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EN PORTADA

Tot i l'obligació, Granollers comença l'any 
2023 sense una ZBE definida, que està 
dissenyant amb les ciutats metropolitanes

Granollers i la majoria de ciutats 

de més de 50.000 habitants de Ca-

talunya comencen el 2023 sense 

aplicar la zona de baixes emissi-

ons (ZBE) obligatòria. Una directi-

va europea i la llei estatal del canvi 

climàtic i la transició energètica, 

que pretén reduir els nivells de 

contaminació a les ciutats i miti-

gar els efectes del canvi climàtic, 

estableixen que els municipis de 

més de 50.000 habitants han de tenir de�inides, el primer semes-
tre d'enguany, les condicions de 

la zona de baixes emissions: quins 

vehicles tindran limitada l'entra-

da i circulació per una àrea de-

terminada de la ciutat, en quins 

horaris i, si n'hi ha, quines recom-

penses tindran els propietaris que 

desballestin cotxes contaminants. 

i altres 

polítiques 

r e l a c i o n a d e s 

amb la qualitat de l'aire no es po-

den plantejar de manera individu-

al. "No es pot repetir l'error dels 

patinets, en què cada municipi 

va fer una normativa diferent", 

diu el regidor de Mobilitat de Gra-

nollers, Juanma Segovia. "Això des-

concerta els ciutadans". Per això, 

assenyala, abans d'aplicar la ZBE 

cal fer "treball conjunt, aprendre 

els uns dels altres i veure com 

ens organitzem". 

Segovia assegura que actualment 

encara hi ha "massa incerteses"

sobre aquesta normativa i moltes 

casuístiques a tenir en compte. 

"Hem de veure, per exemple, què 

fem amb els camions que vénen 

al mercat del dijous, o amb vehi-

cles que no tinguin l'etiqueta am-

biental adequada però que hagin 

d'accedir al centre perquè és on 

t e n e n 

l'aparca-

ment". Per això, a�irma, "no 

ens avançarem a fer una 

ordenança poc clara quan ciutats 

com Barcelona o Madrid la tenen 

recorreguda als tribunals". 

El responsable municipal de 

mobilitat reclama una "visió de 

país" en l'aplicació del les ZBE, 

però alhora alerta que "no es pot 

demanar a tothom el mateix: 

aquí no tenim un sistema de 

transport públic potent, com a 

Barcelona, que ens vinculi amb 

els municipis de l'entorn". Tam-

bé considera que l'aplicació de la 

Abans d'avançar en la defi nició de les ZBE, els municipis metropolitans esperaven 
que l'Estat aprovés un decret que detallés les actuacions i donés seguretat jurídica
a les accions que es prenguin des dels municipis. El decret, aprovat pel consell
de ministres el 27 de desembre, apunta que les ZBE han de comportar una
millora respecte de la situació de partida i que les entitats locals han de defi nir
objectius per al 2030 "mesurables i quantifi cables de reducció d'emissions
de gasos d'efecte hivernacle". La norma promou la reducció de l'ús del vehicle 
privat motoritzat davant de la resta de modes de transport, i, malgrat les futures 
restriccions de circulació segons l'etiquetatge ambiental dels vehicles, permet
"l'accés excepcional de vehicles contaminants per raons justifi cades, com els 
que prestin serveis públics bàsics, d'emergències o recollida d'escombraries".

Afectació
EN EL CAS DE BARCELONA; ON
ACTUALMENT JA ÉS VIGENT LA ZONA
de baixes emissions, la mesura afecta 

els vehicles als quals no els correspon 

cap distintiu ambiental de la Direcció 

General de Trànsit (DGT): turismes i 

furgonetes de benzina matriculades 

abans del 2000, turismes i furgonetes 

dièsel matriculades abans del 2006, i 

motocicletes i ciclomotors matriculats 

abans del 2003. També camions

i autocars petits anteriors al 2007 i 

autobusos i autocars de transport 

col·lectiu matriculats abans de 2007. 

Les infraccions se sancionen amb 

multes a partir de 100 euros i poden 

augmentar un 30% en cas de reiteració.

