua-

nyem), l'abstenció de Ciutadans i 

CUP i el vot en contra d'ERC-AM. El 

grup republicà es considerava "ex-
clòs de la negociació". Marc Can-

dela explicava que "no s'ha volgut 
comptar amb nosaltres i una 
de les explicacions que se'ns ha 
donat és que era un document 
tècnic i que no hi havia marge 
polític per definir prioritats".  

El president del Consell Comar-

cal i alcalde de Canovelles, Emilio 

Cordero, va destacar la dificultat a 

l'hora d'elaborar el pressupost per 

la manca de finançament de la ins-

titució: "És un pressupost conti-
nuista, que no permet desenvolu-
par noves polítiques i ens aboca a 
treballar sense un horitzó clar, i 
el que hem de fer és demanar un 
finançament adequat. Se li ha de 
demanar a qui hi hagi a la Gene-
ralitat, a l'Estat o a qualsevol al-
tra institució què es vol fer amb 
els consells comarcals, perquè 
ho estem passant malament. No 
es poden fer delegacions sense el 
corresponent finançament".

L'àrea amb un pressupost més 

alt torna a ser la de Polítiques So-

cials i Igualtat amb 14,3 milions 

"El govern de la Generalitat no 
només desatén les necessitats i 
reivindicacions de la comarca, 
sinó que retalla serveis que fun-
cionen", deia dijous el primer se-

cretari del PSC del Vallès Oriental i 

Moianès, Jonatan Martínez, en una 

trobada per repassar les peticions 

dels socialistes per donar suport 

als pressupostos de la Generali-

tat. Així, feia referència a la decisió 

d'eliminar la connexió amb l'aero-

port a través de la línia de tren R2, 

i reclamava que l'R2 i l'R4 arribin 

de forma alterna a l'aeroport.

Per als diputats socialistes del 

Vallès Oriental, el granollerí Jordi 

Terrades i la molletana Mireia Di-

onisio, aquesta decisió "empitjo-
rarà la competitivitat de la co-

Endesa ha finalitzat recentment les 

tasques de renovació tecnològica a 

la subestació de la Roca del Vallès 

amb l'objectiu de reforçar el servei 

elèctric vuit municipis del Vallès 

Oriental, entre els quals Granollers 

i les Franqueses. L'actuació, que ha 

consistit en la substitució de dues 

bateries de 125 volts per dues amb 

més capacitat, millora de manera 

directa la qualitat i continuïtat del 

servei a més de 17.291 clients.

El nou equipament està compost 

de dos mòduls d'una intensitat de 

105 Ah (ampers hora per mòdul), 

la qual cosa permet millorar la 

funcionalitat dels serveis auxiliars 

de la instal·lació –és a dir, els sis-

temes d'interrupció d'energia, els 

sistemes de telecontrol i les pro-

teccions–. Tots ells són elements 

indispensables de protecció tant a 

la mateixa instal·lació com de les 

persones. El subministrament que 

ofereix la instal·lació elèctrica té 

més potència i capacitat, fet que 

comporta una millora en l'autono-

mia i la fiabilitat del servei.

Els treballs, que han suposat una 

inversió de 22.500 euros, també 

preparen la xarxa per l'electrifica-

ció de l'economia, és a dir, l'aug-

ment de l'ús de l'electricitat produ-

ïda a partir d'energies renovables 

amb la finalitat de reduir l'ús de 

tecnologies que emeten CO
2
. 

Endesa ha reformat 

la subestació de la Roca

endesa

POLÍTICA  EL DOCUMENT PER A 2023 PREVEU UNS INGRESSOS I DESPESES DE 30,5 MILIONS INFRAESTRUCTURES  REFORÇA EL SERVEI A VUIT MUNICIPIS

ELS SOCIALISTES PROPOSEN QUE EL GOVERN FINANCI PART DE LA REFORMA DELS ANTICS JUTJATS

El Consell Comarcal aprova un 
pressupost "auster" i denuncia 
l'infrafinançament de l'ens

SUBESTACIÓ  La reforma reforça el servei a Granollers i les Franqueses

El PSC demana que es
mantingui la connexió amb 
tren del Vallès a l'aeroport

En el marc de les negociacions entre els grups parlamentaris per a l'aprovació 

dels pressupostos de la Generalitat, Adenc i Ecologistes de Catalunya  

consideren que les condicions que el PSC i Junts plantegen "comporten una 
gran hipocresia política i contravenen clarament la Llei de Canvi Climàtic i la 
declaració d'Emergència Climàtica". Enrtre els projectes que els ecologistes 

consideren "desarrollistes" hi ha el Quart Cinturó, i pensen que el PSC fa  

"negacionisme polític, negant que la ronda nord de Terrassa a Sabadell és 
la prolongació del Quart Cinturó del Baix Llobregat cap al Vallès".

Adenc critica les peticions 'desarrollistes'

marca i saturarà els túnels de la 
Sagrera i passeig de Gràcia amb 
la incorporació d'aquests nous 
trens que connectaran Barcelo-
na amb l'aeroport". 

Pel que fa a inversions al Vallès 

Oriental, Dionisio destacava "pro-
postes eternament reclamades 
i que cal executar" i posava com 

a exemple la variant de la C-59 de 

Sant Feliu de Codines, la instal·lació 

de pantalles acústiques a la ronda 

Nord de Canovelles, que el Pla Di-

rector Urbanístic del Circuit s'apro-

vi el 2023 i ajudes a la rehabilitació 

dels antics jutjats de Granollers per 

acollir la seu del Consell Comarcal. 
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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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C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
18/12 J. Manuel Márquez Cumbraus 61 anys 
19/12 José García Molina   90 anys
20/12 Josep Maria López Chiva  55 anys 
20/12 Jordi Estrella Balart  45 anys 
20/12 José María Cruells Sala  74 anys 
20/12 Carme Castellà Sitjes  98 anys 
21/12 M. Fanés Puigdefàbregas  96 anys 
21/12 M. Victòria Crous Maynou  63 anys 
23/12 Juana Serrano Montes  76 anys 
23/12 Pepi Cabezas Barrera  58 anys 
24/12 Guadalupe López Flores  71 anys
24/12 Antonio Lidón Miñarro  86 anys 
25/12 Pere Vallmitjana Bonet  90 anys

25/12 Maria Capdevila Mas  90 anys
26/12 M. Teresa Priego Rosales  77 anys 
27/12 Josefa Bautista Rodríguez   89 anys
27/12 Joan Pàmies Blay  71 anys 
28/12 Maria Andreu Sardaña  85 anys 
29/12 Mercè Tafalla Llobet  77 anys 
30/12 Josep Corominas Blanch  85 anys 
30/12 Elvira Segarra Ribalta  98 anys 
30/12 Antonio Rodríguez García  92 anys 
31/12 Maria Puigdomènech Muñoz 88 anys 
01/01 Catalina Romero Álvarez  73 anys 
01/01 José M. Rodríguez Montero  81 anys 
02/01 Joaquín Valls Font  95 anys

La línia ferroviària R2 va quedar 

aturada divendres al matí, durant 

poc més d'una hora, a l'altura del 

carrer Bartomeu Brufalt de Gra-

nollers, després que una persona 

resultés ferida en caure a les vies.

Els fets van passar al voltant de 

les 8 h. La Policia Local va rebre 

una trucada de l'Hospital de Gra-

nollers, en què els professionals 

sanitaris requerien suport per 

atendre un pacient que es troba-

va en alt estat d'agitació i que va 

intentar agredir sanitaris i perso-

nal de seguretat. A l'arribada del 

cos de seguretat, el pacient havia 

fugit del centre sanitari i havia 

accedit a les vies del tren, on va 

caure en una zona de difícil ac-

cés i es va fer una fractura al peu. 

Això va obligar a interrompre els 

serveis ferroviaris de l'R2 Nord 

i l'R11 entre Granollers Centre i 

Sant Celoni durant poc més d'un 

hora, fins que es van restablir a 

les 9.08 h, després que s'atengués 

i es retirés la persona que hi havia 

ferida a la zona de vies. Segons va 

informar el servei de Rodalies, la 

freqüències de pas i els horaris es 

van anar recuperant progressiva-

ment. Per la seva banda, Protecció 

Civil també va activar i desactivar 

la prealerta del pla Ferrocat.

En la gestió de l'incident van in-

tervenir-hi patrulles de la Policia 

Local i efectius del Sistema d'Emer-

gències Mèdiques (SEM).

Un fugitiu de l'Hospital cau

a les vies i es fractura un peu

LES FRANQUESES. Una persona va 

resultar ferida greu diumenge, 1 

de gener, per cremades en un in-

cendi en un pis de les Franqueses. 

Els Bombers de la Generalitat van 

rebre l'avís a les 10.54 h per un 

foc declarat en un habitatge del 

número 6 del carrer Miquel Martí 

i Pol de Corró d'Avall.

L'incendi va afectar tot un ha-

bitatge a la segona planta d'un 

edifici de planta baixa i dues plan-

tes. Els pisos superiors van que-

dar afectats per fum. El Sistema 

d'Emergències Mèdiques (SEM) 

va evacuar el ferit, en estat greu, 

a un centre hospitalari. Els Bom-

bers van desplaçar-hi fins a cinc 

dotacions i en poca estona van do-

nar el foc per controlat.

L'INCIDENT ES VA PRODUIR EL DIA DE CAP D'ANY AL MATÍ

Un foc en un habitatge

de Corró d'Avall provoca 

un ferit greu per cremades
L.P.

FOC I FUM  Afectació al pis superior

Al voltant de les 22.30 h de la nit de 

Nadal es va declarar un incendi en 

un habitatge de Granollers, al car-

rer Francesc Tarafa. Era un foc que 

afectava la terrassa d'un pis i que 

va cremar llenya, coixins, gespa ar-

tificial i la instal·lació de l'aire con-

dicionat. La temperatura va afectar 

els vidres, però el foc no va afectar 

l'interior de l'habitatge. Cap perso-

na no va resultar ferida. Segons van 

informar els Bombers, a les 23 h ja 

es va donar l'incendi per extingit. 