Camí a la zona de

La mesura preveu
restringir el trànsit
al centre als vehicles 
sense etiqueta ambiental

baixes emissions

Els municipis d'entre 20.000 

i 50.000 habitants –com les Franqueses– hauran de de�i-
nir aquestes condicions abans 

d'un any i mig, i la implemen-tació de�initiva començarà 
el 2025, preveient períodes d'adaptació abans de començar 
a multar els infractors.

La demora de Granollers en la de�inició de la ZBE, però, no és una 
excepció, ja que de les 23 ciutats 

catalanes que hi estan obligades actualment, només 3 han començat 
a aplicar-la. En el cas de Granollers, la ciutat plani�ica la mesura d'acord 
amb les ciutats de la segona corona 

que formen part de l'Associació de 

Municipis de l'Arc Metropolità, per 

poder tenir una proposta conjun-

ta. L'entitat considera que les ZBE 

mesura ha de procurar no gene-

rar "segregació econòmica", de 

manera que "ningú no es vegi 

obligat a canviar el seu vehicle 

perquè no disposa de l'etiqueta 

ambiental adequada", sobretot 

en un temps d'incertesa tant eco-

nòmica com de l'evolució del mer-

cat de vehicles.  

Ajuts euroepeus
Granollers ha rebut un ajut de 2,6 

milions d'euros dels fons euro-

peus Next Generation per aplicar 

la zona de baixes emissions a la 

ciutat. "Hem treballat per no 

perdre la subvenció, però cal 

defensar que les coses es facin 

bé, i per això s'han de fer pau-

latinament i conscienciant la 

gent", diu Segovia. Entre les me-

sures impulsades darrerament hi 

ha l'ampliació de càmeres de segu-

retat viària al centre, i aviat s'avan-çarà en la paci�icació del trànsit, 
la recuperació de l'espai públic i 

l'ampliació de la xarxa de carrils bici. Segons la plani�icació actual, aquest mateix any estarà de�inida 
la ZBE, i la seva aplicació total pot allargar-se �ins al 2025. ❉ X.L.

Menys gasos d'efecte hivernacle
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Sortida de naturaMarató de donants de sang de Catalunya
La Cívica de Corró d'Avall farà diumenge

una nova sortida de natura. Aquesta vegada 

serà des la Mare de Déu de l'Ajuda al Roc

de Guàrdia o Roc Gros de Balenyà. La

sortida serà a les 8 h des de Can Ganduxer.

El Banc de Sang i Teixits posa en marxa aquest divendres un acapte massiu

per mirar de remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s'han 

vist afectades per les festes de Nadal. A Granollers hi ha previst un acapte de 

sang el 23 de gener a la parròquia de Sant Esteve, i a les Franqueses serà el 2

de febrer al Casal d'Avis de Bellavista. Cal demanar hora a donarsang.gencat.cat.

SOCIETAT

Més de 60 persones d'edats i proce-

dències diverses han participat en 

les trobades temàtiques del projec-

te europeu Erasmus + Climatubers 

per reflexionar i generar propostes 

per encarar millor la crisi climàtica 

a la ciutat. Les sessions, dutes a ter-

me els darrers mesos, han comptat 

amb ponències de persones exper-

tes en diferents àmbits, des de la 

mobilitat fins a la gestió de residus, 

entre d'altres. Així, per exemple, 

en espais verds i ecosistemes s'ha 

proposat de revegetar els escocells, 

enverdir la ciutat, reduir la presèn-

cia de cotxes a l'espai públic, fer 

pedagogia sobre natura i biodiver-

sitat i connectar Granollers amb els 

espais verds que l'envolten. En eco-

nomia circular i gestió de residus, 

s'ha proposat instal·lar punts verds 

permanents a la ciutat, crear pro-

jectes per reaprofitar els excedents 

alimentaris i eliminar les bosses 

de plàstic dels mercats que es fan 

a la ciutat. I en qualitat de l'aire i 

mobilitat, s'ha proposat millorar el 

transport públic i l'accessibilitat a 

la ciutat, oferir cursos de conducció 

de bicicletes i patinets, i habilitar 

pàrquings públics als afores de la 

ciutat. A partir d'ara, Climatubers 

mirarà de desenvolupar aquestes 

propostes a nivell tècnic i d'encai-

xar-les en actuacions que ja s'esti-

guin duent a terme des de l'Ajunta-

ment. A més, a finals d'abril es faran 

arribar a l'equip de govern.  x.l.

MEDI AMBIENT

Climatubers

recull propostes 

per encarar

la crisi climàtica
L'Ajuntament de Granollers ha 

renovat part de la zona de jocs in-

fantils que hi ha al sud del parc del 

Congost, tocant al camp de futbol 

de Primer de Maig. La zona que hi 

havia fins ara datava de l'any 2008, 

i amb el pas del temps s'havia anat 

malmetent tant pel seu ús com pels 

efectes d'actes vandàlics. Entre les 

estructures que s'han mantingut 

hi ha un drac metàl·lic singular 

pensat per a infants de més de 

12 anys, ja que "jocs per a nois i 

noies d'aquestes edats són més 

difícils de trobar". Al seu costat 

s'han eliminat les estructures que 

hi havia i s'hi han instal·lat dues 

torres de fusta de grans dimensi-

ons, amb una xarxa d'equilibri i 

dos tobogans, pensats per a infants 

a partir de 6 anys. També hi ha un 

espai per als més petits, destinat 

a nens i nenes de fins a 5 anys. Es 

tracta d'una àrea de jocs tancada 

per evitar que hi entrin els gossos 

i amb sorra per amortir possibles 

caigudes. En aquest espai també 

s'ha mantingut un antic gronxador, 

al qual es renovaran els seients. 

Pel que fa a l'àrea d'esbarjo per a 

gossos que hi havia en aquest es-

pai, s'ha traslladat una mica més 

amunt, a tocar de l'aparcament de 

cotxes del passeig Fluvial. 

Tot plegat s'afegeix a la renova-

ció d'alguns parterres i la vegeta-

ció, la plantació de nou arbrat, la 

instal·lació de nou enllumenat led, 

dècades. "El parc s'ha anat en-

verdint; cada vegada hi ha més 

espais d'estada, camins per pas-

sejar i més plantes i zones d'ar-

bres". "I ara l'objectiu és con-

nectar el parc amb les places i 

les escoles", deia Camps, qui de-

finia l'espai com una "gran zona 

verda per gaudir d'activitats a 

l'aire lliure". En aquest sentit, el 

regidor recordava com, fins no fa 

gaires anys i especialment la zona 

sud del parc, tenia molts arbustos 

i tanques metàl·liques que dificul-

taven que els veïns en poguessin 

fer ús. "Són 10 hectàrees de parc 

que a poc a poc hem anat obrint 

i que han anat guanyant cada 

cop més usuaris".  x.l.

la creació d'un espai de pícnic, amb 

taules i bancs, i la millora de la con-

nectivitat i els camins del parc que 

s'ha dut a terme els darrers mesos. 

El regidor d'Obres, Projectes i 

Espais Verds, Albert Camps, des-

tacava dimarts en la presentació 

d'aquest nou espai l'evolució que 

ha fet el parc del Congost des que 

es va dissenyar, fa més de tres 

ESPAI PÚBLIC  L'AJUNTAMENT HA INVERTIT UNS 200.000 EUROS EN L'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI

Renovada una àrea de jocs 
infantils al parc del Congost

L'espai disposa de

nous jocs i estructures

de fusta per a infants

de totes les edats 

La renovació d'aquesta àrea de jocs, en 

la qual s'han invertit uns 200.000 eu-

ros, és un pas més en l'adequació del 

parc, que l'any que ve s'incrementarà 

fins al mateix riu Congost, amb l'eli-

minació del vial per a cotxes i del mur 

de formigó que separa el parc del riu i 

la construcció d'una nova passera per 

travessar el Congost. "Aviat iniciarem 
un procés de transformació de tot 
aquest espai, que guanyarà valor i 
centralitat, i que esdevindrà un lloc 
més saludable i d'estada per a per-
sones de totes les edats", deia Camps.