Un nen de tres anys va resultar 

ferit amb pronòstic menys greu 

dimecres de la setmana passada 

al migdia després de caure del pri-

mer pis del número 81 del carrer 

Roger de Flor, un bloc situat a l'al-

tura de la plaça de les Hortes. Els 

fets van passar sobre les 12.45 h, 

quan, segons va explicar la mare, 

que era al mateix habitatge en el 

moment dels fets amb dos fills 

més, l'infant va precipitar-se for-

tuïtament per la finestra fins al 

carrer mentre estava jugant sobre 

el llit, a l'interior de casa seva. 

La caiguda del primer pis va ser 

d'uns tres metres aproximada-

ment. El nen va resultar ferit de 

caràcter menys greu després de 

picar amb el cap a terra. Arran de 

l'accident, que va cridar l'atenció 

de molts veïns de la zona, es van 

mobilitzar efectius de la Policia 

parc del Congost per traslladar el 

ferit fins a l'Hospital de Sant Pau, 

on va ser sotmès a diverses pro-

ves per detectar possibles conse-

qüències de l'accident. 

Local, els Mossos d'Esquadra i el 

Sistema d'Emergències Mèdiques, 

que va desplaçar-hi tres ambulàn-

cies per atendre el menor. També 

va desplaçar un helicòpter fins al 

VOTV

SUCCESSOS L'INFANT VA SER TRASLLADAT EN HELICÒPTER FINS A L'HOSPITAL DE SANT PAU

Ferit un nen de 3 anys en caure 
d'una finestra de Roger de Flor

ATENCIÓ MÈDICA  Un helicòpter del SEM va aterrar al parc del Congost

Incendi a l'exterior 

d'un pis del carrer 

Francesc Tarafa

El veí de les Franqueses José Anto-

nio Martínez, de 45 anys, està des-

aparegut des del 29 de desembre 

al matí, quan feia una ruta de mun-

tanya a la serra de Béjar, a prop de 

Salamanca, on passava uns dies 

de vacances. Des d'aleshores s'ha 

desplegat un ampli operatiu de 

recerca, sobretot al voltant del 

cim de Calvitero, de 2.400 metres, 

punt limítrof entre Castella i Lleó i 

Extremadura. Els darrers dies s'ha 

intensificat la recerca amb gossos i 

un helicòpter, i els efectius d'emer-

gències treballen a contrarellotge 

perquè les nevades que s'esperen 

a la zona per a les pròximes hores 

no cobreixin possibles indicis, com 

les marques dels grampons. 

Desaparegut a

la muntanya un veí 

de les Franqueses

El TSJC va confirmar dimecres la 

condemna de presó per a la pare-

lla de Vianca Roca, jutjada per ha-

ver matat la dona a Granollers el 

2018 i haver-la amagat al riu Con-

gost. La sala d'apel·lacions ha de-

sestimat el recurs d'apel·lació que 

havia presentat la defensa, que 

demanava la nul·litat de la sentèn-

cia per "falta de motivació" en el 

veredicte, i ha mantingut la pena 

de 24 anys per assassinat amb 

traïdoria i dos per maltractament 

habitual i violència de gènere. 

També imposa 5 anys de llibertat 

vigilada un cop complerta la pena 

i 14 d'allunyament de la família 

directa de la víctima: fill, germans 

El TSJC confirma la presó

per a la parella de Vianca Roca

Quatre dotacions dels Bombers 

de la Generalitat van participar di-

marts al matí en l'extinció d'un foc 

que es va produir en un habitatge 

del número 70 del carrer Rafael Ca-

sanova. El foc va afectar només un 

matalàs de làtex i va ser extingit en 

30 minuts. Els Bombers van rebre 

l'avís a les 11.35 h, i en la seva actu-

ació també van ventilar l'habitatge, 

on viu una dona de 52 anys. Tot i 

inhalar una mica de fum, la dona va 

sortir il·lesa de l'incident. 

Crema un matalàs 

en una casa de

Rafael Casanova

i mare. El judici es va celebrar amb 

jurat popular el passat mes d'octu-

bre, el qual va considerar l'indivi-

du culpable per unanimitat.

La víctima, de 25 anys i origen 

bolivià, estava embarassada de 

dos mesos en el moment de la 

mort, i va ser trobada al Congost 

dos mesos després d'haver desa-

paregut, en avançat estat de des-

composició i amb el cap separat 

i en una bossa. L'home va ser ar-

restat gairebé un any després, el 

juliol de 2019.
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El conegut periodista musical va-

llesà Karles Torra, nascut a Caldes 

de Montbui i vinculat a Grano-

llers, va morir el 24 de desembre 

a Terrassa a l'edat de 62 anys ar-

ran d'una ràpida malaltia. Crític 

de jazz i de rock a La Vanguardia, 

tenia una llarga trajectòria com a 

col·laborador en desenes de mit-

jans, entre els quals Liberación, 

El Correo Catalán, Enderrock, Jaç 

i Ulises. També havia col·laborat 

amb TV3 i Catalunya Ràdio, a més 

de Ràdio Granollers, i va partici-

par en les emissions experimen-

tals, durant la Fira de l'Ascensió 

de 1987, del que més endavant 

seria Granollers Televisió. 

Expert en jazz i rock, també era 

un gran coneixedor de l'escena 

progressiva catalana; especialis-

ta en surrealisme i psicodèlia, el 

2006 va publicar Dalirium Sonic 

(Ed. La Lluvia), un estudi sobre la 

relació de Dalí amb la música i les 

principals estrelles musicals del 

seu temps. També va ser presi-

dent i cofundador, a mitjans dels 

anys 80, de l'associació cultural 

Francesc Pujols, i era membre de 

l'associació Amics del Faraó JIM 

en homenatge a l'activista cultural 

Joan Illa Morell, mort el desembre 

de l'any passat. Torra també era 

un apassionat del cinema i havia 

dirigit alguns curtmetratges, com 

Notícia d'interès humà, i els dar-

rers anys havia estat treballant en 

un llibre sobre la història del Club 

Balonmano Granollers. 

arxiu

KARLES TORRA

Just el dia que feia 58 anys, el 24 

de desembre, va morir a Grano-

llers un habitual dels actes socials 

de la ciutat, Eduard Olivés. Nascut 

a Aiguafreda i establert a la ciutat 

des de feia molts anys, era conegut 

perquè assistia sovint a tota mena 

d'activitats culturals, socials i es-

portives de Granollers i les enre-

gistrava en vídeo o foto. El passat 

el 22 de desembre, SomGranollers 

publicava una entrevista que San-

ti Montagud li havia fet uns dies 

abans, on Olivés parlava de les vi-

cissituds de la seva vida i dels pro-

blemes de salut que arrossegava. 

OBITUARIS

Mor Eduard Olivés, 

habitual als actes 

socials de la ciutat

El periodista musical

Karles Torra mor a 62 anys

HAVIA ESTAT VINCULAT, ENTRE D'ALTRES, A RÀDIO GRANOLLERS

arxiu

EDUARD OLIVÉS

Renfe reforçarà la vigilància de 

l'estació de Granollers Centre 

amb drons per dissuadir lladres 

i grafiters i facilitar-ne la ràpida 

identificació. Per fer-ho possible, 

comptarà amb càmeres de gra-

vació permanent que permetran 

detectar les diverses circumstàn-

cies de risc, així com identificar les 

persones i plaques de matrícula 

de vehicles en qualsevol condició 

de visibilitat. Per a les condicions 

d'il·luminació escassa, els equips 

comptaran amb càmeres tèrmi-

ques. Aquestes unitats mòbils aè-

ries seran operades per pilots de 

drons, que seran, alhora, vigilants 

de seguretat, i s'habilitarà l'equi-

pament necessari perquè puguin 

operar contínuament durant tot 

el dia si es considera necessari. A 

més, en ser equips de baixa emis-

sió acústica, podran actuar també 

al voltant de zones residencials.

Aquest sistema "dinàmic i 

complementari als serveis de 

seguretat actuals" no serà ex-

clusiu de Granollers, sinó que 

està previst implantar-lo a les 

principals estacions del país (Sant 

Vicenç de Calders, l'Hospitalet, 

Manresa, Blanes, Maçanet o Ma-

taró, entre d'altres), així com a la 

base de manteniment de Renfe a 

Can Tunis o el taller central de re-

paracions de Vilanova i la Geltrú. 

La companyia ha licitat aquest 

desembre, per valor de 3,5 milions 

d'euros, la contractació d'aquest 

servei de seguretat amb drons, 

que preveu 76.720 hores de vol al 

voltant de principals instal·lacions 

ferroviàries catalanes. 

SEGURETAT  LA COMPANYIA HI INVERTEIX 3,5 MILIONS D'EUROS

Drons per dissuadir
lladres i grafiters a
l'estació de Granollers

Renfe reforça la vigilància

aèria al voltant de les 

principals infraestructures 

ferroviàries del país
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OPINIÓ

Al desembre, la Generalitat va presentar un pla director urbanístic dels pàrquings 

d'intercanvi modal entre vehicle privat i transport públic que preveu dotar 

el Vallès Oriental de 3.626 places de pàrquing a tocar d'estacions de tren, de 

les quals 1.225 a Granollers i les Franqueses, disponibles per als usuaris del 

transport públic ferroviari. De fet, a Granollers Centre i a Bellavista hi ha iniciatives 

de park&ride, una xarxa que ara el Departament de Territori vol implantar arreu 

de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les iniciatives que potencien el transport 

públic i disminueixen l'ús del vehicle privat no només són un encert, sinó que 

són del tot necessàries en el context d'emergència climàtica. Però l'èxit de la 

xarxa de park&ride continuarà depenent de la qualitat i fiabilitat del transport 

públic. Si es mantenen l'alt volum d'incidències a la xarxa ferroviària, les 

freqüències insuficients i els preus elevats en relació amb el servei –el parèntesi 

de gratuïtat del darrer trimestre de 2022 i 2023 a Rodalies té data de caducitat–, 

serà difícil convèncer l'usuari del cotxe a fer el canvi al transport públic.

EL CANVI EN LA MOBILITAT

Editorial

Promou:

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

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
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

[A Eduard Olivés Puig] 

Una d'aquelles persones que fan 
una ciutat més humana. 
Encara que carregava males mirades, 
la seva presència era lleugera i curiosa.
Bon viatge home que tot ho graves!

Joan Gener Barbany @en_joan Roger Mas @RogerMasOficial

No puc fer la llista de totes les coses que
he après de Karles Torra, però estan en moltes 
de les meves cançons. L'admirava i l'estimava
i m'acompanyaran sempre els records
de les bones estones passades plegats. 
Endavant les atxes, Karles, i foc a l'obaga!

a convivència la defineixen les re-
lacions entre humans. Una convi-
vència en pau ha de ser el resultat 
del diàleg de les diferències dels 

seus creadors. Pensar diferent, si està regu-
lat per la fraternitat, portarà una imatge fe-
liç de la humanitat; pensar diferent, si està 
regulat per l'egoisme, dibuixarà una imat-
ge d'enemistats. El pensament mitjançant 
la paraula relaciona. I el pensament serà el 
model de vida. Per què? Senzillament per-
què la capacitat de pensar és humana.

La política, la religió, la cultura, el civisme 
no són elements pensadors, són elements 
que necessiten ser pensats. Els responsa-
bles han de ser verdaders filòsofs. Les dife-
rències en els pensaments polítics, religio-
sos, culturals, cívics depenen de la pràctica 

Vers la convivència del malviure
de la llibertat que és la qualitat que defineix 
les persones. El respecte al dret a la lliber-
tat de pensament és fonamental per asso-
lir concòrdia en les solucions escollides. 
Gaudir d'autoritat no significa tenir dret a 
imposar sense escoltar i dialogar. El pensa-
ment, avui dia, a casa nostra és la base de la 
culpabilitat perquè se sanciona provocant 
resultats desestabilitzadors de la convivèn-
cia. La política, la religió i l'economia davant 
la situació de pobresa que cada dia és més 
dominant han de pensar amb urgència les 
conseqüències de la seva actuació.

Quan els avenços no milloren la situació 
social, la culpabilitat rau en el poder domi-
nant. La imatge de la convivència del mal-
viure demana el reconeixement dels drets 
naturals de totes les persones, i també des 
de la religió perquè les més pobres i desem-
parades també són filles de Déu. En el món 
sempre existirà el mal conviure si els poders 
no comparteixen el deure d'assolir per a tot-
hom la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

L

JOAN SALA VILA
Escriptor i activista cultural

Bústia

Agraïment al personal d'Origo

El passat 24 de desembre, en anar a com-
prar i sense adonar-me'n, vaig perdre el 
targeter amb tota la documentació; les tar-
getes dels bancs, la de la mútua, el DNI, la 
targeta sanitària… vaja, totes.

Havia anat a comprar i l'últim establi-
ment havia sigut l'Origo, al carrer Joan 
Prim. El personal de l'Origo va fer mans i 
mànigues per localitzar-me, però no ho va 

aconseguir. Llavors van trucar a la policia 
i, per mitjà d'ells, que em van trucar per 
telèfon, vaig saber que havia perdut el tar-
geter i el vaig recuperar. Agraeixo a aquest 
mitjà l'oportunitat que em dona per agrair 
al personal de l'Origo de Joan Prim per les 
molèsties que els vaig ocasionar. Gràcies 
per la seva amabilitat. Crec que és necessa-
ri publicar les notícies favorables; és molt i 
molt important també. Moltes gràcies!

ROSA PUYOL MOLINS

divertida i plena d'anècdotes, recordo que 
un article que finalitzava amb un "viva Bil-
du" va ser motiu de malestar en el consell 
d'administració de la Revista i se'ls va esca-
par algun adjectiu contra la meva persona 
que va suposar una nova empenta per con-
tinuar. També un dia i al despatx, un cone-
gut empresari de la ciutat va dir-me que 
em llegia i no li agradava gens el que deia; 
aleshores li vaig contestar que, si els meus 
articles li agradessin, hauria de canviar la 
meva manera d'escriure, i és que, alguna 
crítica, segons de qui ve, dona força per con-
tinuar. Durant l'època al Nou i després d'un 
article irònic sobre una botiga d'armes for-
ça xunga, vaig rebre una amenaça de mort 
d'algun de covard que em van fer pujar l'au-
toestima. Qui vol mullar-se pot acabar xop, 
però a mi, què collons!, m'agrada la pluja, la 
turmenta, els llamps i els trons. Sovint pen-
so que hauria de ser a Kíiv amb una llibreta 
d'espiral i no al carrer Girona de Granollers 
preparant un pressupost sobre l'ampliació 
de capital de Mira que Rico Soy, SL.

Encara que no té massa importància, avui 
he volgut comentar algunes confessions del 
passat perquè m'han tornat a insinuar que 
la meva fugida del Nou va ser una qües-
tió econòmica i això emprenya, emprenya 
quan la mentida ve esquitxada de mala llet.

És vulgar, fins i tot ordinari, parlar de 
diners en el primer article de l'any, però cal 
dir que com a col·laborador del Nou cobrava 
una misèria i del Vallés poc més que una mi-
sèria, fins que les coses van anar malament i 
ja no vaig cobrar res, absolutament res, mai 
més. Que difícil és guanyar-se la vida amb 
música, amb lletres, amb colors... creant, i 
de quina manera tan fàcil es guanyen diners 
en segons quines professions que conec 
prou bé; hi ha pocavergonyes que fa molt de 
temps van perdre la consciència entre cati-
fes perses, parquets flotants i cotxes luxosos.

Ara i aquí, al SomGranollers, mai no he 
cobrat res, ni per articles ni per entrevistes. 
Però amb aquesta gent m'hi sento bé. Po-
bre, però què collons!, més a gust que mai.

o, després de tants anys donant 
la cara i alguna cosa més a la con-
traportada del Nou i a causa d'un 
parell de converses amb el direc-

tor del bisetmanari abans esmentat, vaig 
canviar de vorera per començar a escriure 
un article setmanal a la Revista del Vallés.

Revista del Vallés, abans anomenada Estilo, 
era un setmanari d'idioma espanyol, d'arrels 
antigues i falangistes, amb una quantitat de 
lectors sorprenent i que, cal dir-ho tot, no 
rebia cap subvenció pública (potser anys en-
rere ja ho havia rebut tot). En aquell regnat 
de l'entranyable faraó Mayoral, en aquella 
República del Congost, comprar el Vallés era 
una tradició arrelada, com la missa de 8 a 
Sant Esteve, com l'aperitiu a l'Europa, com el 
pastís de can Puigdomènech o els pentinats 
d'en Pepe Nieto abans que la seva perru-
queria es convertís en un aparador indiscret.

En aquell setmanari vaig escriure-hi el que 
em va venir de gust, lliure i en català, i mai 
me n'he penedit. Ningú va dir-me què podia 
o què no podia escriure, bé, potser amb una 
única excepció, va ser al principi quan el cèle-
bre director va demanar-me com a favor que 
no fos massa dur amb la seva religió catòlica, 
apostòlica i romana. I no en vaig fer cas, ja 
coneixeu "mi torpe aliño indumentario" i la 
meva pertinença al club de fans del Dimoni.

Sé que l'interès d'alguns dels que dirigi-
en la Revista en què jo escrivia era, bàsica-
ment, perquè els calia obrir-se, necessita-
ven paraules fresques i més català, com a 
contraposició en aquell llenguatge de l'Es-
panya profunda, rància, d'Isabel y Fernan-
do, d'empleat de notaria, de funcionaris del 
jutjat i de correus de segles passats.

I, com us deia, m'hi vaig embolicar, potser 
perquè, com he fet sempre, no acostumo a 
pensar les decisions que tenen certa impor-
tància. I ho vaig passar bé; els meus articles 
i entrevistes els van llegir un tipus de gent 
que mai m'haurien llegit al Nou, i aquest era 
el meu objectiu. Va ser una època curiosa, 

J

CONFESSIONS

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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www.mudanzasgonzalez.com 
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HACEMOS 
FÁCIL TU 
MUDANZA

El Grup Gallo ha invertit 15 mili-
ons d'euros en una nova planta 
especialitzada en l'elaboració de 
caldos naturals a Granollers. Amb 
aquest projecte, que va arrencar a 
produir fa pocs mesos, la compa-
nyia tanca la implementació del 
pla industrial iniciat el 2020, ba-
sat en l'especialització productiva 
de les seves quatre plantes, tres de 
les quals són a Catalunya. 

A la seu de Granollers, a l'avin-
guda Sant Julià, Gallo elabora ara 
quatre varietats de caldo: de po-
llastre, de pollastre amb pernil, de 
verdures i d'escudella. D'aquesta 
manera, el primer productor de 
pasta seca a l'Estat ha entrat en 
l'elaboració de preparats per a so-pes com a aposta per diversi�icar 
el seu negoci tradicional. El que en 
el seu moment va fer amb la intro-
ducció de salses per a espaguetis 
i macarrons, ara ho trasllada a la 
pasta per a sopes.

Amb un centenar de persones en plantilla a Granollers, la �irma pre-
veu produir 140.000 litres al dia apro�itant totes les matèries pri-
meres. Amb l'entrada en funciona-
ment d'aquest centre d'elaboració 
de caldos al polígon Congost, Gallo dona per tancada la seva estratè-
gia d'especialització productiva. 