També l'alcaldessa, Alba Barnusell, 

destacava el projecte de renaturalit-

zació del parc del Congost i de conne-

xió de la ciutat amb el riu, una actuació 

que busca crear espais de passeig 

i lleure en una superfície de 66.880 

metres quadrats i que alhora vol ser 

el primer tram d'una anella verda al 

voltant de la ciutat. El projecte, amb 

un pressupost de 4,2 milions d'euros, 

ha rebut una subvenció de 3,3 milions 

dels fons europeus Next Generati-

on. "Cada vegada hi ha més usuaris 
en aquest parc; i ara és moment de 
potenciar els espais de lleure, crear 
refugis climàtics i generar més espais 
d'ombra", deia Barnusell. El projecte 

de renaturalització del parc del Con-

gost ja ha començat els tràmits ad-

ministratius i s'estan definint els plecs 

perquè l'últim trimestre d'aquest any 

es pugui licitar l'execució. Segons el 

calendari previst, les obres per con-

nectar la ciutat amb el riu es duran a 

terme durant l'any que ve.

UN PAS MÉS EN LA 
RENATURALITZACIÓ 
DEL PARC FLUVIAL

x.l.

ÀREA DE JOCS  Amb dues estructures de fusta de grans dimensions
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El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

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

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra-

nollers, en col·laboració amb la 

Diputació, ha elaborat un estudi 

sobre la viabilitat de les cooperati-

ves de cessió d'ús en solars muni-

cipals. L'estudi conclou la viabilitat 

del projecte de construcció d'ha-

bitatge cooperatiu en cessió d'ús 

a Granollers, en concret al solar 

municipal situat al carrer Rosselló, 

97, al Lledoner, on l'Ajuntament 

té previst construir 29 habitatges. 

Tal com avançava Som fa unes 

setmanes, l'associació La Xalana 

està interessada a presentar-se al 

concurs públic per desenvolupar 

el projecte i busca persones inte-

ressades en ser-ne sòcies. El nou 

edifici se situarà en un solar de 

812 metres quadrats de superfície, 

molt proper a l'escola del Lledoner 

i el Centre Cívic Nord. Es tracta del 

primer projecte d'habitatge coo-

peratiu de cessió d'ús a la ciutat, 

amb habitatges d'uns 60 metres 

quadrats i amb espais col·lectius 

que fomentin la convivència i que 

respongui a valors cooperatius. 

Es preveu dur a terme un concurs 

públic i fer difusió del projecte per 

donar-lo a conèixer a la ciutadania, 

promoure l'associació de les perso-

nes interessades i treballar de for-

ma conjunta amb una cooperativa 

per tirar-lo endavant. De fet, l'Ajun-

tament va col·laborar en l'organit-

zació de diverses xerrades infor-

matives impulsades per La Dinamo 

i l'Ateneu Cooperatiu per impulsar 

aquest model d'habitatge, i d'on va 

sortir el nucli fundador de La Xala-

na. L'estudi preveu un període de 

desenvolupament de 5 anys, que es 

correspon a la mitjana de temps de 

qualsevol altre projecte d'habitat-

ge cooperatiu d'obra nova i preveu 

un cost d'uns 4 milions d'euros. 

També recull el detall dels requisits 

per a totes les cooperatives que es 

vulguin presentar a la licitació. El 

mateix estudi de viabilitat inclou 

algunes referències a experiències 

que ja s'han impulsat a Catalunya, 

com la rehabilitació d'un edifici 

del carrer Princesa de Barcelona, 

impulsada per la cooperativa Sos-

tre Cívic, els Habitatges La Borda, 

també a Barcelona, i el projecte de 

la carretera de la Bordeta, impulsat 

precisament per La Dinamo. M.E.

HABITATGE EL GRUP LA XALANA VOL IMPULSAR EL PROJECTE

Els pisos cooperatius
del Lledoner s'hauran de
desenvolupar en 5 anys

MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

Colomé assumeix 

la presidència de

la Fundació Rivus

Una prova pilot du 

familiars d'alumnes 

a les aules de català

El servei d'informació i atenció a 

les dones (SIAD) de les Franque-

ses ha programat les activitats 

per al primer trimestre del 2023. 