GALLO

NOUS PRODUCTES  Brics de brou elaborats a la planta granollerina de Gallo

EMPRESES LA FIRMA CONSIDERA QUE LA NOVA INSTAL·LACIÓ SERÀ PUNTERA A ESCALA EUROPEA

Segons la companyia, propietat del 
fons Proa Capital, la seu de Grano-
llers es convertirà en una "fàbrica 
puntera a escala europea". "És 
una revolució que ens plante-
ja un repte en l'àmbit logístic, 
tecnològic i humà", assegura la 
directora de la planta industrial 
granollerina, Montserrat Tort. 

Pastas Gallo va aterrar a Gra-
nollers el 1968, vint-i-dos anys 
després de la seva fundació, per 
ampliar la capacitat productiva 
de pasta seca. Aquesta activitat va durar �ins al 2021, quan el grup 
va decidir traslladar l'elaboració 

d'aquest producte estrella a la fà-
brica d'El Carpio (Còrdova), men-
tre que la planta de Granollers es 
va especialitzar en l'elaboració de 
pasta fresca, canelons i lasanyes 
precuinades. 

La família Espona, propietària de 
l'empresa durant més de 70 anys, 
va vendre el negoci al fons Proa 
Capital l'any 2019 per 227 mili-
ons d'euros. En la nova etapa, Proa 
Capital va situar al capdavant del 
negoci Fernando Fernández, qui 

anteriorment havia estat director 
general de Gallina Blanca i antic 
director de màrqueting de Pastas 
Gallo. Així, els darrers anys, la plan-
ta del Carpio (Còrdova) s'ha espe-
cialitzat en pasta seca; la de Grano-
llers, en fresc, plaques i caldos; la 
d'Esparreguera, en aliments sense 
gluten i llegums; i la de Sant Vicenç 
dels Horts, en plats i especialitats 
orientals de la marca Ta-Tung. L'ac-
tivitat de les quatre fàbriques dona 
feina actualment a 530 persones, i 
la facturació del grup l'any 2021 va 
ser de 184 milions d'euros. ❉

Gallo inverteix 15 milions en una 

nova fàbrica de caldos naturals

CEPYME LLISTA LES 500 EMPRESES AMB MÉS PROJECCIÓ

Amb una plantilla

d'un centenar de persones

preveu elaborar uns 

140.000 litres de brou al dia

Sorteig d'una moto elèctricaConcurs d'Instagram de Gran Centre, fi ns divendres També �ins al 6 de gener es pot omplir una
butlleta als comerços i serveis associats a
Gran Centre per participar en el sorteig d'una moto elèctrica. El veredicte es farà públic el
14 de gener davant del Museu de Granollers.

Gran Centre continua �ins aquest cap de setmana la campanya de Nadal, 
enguany solidària amb la secció en cadira de rodes del Club de Rugbi
Spartans. Fins aquest divendres, 6 de gener, es pot participar en el
concurs d'Instagram penjant una foto #nadalgranollers, seguint el compte
@grancentregranollers i aconseguir un dels premis que ofereix l'associació.

ECONOMIA

La companyia, propietat de Proa Capital, diversifica el seu

negoci tradicional i entra en el mercat de preparats per a sopes
Les empreses granollerines Esta-
banell & Pahisa, Dara Pharma i Rie-ra Nadeu són tres de les 500 pimes 
de tot l'Estat que més van créixer 
durant l'any passat. Així ho recull 
la patronal Cepyme, que cada any 
llista les firmes que destaquen pel 
seu creixement empresarial, tant 
pels resultats com per la capacitat 
de generar valor afegit, ocupació, 
innovació i projecció internacional.

Estabanell & Pahisa, amb més 
de 100 anys de trajectòria a la ciu-
tat, és una firma del sector ener-gètic i de les telecomunicacions. 
El 2020 comptava amb una plan-
tilla de 40 treballadors, va factu-
rar més de 18 milions d'euros i la 
seva taxa de creixement anual se 
situava en el 51,4%. 

Dara Pharma, fundada fa 25 
anys i amb seu al Coll de la Ma-nya, proporciona a la indústria farmacèutica, biotecnològica i cosmètica els equips tecnològics 
més avançats del mercat. Disse-

nya, desenvolupa i fabrica equips 
individuals i línies completes per 
a la preparació de vials, flascons, 
xeringues i bosses en condicions estèrils. L'any 2020, segons les 
dades de Cepyme, tenia repre-
sentació a més de 80 països i una 
plantilla de 237 empleats. Alesho-
res va facturar més de 55 milions 
d'euros i tenia una taxa anual de 
creixement en vendes del 35,5%. Riera Nadeu, per la seva banda, 
ha posat en marxa aquest any unes 
noves instal·lacions al Coll de la 
Manya. És líder en la fabricació de 
maquinària industrial per a la se-
paració amb centrífuga, l'assecatge 
per flux d'aire calent i la micronit-
zació de pols. Compta amb més de 2.000 referències en els sectors bi-otecnològic, farmacèutic, alimenta-ri, químic, energètic i de valoritza-
ció de residus, i es caracteritza per 
l'aposta per l'R+D i la seva vocació 
internacional. Segons Cepyme, el 
2020 ocupava 71 persones. 

Estabanell, Dara Pharma

i Riera Nadeu, entre les

pimes amb més creixement

Una tona d'aliments per a El Xiprer

La Unió d'Empresaris d'Automoció de Catalunya (UEAC) ha organitzat 
aquestes festes una nova edició de la campanya Taller Solidari per recollir 
aliments per a les famílies més necessitades del Vallès Oriental. En total, 
una desena de tallers han recollit més d'una tona d'aliments, que s'han 
lliurat a El Xiprer perquè en faci la distribució entre els seus usuaris. Les 
empreses col·laboradores d'aquest any han estat B&G Repair, Ballestas 
JJM, Taller Martinet i Palet Motor, de Granollers; Tallers Villagrasa, de 
Canovelles; Garatge Nadal i Tallers Tuset, de Lliçà d'Amunt. També la Unió 
Empresaris d'Automoció de Catalunya (UEAC) i la Unió Empresarial (UEI).

UEAC

SOLIDARITAT INICIATIVA DEL GREMI DE TALLERS MECÀNICS
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El 2022 ha acabat amb 507 persones atura-

des menys al Vallès Oriental: de les 20.239 

que hi havia el desembre de 2021 a les 

19.732 d'aquest desembre. Aquest és el ni-

vell més baix en un mes de desembre des de 

fa 15 anys i, en comparació amb fa dos anys, 

en plena pandèmia, la recuperació ha estat 

de més de 6.000 persones. Durant el 2022, 

l'atur es va mantenir estable al voltant de 

les 20.000 persones de gener a abril, men-

tre que al maig, juny i juliol va caure al vol-

tant del 4%. Després de l'estiu va remuntar 

de nou, i des d'aleshores s'ha registrat una 

lleugera i constant davallada. Per municipis, 

Granollers va tancar l'any amb 3.265 aturats, 

24 més que el mes que al novembre (+0,7%) 

però 50 menys que un any enrere (-1,5%). 

A les Franqueses, el nombre d'aturats a final 

d'any era de 973 persones, 8 menys que al 

novembre (-0,8%) i 80 menys que fa just 

un any (-7,6%). Malgrat la bona evolució 

del mercat de treball, sindicats com la UGT 

han reclamat augments salarials justos per 

pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu i la 

devaluació dels ingressos dels treballadors. 

Els sindicats també han destacat l'impacte 

de la reforma laboral aprovada l'any passat, 

sobretot en la caiguda de la temporalitat. i

OCUPACIÓ  PETIT DESCENS AL VALLÈS

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental or-

ganitza la formació en línia Què cal saber 

sobre la nova llei d'autònoms, un taller gra-

tuït, a càrrec de Facto Cooperativa, adreçat 

a persones autònomes amb negoci propi o 

que pertanyin a entitats, cooperatives, SL o 

SLU que vulguin conèixer com els afecta el 

nou règim RETA 2023. La sessió –divendres 

13, de 10 a 12 h–, serà teòrica i pràctica; 

s'exposaran les principals novetats i es faci-

litaran exemples d'aplicació reals. Inscripci-

ons obertes al web de l'Ateneu Cooperatiu. i

L'atur de desembre, 

al nivell més baix 

dels darrers 15 anys

FORMACIÓ SESSIÓ ONLINE

Taller sobre la

nova llei d'autònoms

Fins al 6 de febrer es poden sol·licitar a 

l'Ajuntament subvencions per finançar la 

millora de l'eficiència energètica de les em-

preses de Granollers. L'objecte dels ajuts 

–amb un pressupost total de 50.000 euros– 

és finançar projectes o activitats que millo-

rin l'eficiència energètica de la producció, 

les instal·lacions o les edificacions o bé que 

generin energia renovable als centres de 

treball. L'import dels ajuts serà d'un màxim de 5.000 euros i del 50% del cost total dels 
projectes subvencionats. i

Ajuts a la millora

energètica d'empreses
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Visita a l'Hospital de Granollers

Una delegació del BMG va visitar ahir, 

dimecres, la planta de Pediàtria de 

l'Hospital de Granollers. Els esportistes 

del club van repartir material esportiu 

entre els infants ingressats. 

Alfred Serra suma ja un any des 

que va pujar a la llotja del Palau 

d'Esports per presidir el BM Gra-

nollers. La seva candidatura va ser 

l'única que va afrontar el relleu de 

Josep Pujades i la seva junta direc-

tiva ha treballat, sobretot, per en-

tendre el BMG per dins i projectar 

la imatge del club a fora. "Ha es-

tat un any complicat, de presa 

de contacte, de veure on estem, 

què podem fer i agafar tota la 

responsabilitat del club", asse-

nyala Serra, que es mostra satisfe-

te del seu primer any de mandat. 