A més dels tallers i les xerrades, 

continuen el grup d'acompanya-

ment al dol perinatal, gestacional 

i neonatal, que passa a fer-se el 

tercer divendres de cada mes, i 

el cercle de dones. El 27 de gener, 

de 17.30 a 19.30 h a l'Espai Can 

Prat, es farà el taller La regla mola 

(si saps com funciona), amb Anna 

Salvia. Al febrer hi ha previstes 

dues activitats a l'Espai Can Prat: 

el dia 12, el taller pràctic Defensa 

personal per a dones, amb José 

Manuel Guisado, i el 21, Connec-

tant amb la veu de la nostra inti-

mitat. Sòl pelvià, amb Montserrat 

Reyes Pont. I al març hi ha pre-

vist el taller Què cal saber per fer 

l'amor?, amb Anna Salvia, al Cen-

tre Cultural de Bellavista el dia 

24. Les inscripcions es poden fer 

per telèfon (93 846 66 18), What-

sapp (670 31 16 04) i correu elec-

trònic (siad@lesfranqueses.cat).

IGUALTAT

El SIAD programa 

els tallers i xerrades 

del primer trimestre

Francesc Colomé, president del 

Consorci Besòs Tordera i alcalde 

de les Franqueses, ha assumit la 

presidència de la Fundació Rivus 

en substitució de Josep Monràs, 

qui es manté dins el patronat de 

l'entitat com a vocal. Monràs va 

ser president de la fundació des 

de l'octubre de 2019, i va ser ces-

sat al juny, en deixar l'alcaldia de 

Mollet. Colomé esdevé, així, el 

tercer president de l'entitat.

En el marc del Pla Educatiu 

d'Entorn de les Franqueses, al-

gunes famílies de l'Escola Bella-

vista-Joan Camps prenen part, 

des de fa unes setmanes, en 

una prova pilot per incentivar 

l'aprenentatge del català. Es 

tracta d'un taller de llengua que 

facilita l'aprenentatge a les fa-

mílies que ho necessiten i que, 

alhora, crea vincles amb l'escola.

Granollers subvencionarà el projecte d'obres de rehabilitació energètica 

dels edificis de Primer de Maig que vulguin aspirar als fons Next Gene-

ration després de constatar que pagar prèviament el projecte d'obres 

era un escull per a les comunitats de propietaris per tirar endavant la 

rehabilitació. A banda del projecte tècnic també es podran subvencionar 

els honoraris dels tècnics que l'han d'elaborar i documentació com la 

inspecció tècnica de l'edifici o els certificats energètics. La quantia de les 

subvencions té un límit màxim de 6.000 euros per comunitat de propie-

taris. Per aspirar als fons europeus cal fer actuacions als edificis que re-

dueixin un mínim del 30% el consum d'energia de fonts no renovables. 

Ajuts a les obres de Primer de Maig

Entre el 24 i el 26 de gener es com-

pliran 84 anys del bombardeig de 

l'aviació feixista sobre les Franque-

ses i altres municipis de la comarca, 

uns atacs que, en el cas franquesí, 

va deixar tres víctimes mortals i 

nombroses destrosses al voltant de 

l'estació de Corró d'Avall i de l'Ajun-

tament. Des del 2019, moment en 

què es va complir el 80è aniversari, 

l'Ajuntament ha iniciat un projecte 

de memòria democràtica amb dos 

objectius: la investigació i la divul-

gació sobre fets històrics del muni-

cipi. Aquell any es va instal·lar un 

monòlit de l'escultor Jordi Barbany 

en memòria de les víctimes de la 

Guerra Civil, de l'exili i la repres-

sió franquista a la plaça de l'Ajun-

tament, on també es va plantar un 

plançó de l'arbre de Gernika. I tam-

bé es va col·locar una placa davant 

de l'estació de Corró d'Avall, on van 

caure les bombes. Al llarg d'aquests 

anys s'han editat dos documentals 

MEMÒRIA HISTÒRICA ACTE INSTITUCIONAL EL 24 DE GENER

Commemoració del 84è 

aniversari del bombardeig 

a les Franqueses
ARXIU

MONÒLIT CONTRA EL FEIXISME

amb testimonis orals d'aquell atac, 

i s'han dut a terme activitats i sor-

tides per preservar la memòria del 

municipi. Enguany, un any més, es 

commemorarà el bombardeig amb 

un acte institucional a la plaça de 

l'Ajuntament. Serà el dimarts 24 de 

gener a partir de les 12 h. 