Serra va aterrar al Palau amb 

la incertesa de la Covid-19, però, 

després d'un any, la situació s'ha 

normalitzat. D'entre les priori-

tats de la nova directiva hi havia 

l'augment de públic als partits, 

que s'ha complert a mitges. Per 

una banda, s'ha creat amb èxit el 

grup d'animació Infern Granollerí, 

però, per l'altra banda, l'assistèn-

cia al Palau segueix sent baixa. 

"Hem vist amb sorpresa com un 

club emblemàtic com és el BMG 

no té el suport que creiem que 

hauria de tenir en els partits. 

Tenim un pavelló espectacular 

amb una capacitat per a 6.000 

persones, però en els partits 

no som més que unes 800 per-

sones o un miler. Això s'ha de 

revertir", insisteix el president, 

content, això sí, de l'ambient que 

ha creat en els partits el grup 

d'animació. 

Tot i que l'assistència és una as-

signatures a millorar, la trajectòria 

del Fraikin és gairebé insuperable. 

L'equip d'Antonio Rama va acabar 

HANDBOL EL PRESIDENT DEL BMG VALORA EL SEU PRIMER ANY MARCAT PER L'ÈXIT DEL FRAIKIN I ELNOU PROJECTE DEL KH-7

subcampió de la Lliga Asobal i de 

la Copa del Rei i aquest curs té un 

peu i mig als vuitens de final de la 

lliga Europea EHF. L'únic entre-

banc és el totpoderós FC Barce-

lona, que priva el club granollerí, 

arxiu

Antonio García, fora de la llista del Mundial

Antonio García ha quedat fora de la segona setmana de 

preparació del Mundial de la selecció espanyola. El capità del 

Fraikin cau de la llista de 18 jugadors convocats, que aquesta 

setmana disputaran el Torneig Internacional d'Espanya a 

Benidorm (Alacant) com a preparació del Mundial.

Alfred Serra: "Ara mateix el BMG 
pot competir contra el Barça"

Pol Valera, a l'aparador del mercat

Pol Valera va signar el seu últim contracte amb el Fraikin el març del 2022, 
que el vinculava amb el club vallesà fins al juny del 2024. Gairebé un any 
després, l'esportista garriguenc, format al BMG, se situa a l'aparador 
del mercat d'hivern després de la seva gran temporada passada i l'inici 
d'aquesta. "A dia d'avui Pol Valera és jugador del Fraikin", sentencia 
Alfred Serra, tot i que admet que "no som ningú per aturar la carrera 

esportiva de cap jugador". Valera podria fer les maletes cap al Barça 
perquè ha mostrat interès en el jugador, això sí, per aconseguir el vallesà 
el club blaugrana hauria de negociar amb el BMG i Valera té una cláusula 
de rescisió de 50.000 euros. Valera podria, fins i tot, marxar aquest mateix 
hivern o a final de temporada.

NICOLE WIGGINS

Lliga Guerreras

ara per ara, d'aixecar algun trofeu 

domèstic. "El BMG és formació, 

però amb això no n'hi ha prou 

perquè l'aficionat vol victòries 

i títols", comenta el president, qui 

afegeix: "Nosaltres creiem que 

podem competir amb el Barça 

ara mateix. No sé si el podrem 

guanyar, però cada cop serem 

més competitius i treballem per 

seguir millorant. A la Copa Aso-

bal només hi ha quatre equips, 

qui et diu que no els podem gua-

nyar en un partit?". 

Confiança en Dolo Martín
"Tenim plena confiança en Dolo 

Martín", confessa Serra, que es 

mostra prudent davant la situació 

complicada del KH-7. "Cal tenir 

paciència", assenyala i apunta 

la mala sort amb les lesions, com 

ara la de llarga durada de Gabriela 

Bitolo.

Estabilitat econòmica
L'assemblea de socis va aprovar 

a finals de l'any passat els comp-

tes del club –amb un pressupost 

d'1,8 milions–, que preveu pèr-

dues d'uns 60.000 euros pel curs 

2022-2023. "Treballem perquè 

no hagi pèrdues, encara hi ha 

marge per acosneguir-ho", au-

gura Serra, que confia en l'atractiu 

del club per cercar nous patroci-

nadors.  j.l.rodríguez b.

La portera internacional Nicole 

Wiggins posarà punt final a una 

etapa de cinc temporades al KH-7 

Granollers per marxar a l'OGC Nice 

de la lliga francesa. La madrilenya 

encara tenia contracte en vigor 

amb el BMG fins al juny del 2024, 

però finalment ha acceptat l'oferta 

del club francès i ha signat un con-

tracte per dues temporades.

Wiggins va arribar al Palau d'Es-

ports la temporada 2018-2019 

procedent de la Base Villaverde 

i, des d'aleshores, s'ha convertit 

en una jugadora de referència pel 

KH-7. El seu bon paper amb el club 

vallesà li va permetre debutar amb 

la selecció espanyola absoluta. Va 

estar convocada per als Jocs Olím-

pics de Tòquio, va guanyar l'or dels 

Jocs Mediterranis i va participar en 

l'Europeu de 2022. 

Nicole Wiggins 
marxarà del KH-7 
a la lliga francesa a 
final de temporada

BMG
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El CBG Pisos.com va tenir, l'any 

passat, un final complicat a la 

pista del Barça –amb derrota per 

75 a 54– i tindrà un inici de 2023 

també molt exigent, a la pista del 

líder. El Pajarraco CB Santfeli-

uenc és el primer classificat del 

grup C2 de la Lliga EBA amb una 

dinàmica gairebé perfecte, amb 

deu victòries i només una derrota. 

De fet, l'únic partit que va perdre 

va ser sorprenentment a la seva 

pista el 12 de desembre contra el 

Navàs (82-87). D'entre els juga-

dors més destacats del Pajarraco, 

hi ha Adrià Codinachs amb una 

mitjana d'11,3 punts per partit i 

un encert del 43,8% en el tir ex-

terior. L'equip dirigit per Toni Oli-

vares ocupa el setè lloc amb cinc 

victòries i sis derrotes.  

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS DE SANT FELIU OCUPEN EL PRIMER LLOC AMB NOMÉS UNA DERROTA

El CBG estrenarà l'any a 
la pista del líder, el Pajarraco

cbg

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

PAJARRACO - CBG

Dissabte, 7 - 18 h Sant Feliu Llobregat

El València i el Barça s'imposen

El València femení i el Barça masculí van guanyar la 19a edició del Torneig 
de Nadal de minibàsquet, que va celebrar la setmana passada amb èxit 
el CB Granollers amb mig miler d'esportistes. El club vallesà va organitzar 
amb normalitat el torneig nadalenc, que feia dos anys que no podia fer 
arran de la Covid-19. El València va guanyar la final femenina a la pròrroga 
contra el Santfeliuenc-Barça (45-48), i el Barça masculí va guanyar la final 
contra el Reial Madrid, per un clar 36 a 62. 

MOTOR  HI HA 17 ESDEVENIMENTS PROGRAMATS AQUEST 2023

El Circuit de Barcelona-Catalunya 

comptarà amb un total de 17 es-

deveniments esportius per a la 

temporada 2023. Els aficionats 

podran gaudir de quatre cites amb 

certàmens mundials: el Catalunya 

WorldSBK Round (5-7 maig), el 

Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya 

2023 (2-4 juny), el Gran Premi 

Monster Energy de Catalunya de 

MotoGP (1-3 setembre), i la gran 

novetat, el FIA ETCR - eTouring 

Car World Cup (7 i 8 d'octubre).

La principal novetat 
El FIA ETCR compta amb dues 

temporades de vida i amb pilots 

com Mattias Ekström, el campió 

del món de turismes, Mikel Azco-

na, Jordi Gené, i el vigent campió, 

Adrien Tambay amb el Cupra 

e-Racer. En el seu tercer any tre-

pitjarà terres catalanes per prime-

ra vegada i ho farà el mateix cap de 

setmana que la segona edició de 

l'e-Mobility Experience, una fira 

de caràcter experiencial que pre-

tén ser referent del sud d'Europa 

pel que fa a mobilitat elèctrica.

Com de costum, les curses amb 

segell propi del Circuit també se-

ran presents, així com altres pro-

ves internacionals i nacionals. 

Entre elles, l'European Le Mans 

Series (21-23 abril), les 6 Hores de 

Barcelona-Espíritu Montjuïc (20 

i 21 de maig), els Campionats de 

Catalunya de Motociclisme i Copa 

d'Espanya de Velocitat (17 i 18 de 

juny), les 24 Hores de Motociclis-

me (30 juny-2 juliol), 24 Hores Bi-

Circuit (8 i 9 de juliol), el Finetwork 

FIM Júnior GP (15 i 16 de juliol), les 

24 Hores de Barcelona d'Automo-

bilisme (15-17 setembre), el Festi-

val de Velocidad de Barcelona (29 

setembre-1 octubre), l'Internatio-

nal GT Open (21 i 22 d'octubre), el 

Racing Weekend (11 i 12 de setem-

bre), el Campionat d'Espanya de 

Superbike (18 i 19 de novembre), 

el Campionat d'Espanya de Resis-

tència GT-CER i Campionats de Ca-

talunya d'Automobilisme (1 i 2 de 

desembre), i el RallySprint RACC 

(16 i 17 de desembre).  

El Mundial ETCR aterrarà 
al Circuit a l'octubre 
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El CE Llerona femení afrontarà els 
últims cinc partits de la primera 
fase en tan sols un mes de com-
petició. L'equip franquesí ocupa 
l'avantpenúltim lloc, del grup 1B 
de la Preferent, amb 10 punts, em-
patat amb el penúltim, el pontenc. 