La parròquia de Santa Maria de 

Llerona ha lliurat un xec de 2.042 

euros a la Fundació Educat per col-

laborar en l'equipament de l'edifi-

ci de les monges franciscanes de la 

Garriga, un centre actualment ges-

tionat per aquesta fundació i que, 

des de fa un any, acull una seixan-

tena de dones i infants ucraïnesos 

que fugen de la guerra al seu país. 

Amb aquesta acció, la parròquia 

vol col·laborar amb l'acolliment de 

famílies ucraïneses a la comarca. 

Les Franqueses commemora-

rà enguany el Dia europeu de la 

mediació amb una obra de teatre 

per a infants de 3 a 8 anys. Serà el 

21 de gener (11 h) a la Biblioteca 

de Corró d'Avall, on tres animals 

ajudaran a conèixer i debatre so-

bre la confrontació i la resolució 

de conflictes. El 18 i 20 de gener, 

l'alumnat dels instituts Lauro i El 

Til·ler també participaran en un 

taller teatral per reflexionar sobre 

la convivència en comunitat. ❉

Solidaritat amb 

famílies ucraïneses

Accions a l'aula 

sobre la mediació
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha 

licitat el contracte mixt de submi·

nistrament i instal·lació de càme·

res de videovigilància per un valor 

de 300.000 euros (IVA inclòs). El 

termini d'instal·lació d'aquests 

dispositius és de sis mesos a partir 

del moment de l'adjudicació. Actu·

alment, l'Ajuntament ja té instal·

lats en diversos punts del munici·

pi sistemes foto·vermell i càmeres 

de videovigilància, però considera 

convenient disposar de més punts 

amb càmeres per "garantir una 

millor gestió del trànsit i de 

seguretat". El consistori justifica 

la necessitat d'instal·lar aquests 

dispositius perquè "hi ha diver-

sos punts on s'han detectat aug-

ment de delictes contra el pa-

trimoni (furts i robatoris) que 

aconsellen la videovigilància, 

sobretot als polígons industrials 

i als accessos a urbanitzacions". 

En aquest sentit, s'implantaran 

en diferents punts del municipi 

càmeres mòbils i també fixes per 

controlar equipaments municipals 

i el trànsit de vehicles. 

Les càmeres fixes disposaran de 

sistema integrat de lectura de ma·

trícules, per poder, entre d'altres, 

enviar automàticament alertes de 

matrícules buscades per motius 

policials o fer recerques posteriors 

de matrícules concretes. Les noves 

càmeres s'integraran al sistema 

preveu instal·lar 10 punts de con·

trol dotats de càmeres mòbils o 

fixes especialitzades en el reconei·

xement de matrícules. Els punts 

on s'instal·laran seran la rotonda 

entre el carrer França i l'avinguda 

Europa; la rotonda de la Via Euro·

pa amb la carretera de l'Ametlla; 

l'accés sud del polígon Llerona (c. 