El Llerona té com objectiu la sal-
vació, però té complicat fer-ho per 
la via ràpida, és a dir, per l'accès a 
la fase d'ascens. Els cinc primers 
classificats passaran a la fase per 
pujar de categoria i el Llerona és 
a 11 punts del cinquè classificat, 
precisament és el Girona, el seu 
pròxim rival. Les franquesines 
van tancar l'any 2022 amb sen-
sacions positives després d'una 
dinàmica positiva de sis partits, 
amb tres victòries i tres derrotes. 
La finalitat de la primera jornada 
de l'any serà donar la sorpresa 
contra el Girona, que va guanyar 
quatre dels últims cinc partits que 

FUTBOL | Preferent Catalana  OCUPA L'ANTEPENÚLTIM LLOC DE LA CLASSIFICACIÓ AMB 10 PUNTS

El Llerona afronta els últims 
cinc partits de la primera fase

CE LLERONA

El CF Les Franqueses inicia l'any 
esportiu en un els camps més 

Les Franqueses vol ser 
la sorpresa al camp del líder

complicats de la Segona Catalana 
contra el líder, l'històric Júpiter. 
L'equip franquesí voldrà comen-
çar l'any sent la sorpresa i seguir 
dins la lluita per a l'ascens a la Pri-
mera Catalana, que és l'objectiu  

marcat de l'equip dirigit per José 
Manuel Alcaraz. 

El Júpiter és líder, del grup 2A, 
amb 25 punts i té un avantatge de 
quatre amb Les Franqueses, que 
és tercer. Al segon lloc hi ha el 
Parc, amb 23. L'equip barceloní va 
perdre l'últim partit de l'any pas-
sat contra la Molletense (1-0), que 
va suposar la seva primera derro-
ta del curs.  

PLANTILLA  El Llerona en un partit d'aquesta temporada

ha jugat. Al partit de la prime-
ra volta, el Llerona va perdre al 
camp del Girona, per 4 a 0, i ara 
voldran fer la revenja per intentar 
escurçar, a més, la distància amb 
l'accès a la fase d'ascens. 

Quatre partits més
En cas d'acabar entre els últims 
cinc classificats, el Llerona tindria 
una segona oportunitat per salvar 

la categoria perquè passaria a la 
fase de permanència. Per aquestr 
motiu, les franquesines volen su-
mar el màxim de punts fins a final 
de temporada. Un cop jugui con-
tra el Girona, el Llerona visitarà la 
penya Blanc i Blava la Roca (15 de 
gener) i l'Escola Espotiva Guineue-
ta (5 de febrer), i rebrà com a local 
l'AE Santa Susanna (22 de gener) 
i el Palautordera (29 de gener). 

Queralt Fornt, de l'AEH Les Fran-
queses, ha debutat amb un tri-
omf al Campionat d'Espanya de 
Selececions Autonòmiques. La 
franquesina forma part del cadet 
femení de Catalunya i és l'única 
representant del club a l'estatal 
autonòmic. Catalunya va guanyar 
ahir, dimecres, el primer partit 
contra el País Basc i Fornt va mar-
car dos gols. 

Queralt Fornt debuta
amb un triomf a 
l'estatal autonòmic 

HANDBOL | Formació

LLERONA - GIRONA
Diumenge, 8 - 18 h Llerona

Segona Catalana  EL JÚPITER ÉS LÍDER AMB 25 PUNTS I NOMÉS HA PERDUT UN PARTIT 

JÚPITER - CF LES FRANQUESES

Diumenge, 8 - 12 h Barcelona

La 26a Festa de l'Esport 
se celebrarà el 24 de febrer

POLIESPORTIU  S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES

El pròxim 24 de febrer a partir de 
les 20.30 h torna a les Franqueses 
la Nit de l'Esport, que celebrarà 
la seva 26a edició. L'Hotel Ciutat 
Granollers tornarà a acollir la fes-
ta del món de l'esport franquesí 
en la qual es reconeixeran l'esforç 
i els mèrits més destacats durant 
la temporada 2021-2022. Per 
fer-ho, l'Ajuntament ha obert la 
convocatòria per presentar can-
didatures individuals per rebre 
homenatge per les fites esporti-
ves aconseguides durant aques-
ta passada temporada. Aquelles 
persones que ho considerin po-

den optar a ser reconegudes per 
les seves gestes esportives.

Segons informa l'Ajuntament, 
amb la candidatura individual 
caldrà presentar la llicència es-
portiva i el currículum amb els 
mèrits aconseguits durant la tem-
porada 2021-2022, tot enviant 
un correu electrònic a esports@
lesfranqueses.cat abans del 31 de 
gener. Els mèrits seran valorats 
per un jurat professional del món 
de l'esport. I, seguidament, el Pa-
tronat Municipal d'Esports notifi-
carà la idoneïtat de la candidatura 
a la persona interessada. 

L'Esport Club es reforça 
amb l'extrem Èric López

FUTBOL | Primera Catalana  JA VA JUGAR A L'ECG LA 2017-2018

L'Esport Club Granollers s'ha re-
forçat durant l'aturada competiti-
va per Nadal amb la incorporació 
de l'extrem Èric López, que aques-
ta temporada jugava al Vilassar de 
Mar, de la Tercera RFEF. Aquesta 
és la segona vegada que López ar-
riba al carrer Girona a mitjans de 
temporada perquè també ho va 
fer el curs 2017-2018, quan l'ECG 
militava a la Tercera Divisió. 

El tècnic David Vilajoana incor-
pora un davanter, de 29 anys, amb 
una àmplia experiència en equips 
de la Tercera Divisió, com ara el 
Vilassar de Mar, el Sant Andreu, 
l'Europa, el Júpiter i el Martinenc. 

A més, va arribar a debutar a la 
Primera Divisió espanyola, amb 
17 anys, amb l'Espanyol. També 
ha jugat a la Segona Divisió B amb 
el Villarreal B, el Cartagena i la 
Cultural Leonesa.  

Primer derbi de l'any
Èric López podria ja debutar diu-
menge en el derbi de l'ECG al camp 
del Caldes de Montbui, que supo-
sarà la primera jornada del 2023. 
L'equip granollerí va tancar l'any 
passat amb una dinàmica positiva 
de set partits sense perdre –amb 
quatre victòries i tres empats–, que 
li han permès situar-se al tercer 
lloc, amb 21 punts, en llocs d'as-
cens a la Superlliga Catalana. Pel 
que fa al Caldes, ocupa el novè lloc, 
amb 13 punts, i abans de l'aturada 
competitiva va encadenar una rat-
xa negativa de quatre derrotes. 

UE SANT ANDREU

AL SANT ANDREU  En un partit defensat la samarreta de la UE Sant Andreu

CALDES DE MONTBUI - ECG

Diumenge, 8 - 12 h Caldes
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Actuació del mag Toni VegaEl taller dels fanalets a Granollers
Avui, dijous (12 h), el mag Toni Vega actuarà 

a la plaça Josep Barangué de Granollers, en el 

marc del mercat de Nadal. El granollerí portarà 

al carrer el seu estil propi, que barreja la màgia 

amb tocs humorístics. 

Roca Umbert de Granollers ha ofert des del dimarts fins avui, dijous, 
el taller de fanalets per a la cavalcada dels Reis. Els fanalets enguany 

tenen un nou disseny creat per l’artista Elena Frauca. Els infants que 

no l'hagin fet encara són a temps de recollir-lo a Roca Umbert o al 

vestíbul de l'Ajuntament.

CULTURA

Avui arriba la nit més màgica de 

l’any. Els Reis d’Orient, carregats 

de regals i amb ganes de veure, per fi, el somriure de tota la cana-

lla sense mascaretes, arribaran a 

tres punts diferents del municipi. 

A Bellavista, l’arribada serà en 

helicòpter a les 16.30 h al Parc del 

Mirador. Per motius de seguretat, 

enguany s'ha ampliat la distància 

entre el públic i el punt d'aterrat-

ge per acomplir les mesures que 

determina el nou Pla de Seguretat 

de Vol. El públic se situarà a la part 

més alta del parc del Mirador, a la 

zona del carrer de la Torre Pinós, 

sense poder sortir del perímetre 

senyalitzat. Des d’allà, Ses Majestats 

iniciaran un recorregut pels carrers de Bellavista fins a les 18.30 h, on 
rebran als infants a la plaça Major. 

La màgia del Reis d'Orient els permet 

fer cavalcada a tres pobles del municipi

Pel que fa a Corró d’Avall, els 

Reis també arribaran des dels aires fins a aterrar a les 17 h a la 
plaça Joan Sanpera. El públic, a 

diferència d’anys anteriors, no 

podrà accedir dins de la plaça, al 

carrer de Sant Isidre ni a la part 

del carrer dels Cingles de Bertí se-

nyalitzada. Un cop arribin Ses Ma-

jestats, començarà una cavalcada en cotxes clàssics que finalitzarà a 
la plaça de l'Ajuntament.

Els veïns i veïnes de Llerona 

també rebran la visita de Ses Ma-jestats, a les 18.30 h, en un recor-regut fins a la carpa del Consell del 
Poble de Llerona per a la recepció 

i lliurament de cartes.

L’Ajuntament recomana als més 

menuts ensenyar a Ses Majestats 

on han de deixar els regals i les jo-

guines amb una sabata ben enllus-

trada.  Els qui tinguin les mongetes 

que han repartit els patges Ganxe-

tins i les patgesses Ganxetines, tam-

bé poden mostrar als Reis quin racó 

de casa seva és el més adient per 

deixar-hi els regals o, en el pitjor 

dels casos, el carbó. i àgata lasheras

arxiu / x.s.

ajuntament

EN HELICÒPTER I CAVALCADA Els Reis Mags arribaran a Bellavista, Corró d'Avall i a Llerona

TRADICIÓ  S'AMPLIEN LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT EN L'ARRIBADA DE SES MAJESTATS EN HELICÒPTER PER ACOMPLIR LA NOVA NORMATIVA

La plaça Major de Bellavista va cloure el 2022 amb el primer Cap d'Any Menut, 

una nova i original manera de donar la benvinguda al 2023 i fer-ho en horari 

infantil. El 31 de desembre infants i famílies van poder participar en tallers i 

altres activitats, i a les 12 h van sonar les campanades menudes. L'acte, que va 

aplegar una gran quantitat de veïns, té vocació de transformar-se en un clàssic 

de les festes de Nadal a les Franqueses.

El primer Cap d'Any Menut a Bellavista

El dilluns i el dimarts els nens i 

nenes van poder anar a conèixer 

l’Espai dels Somnis, on els aju-

dants dels Reis de l’Orient tre-

ballaven per preparar l'arribada 

de Ses Majestats. El campament 

reial s’ha situat al poliesportiu de 

Can Prat, per on han passat unes 

3.000 persones.

La rebuda va tenir lloc el dimarts 

a les 16 h, a les Antigues Escoles de 

Corró d'Amunt, en un acte orga-

nitzat per l’Associació de Veïns de 

Sant Mamet de Corró d'Amunt. Els 

infants van poder-hi fer fanalets, 

veure un espectacle d’animació 

infantil, jugar a jocs de taula i be-

renar xocolata i melindros. A ban-

da d’aquestes activitats, els nens 

i nenes que van voler van poder 

L'Espai dels Somnis rep 3.000 persones

lliurar les cartes als patges. 

Els més menuts encara van te-

nir una altra oportunitat per fer 

arribar les seves cartes. Va ser di-

mecres, a la plaça de l’Espolsada, 

on es van poder dirigir al patge 

Ganxet i fer també els seus fana-

lets, berenar i jugar.  

ajuntament

DINS EL SOMNI Els patges reials van conversar amb la mainada a l'Espai



DJ, 5 GENER 202320

TRADICIÓ UN ESPECTACLE PLE DE CANVIS SENSE PERDRE L'ESSÈNCIA DE LA HISTÒRIA

Els Pastorets es renoven sota 

la direcció de Dusan Tomic

Els Pastorets arriben al Teatre 

Auditori de Granollers el cap de 

setmana amb tres funcions –una 

dissabte i dues diumenge– i no-

vetats arran del canvi de direcció. 

Enguany Dusan Tomic ha dut la 

batuta d'aquest clàssic de Folch i 

Torras, i ha volgut fer una aproxi-

mació a la tradicional història de 

Nadal des d'un altre enfocament. 

La gran participació dels més pe-

tits i els pocs canvis d'escenogra-�ia són el principal segell identita-
ri d'aquesta edició. 

A diferència dels anys anteriors 

molt marcats per les restriccions 

de la pandèmia, aquest any els ac-

tors surten tots a les tres funcions. 

A més, se suprimeixen els grups 

reduïts a l'escenari, permetent 

que hi hagi 70 nens i nenes en el 

mateix moment a escena. Segons a�irma la presidenta d'Amics dels 
Pastorets de Granollers, Imma Or-

tega, els infants enguany no fan 

només d'acompanyants dels per-

sonatges principals, sinó que tam-

bé tenen pes i molta participació 

en l'obra. 

La nova direcció ha volgut fer 

una aposta a nivell interpretatiu 

i focalitzar l'atenció en els per-

sonatges. D'aquesta manera, s'ha reduït l'escenogra�ia i l'esquema 
ha passat de ser d'escenes cur-

tes a escenes més llargues amb 

el mateix decorat. Segons Orte-

ga, "s'han trobat noves formes 

d'explicar la història, però man-

ARXIU

SENSE RESTRICCIONS  Els actors enguany no hauràn de portar mascareta i podran ser més a escena

Ds 7 de gener, 19 h, i dg 8, 12 i 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Entrades: 15 € (8, menys de 16 anys)
www.teatreauditoridegranollers.cat

El grup de teatre El Coverol por-

ta un any més la seva versió d’Els 

Pastorets al Teatre Auditori de 

Bellavista. La funció tindrà lloc el 

dissabte 7 i el diumenge 15 de ge-

ner a les 18.30 h. Enguany l’espec-

tacle s'ha batejat com la Transició 

als Pastorets i incorpora, com de 

costum, gags nous i més trans-

gressors. 

La companyia de teatre amateur 

presenta amb sarcasme en el car-

tell promocional la sinopsi de l’es-

pectacle. “Després de l’allau de 

queixes durant els darrers anys, 

el Coverol ha decidit tornar als 

Pastorets tradicionals, recupe-

rant escenes i personatges”, afir-

men. Malgrat això, la declaració 

d’intencions alerta que “depèn de 

vosaltres si us creieu aquestes 

línies” i conclou dient que Els Pas-

torets del Coverol “estan en tran-

sició, no tenim ni idea de què es-

tem fent, però ens està quedant 

molt bé”.

El Coverol va començar a repre-

sentar l'obra l'any 2015, i des de 

llavors no ha parat d'incorporar 

a la història original el seu hu-

mor característic. Aquest any, una 

trentena d'actors, tècnics i col·la-

boradors ha permès continuar 

fent "una volta als Pastorets". 

LA COMPANYIA FRANQUESINA VERSIONA AMB HUMOR L'OBRA

El Coverol torna a escena 

amb l'obra 'Transició 

dels Pastorets' a Bellavista 

tenint l'essència de la tradició".

Tot i treballar sobre el mateix 

guió adaptat dels darrers anys, els 

actors i actrius han fet un treball 

previ diferent de l'habitual. En el 

cas dels infants que hi participen, 

se'ls hi han formulat exercicis que 

"han permès que puguin en-

tendre millor el seu paper en 

l'obra", així com la història que es 

relata. En aquest espectacle tam-

bé s'ha volgut apostar per obrir 

platea i incorporar la participació 

del públic. A banda d'Amics dels 

Pastorets, l'Esbart Dansaire i els 

timbalers de Diables de Grano-

llers també formen part de la po-

sada en escena.

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

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

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

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

Marata sencera es bolca en Els Pastorets

Els Pastorets de Marata van omplir el Centre Cultural el dia de Sant Esteve 
i el 30 de desembre en un espectacle que ha involucrat una setantena de 
persones del poble. La colla, que portava assajant des de l'1 de novembre, 
va oferir dues funcions després de dos anys sense poder representar 
l'obra a causa de la pandèmia. 

@ENRICNAVARRETE

ES RECUPERA L'OBRA DESPRÉS DE DOS ANYS D'ATURADA

Aquest any l'organització
 aposta per fer participar

als espectadors en 
l'obra obrint la platea 
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Per donar la benvinguda al 2023, 

diumenge el jove organista i piano 

Ignasi Prunés de Riba va ser l'en-

carregat de tocar l'orgue Josep Ma-

ria Ruera a l'església de Sant Esteve 

i, alhora, encetar la 15a edició del 

cicle La Música del cel –una iniciati-

va que va sorgir després de la cam-

panya de mossèn Francesc Pardo 

per dotar la parròquia d'un orgue 

i gràcies a nombroses donacions–. 

Des de llavors, s'hi han programat 

152 concerts, 20 classes magistrals 

d'intèrprets i compositors interna-

cionals, s'han gravat 5 CD i s'ha con-

tribuït a la litúrgia habitual.

Aquest 2023 una desena de no-

ves propostes engrossiran aquest 

bagatge. La primera, al febrer, 

de la mà del femení Cor Zòngora, 

acompanyat a l'orgue per Jonatan 

Carbó i a la flauta per Montserat 

Vidal. Aquest no serà l'única for-

mació coral prestigiosa que tre-

pitjarà la parròquia granollerina, 

ja que al març serà el torn del Cor 

Ciutat de Mataró; al setembre, del 

Cor Vivaldi - Petits Cantors de Ca-

talunya, i al maig i al novembre, les 

formacions d'Amics de la Unió –el 

cor infantil Veus al TAG i el Cor de 

Cambra, respectivament–.

La programació s'arrodonirà 

amb la presència internacional 

del danès Daniel Bruun (juny) i 

els organistes del Conservatori 

Reial de Brussel·les (octubre), 

així com la proposta local del Pro-

jecte Granoll-Orgue XXI amb l'Or-

questra de Cambra.  m.e.

MÚSICA  COMENÇA LA 15a EDICIÓ DEL CICLE LA MÚSICA DEL CEL

Una desena de concerts 

per fer lluir l'orgue de la 

parròquia de Sant Esteve

Per celebrar Sant Esteve a la Tarafa

El Jove Projecte Orquestral, fundat i dirigit per Josep Maria Sauret, va iniciar 
la gira d'hivern amb un concert de Sant Esteve a la Sala Tarafa, amb un 
gran èxit de públic. Va interpretar una selecció del ballet El Trencanous de 
Txaikovski i la Marxa Radetzky, acompanyada amb les mans pels assistents.

ramon ferrandis

'CASTE' HA ENGEGAT UN VERKAMI PER FINANÇAR 'PARA LO QUE ME QUEDA EN EL CONVENTO…'

Lluís Castellet treballa en l'edició 
d'un disc dedicat a la gent gran

El cantautor granollerí Lluís Cas-

tellet, conegut artísticament com 

a Caste, ha engegat una campanya 

de micromecenatge a través de Verkami per poder finançar el seu segon treball discogràfic, Para lo 

que me queda en el convento..., que 

està previst que vegi la llum abans 

de l'estiu.

El disc gira al voltant de la gent 

gran i el seu merescut desig de 

passar-ho bé; hi haurà 14 temes 

que homenatgen aquest col·lectiu 

i posen en relleu la figura impres-

cindible de la gent gran, i "la im-

portància de relativitzar-ho tot 

i tenir una actitud punky i fes-

tiva, després de tants anys de 

constant esforç, tan poc recone-

caste

LLUÍS CASTELLET

gut socialment", explica l'autor.

El 10% de la recaptació es desti-

narà a la Fundació Amics de la Gent 

Gran, que lluita contra la soledat del 

col·lectiu de persones de més edat.

Primer single
Caste, que ja va publicar Pueblo de 

verano, ha avançat el primer sin-

gle de Para lo que me queda en el 

convento…, que porta per títol Pla-

ça Catalunya, i que tracta sobre "la 

indiferència social que moltes 

vegades pateixen les persones 

grans, i la soledat que pateixen 

molts, especialment durant les 

dates nadalenques, augmenta-

da pel capitalisme que impera a 

la societat", reflexiona.  

El cantautor destinarà el 10% de la recaptació a la lluita contra la soledat

Després de dos anys sense fer-se a 

causa de la pandèmia, el PinGra ha 

tornat aquest Nadal amb la visita de 

més de 4.000 infants. Els dies 27, 28 

i 29 de desembre, el Palau d'Esports 

es va omplir de desenes d'activitats, 

tallers, jocs i diversió per les va-

cances escolars. El Parc Infantil ha 

comptat amb més de 20 activitats 

per a nens i nenes de totes les edats. Als tradicionals inflables, rocòdrom 
i laberint, enguany s'hi han afegit 

nous tallers, una pista exterior per 

a patinets i una estructura amb una 

taula de surf. Tampoc no hi ha fal-

tat la tirolina, la gran preferida de la 

canalla, des d'on el Pinguai i l'Espin-

gueta també van llençar-s'hi.  a.l.

ajuntament

LLEURE  EL RECUPERAT PARC INFANTIL DE NADAL HA TORNAT A SER UN ÈXIT DE VISITANTS

AL PALAU  La tirolina és una de les activitats preferides de la canalla al PinGra

Uns 4.000 infants han passat pel PinGra



dj, 5 gener 202322

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 5 al diumenge 8 de gener

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

16º 5º  15º 5º  15º 4º  15º 6º

El granollerí Mag Marín ha estat 

reconegut amb El Mandrake d'Or 

2022, un dels premis més prestigio-

sos del sector a escala internacional 

i coneguts com els Oscar de la mà-

gia. Aquests guardons que s'ator-

guen des de 1990 reuneixen a París 

els millors mags del món. Dimarts, 

l'Ajuntament de Granollers oferia 

una recepció al Mag Marín en reco-

ajuntament

ARTS ESCÈNIQUES  L'IL·LUSIONISTA GRANOLLERÍ HA GUANYAT EL MANDRAKE D'OR

El Mag Marín, consagrat 
amb un 'Oscar' de la màgia

RECONEIXEMENT  L'Ajuntament li va oferir una recepció dimarts

L'Espai d'Arts de Roca Umbert va 

obrir al desembre la convocatòria 

de suport a la creació i servei de 

residències en l'àmbit de la imatge 

per a 2023. L'Espai d'Arts, dedicat 

a les arts visuals, té un programa de 

residències per donar suport a pro-

jectes artístics i de recerca vinculats 

a aquest àmbit. S'adreça a artistes i 

col·lectius que treballin en l'àmbit 

de la imatge, la imatge en movi-

ment i disciplines relacionades.

Els artistes interessats poden op-

tar a la convocatòria en la modali-

tat A, de  residència i creació, o en 

la modalitat B, de residència d'ar-

tista associat. En la modalitat A, els 

seleccionats es beneficiaran d'una 

estada en un taller de l'Espai d'Arts 

d'ús exclusiu o compartit amb un 

preu públic d'entre 30 i 60 euros 

mensuals, i d'assessorament. En la 

modalitat B, pensada per a artistes 

que no necessiten un espai fix però 

Oberta la convocatòria per 

a residències a l'Espai d'Arts

neixement dels seus èxits.

El Mag Marín és José Marín 

Tello, nascut a Granollers l'any 

1989. Es dedica professionalment 

a la màgia des de l'any 2008, tot i 

que des de ben petit la seva passió 

pels escenaris ha estat present en 

la seva vida. Ha compartit esce-

nari amb les estrelles de l'escena 

màgica més rellevants del pano-

rama artístic nacional i internaci-

onal i, tot i la seva joventut, ja té el 

reconeixement del sector.

De fet, l'any 2012 ja va guanyar el 

Galardón Magicus; el 2014, el Pre-

mio Nacional de Magia de España, i 

el 2015, el Premi Nacional de Màgia 

de França. A més, va ser guanyador 

del concurs Pura Magia de TVE. 

Marín es confessa un apassionat del 

teatre, els musicals i el bon humor, 

tres elements que suma als espec-

tacles d'il·lusionisme i que s'han 

convertit en la clau del reconeixe-

ment local i internacional.  m.e.

sí formar part d'una comunitat i 

gaudir dels espais de la fàbrica, els 

seleccionats podran fer ús dels ta-

llers compartits a un preu públic de 

30 euros mensuals. En totes dues 

modalitats, el període serà fins al 

31 de desembre de 2023.

Les persones o col·lectius inte-

ressades en les residències poden 

presentar el model de sol·licitud 

i tota la documentació requerida 

fins al 10 de febrer enviant un cor-

reu a espaidarts@rocaumbert.cat 

–també per a aclariments–. Roca 

Umbert publicarà els resultats al 

llarg del març. Les bases es poden 

consultar a www.rocaumbert.cat. 

Com cada any per Sant Esteve, La 

Troca va acollir el Quinto de Nadal 

dels Xics de Granollers. L'acte solidari 

va aconseguir recaptar 1.369 euros, 

una xifra que és un rècord històric per 

a l'entitat. Els diners es destinaran a 

l'Associació contra l'anorèxia i la 

bulímia (ACAB) i a l'Hospital Sant Joan 

de Déu de Barcelona. Xics va agrair  

la participació als assistents i, en 

especial, als col·laboradors –en 

aquesta edició 87 empreses i entitats 

han participat en l'acte, ajudant a 

poder repartir més de 350 obsequis 

en les paneres–. La colla va destacar 

també el "gran èxit d'assistència". 

          El Quinto 
de Nadal dels Xics 
recapta 1.369 euros

xics

BÀSQUET. DISSABTE 7, 18.10 h
PAJARRACO CB SANTFELIUENC - CBG
Pavelló municipal Juan Carlos Navarro
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 8, 12 h
CF CALDES DE MONTBUI - EC GRANOLLERS
Camp de futbol Les Cremades de Caldes
Amb Emma Montané i Dani Godoy

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA
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Xerrada sobre intel·ligència emocional

L'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran (Agevo) 
reprèn l'activitat dimarts amb l'assemblea anual i la 
xerrada (18.30 h) La importància de la intel·ligència 

emocional per a la nostra salut mental, a càrrec del  
psicòleg Josep Gendra i la neurocoach Íngrid Ballesta.

El pessebre vivent de Sant Fost arribava al desembre a la seva 56a edició i tornava  

a enlairar el títol del més veterà del Vallès. Aquest divendres (amb passis 18 i 19 

h) i diumenge (18.30 h), qui ho desitgi tindrà l'oportunitat de gaudir de les  

darreres representacions d'aquesta edició, que torna a incloure diferents  

escenes d'època i tradicionals catalanes, a través d'un recorregut guiat a l'aire 

lliure, amb llum i música. Conegut com el pessebre dels efectes especials, les 

escenes es mantenen similars a les d'anys anteriors, amb l'estil tradicional i  

alguna "petita novetat", alerta el president de l'entitat organitzadora, Albert 

Puig. Com sempre, els visitants rebran pa torrat i vi.

Les entrades es poden comprar en línia al web pessebreviventsantfost.cat. 

Tenen un preu general de 7,5 euros; de 3,5 per als infants d'entre 6 i 12 anys, i és 

de franc per als menors de 6 anys. Per accedir-hi cal deixar el cotxe a la plaça de 

la Vila, a l'aparcament de l'Ateneu Jaume Rifà o a la Bòbila –a l'avinguda Mauri–.

El pessebre vivent de Sant 

Fost, el degà de la comarca

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIJOUS, 5

16 h Plaça de l'Ajuntament

Xoolatada amb el patge Ganxet  

17 h Plaça Joan Sanpera

Arribada en helicòpter dels Reis i  

recorregut fins a la pl. de l'Espolsada 
16.30 h Parc del Mirador

Arribada en helicòpter dels Reis i 

recorregut fins a la plaça Major
18.30 h Llerona

Recorregut i recepció dels Reis 

DISSABTE, 7

18.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Transició als Pastorets. Cia. El Coverol

som

DIJOUS, 5

10 h Roca Umbert

Taller de fanalets

12 h Plaça Josep Barangé 

Actuació del Mag Toni Vega
17.30 h Roca Umbert

Inici de la cavalcada reial
20 h Plaça de la Porxada

Recepció reial als nens i nenes

DIVENDRES, 6

19 h Cinema Edison.

Pel·lícula El despertar de María 

DISSABTE, 7

9 h Can Bassa 

Mercat setmanal
9 h Barri de Tres Torres

Mercat de reciclatge
9 h Plaça de la Corona

Mercat setmanal del dissabte
10 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc 
18 i 20.30 h Cinema Edison

El despertar de María

20.30 h Teatre Auditori 

Els Pastorets de Granollers, de 
l'associació Amics dels Pastorets

DIUMENGE, 8

12 i 19 h Teatre Auditori

Els Pastorets
19 h Cinema Edison

El despertar de María

DILLUNS, 9

20 h Cinema Edison

El despertar de María

DIMARTS, 10

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora del conte (per a infants majors  
de 3 anys) amb Rosa Pinyol

DIMECRES, 11

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

L'hora menuda (per a infants de 0 a 15 
mesos), amb Albada Blay

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers  

Exposició fotogràfica de l'Arxiu  
60 anys de la gran nevada. 
Fins al 8 de gener

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 
Tabula rasa. Permanents

In illo tempore. Permanents
L'infern de Dante de Jordi Díaz Alamà 
Fins al 5 de febrer
Granollers de Bernat Barris.  
Fins al 9 d'abril
Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Espai tranquil Barbany

Diaris, revistes i magazins. Fins al 12
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