Finlàndia – c. Portugal); la rotonda 

entre Francesc Macià i el passeig 

de la Ribera; el camí Antic Vic amb 

el carrer Molí; l'accés al polígon 

Ramassar per la carretera C·251; 

la plaça Espanya; l'accés a Bella·

vista per la ronda Nord; la cruïlla 

de la carretera de Cànoves amb el 

camí de Marata a Llerona, i el camí 

de Can Ramon Coix.  x.l.

de gestió de vídeo de què disposa 

la Policia Local. També es preveu 

implantar un nou programari per 

gestionar i fer cerques específi·

ques de les gravacions que perme·

tin conèixer i buscar dades concre·

tes de vehicles, com per exemple 

per quins punts ha circulat un ve·

hicle concret o obtenir dades d'un 

vehicle determinat. Per això, es 

arxiu

SEGURETAT  L'OBJECTIU ÉS REFORÇAR ESPECIALMENT L'ACCÉS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS

Les Franqueses licita la
instal·lació de 10 punts de 
control per videovigilància

VIGILATS  Milpins, Can Suquet i els Gorchs tenen càmeres des del 2019

Els dispositius podran

llegir les matrícules

i detectar vehicles que 

estiguin en cerca policial

Divendres (19 h) s'inaugura l'ex·posició fotogràfica Temps i emoci-

ons. Vencem l'Alzheimer, de Marga 

Pérez, al Centre Cultural de Bella·

vista. La mostra pretén donar vi·

sibilitat a aquesta malaltia i a les 

persones que la pateixen, així com 

recaptar diners per a la Fundació 

ACE Alzheimer Center i la Funda·

ció Pasqual Maragall. La fotògrafa 

amateur franquesina ha creat la 

mostra d'imatges motivada per la 

seva mare, Rosario, que fa 20 anys 

que té Alzheimer. "Acompanyar-la 

en aquest procés no ha estat fà-

cil; de fet, mai no ho és, ni per a 

qui pateix la malaltia ni per a la 

seva família", afirma Pérez. Mal·
grat ser una malaltia que deixa 

a les persones en "una situació 

vulnerable", Pérez afirma que les 
persones amb Alzheimer "tenen 

molt per transmetre i aportar a 

m.pérez

SALUT  AJUT A LES FUNDACIONS ACE I PASQUAL MARAGALL

FRAGMENT DEL CARTELL

Marga Pérez retrata l'Alzheimer 
en una exposició a Bellavista

la societat" i ho resumeix amb la 

frase l'Alzheimer esborra la memò-

ria, però no els sentiments. L'expo·sició es podrà visitar fins a finals 
de març. L'entrada és gratuïta, 

però l'autora anima els visitants a 

col·laborar amb les fundacions que 

lluiten contra l'Alzheimer amb una 

donació o fent·se'n socis.  a.l.

Aquesta setmana Renfe ha co·

mençat a retornar la fiança dels 

abonaments gratuïts de Rodalies i 

mitjana distància adquirits durant 

el 2022. Des de dilluns, els més de 

750.000 usuaris que van sol·lici·

tar un títol rebran els diners –10 

euros en el cas de Rodalies i 20 

euros en mitjana distància–. Les 

persones que van pagar amb tar·

geta de crèdit rebran la fiança de 

manera automàtica al seu comp·

te, mentre que els que van fer·ho 

amb efectiu hauran d'adreçar·se 

als punts de venda de les estaci·

ons a partir del 15 de gener. Per 

rebre els diners cal haver fet un 

mínim de 16 viatges entre l'1 de 

setembre i el 31 de desembre de 

l'any passat. Renfe no tornarà els 

diners als usuaris que hagin fet un 

"ús irregular" dels bitllets. 

TRANSPORTS  BITLLETS DE RODALIES ADQUIRITS EL 2022

Renfe comença a retornar la 
fiança dels abonaments gratuïts

Valents, el partit lliberal i cons·

titucionalista fundat per Manel 

Valls, tindrà candidatura a les 

properes eleccions del 28 de 

maig a Granollers. L'encapçalarà 

Ramón Mora, qui va ser regidor 

del PP a l'Ajuntament de la ciutat 

entre 1995 i 1999 en el grup mu·

nicipal liderat pel seu pare, Paco 

Mora. Després d'aquell pas pel 

consistori, Ramón Mora va deixar 

la política activa i es va centrar en 

la seva carrera empresarial.

Ara ha decidit tornar a l'esce·

na municipal. "No m'agrada la 

política de Barcelona i Madrid, 

però sí la del poble; poder tocar 

pressupost de veritat i fer que 

els veïns manin", explicava en la 

seva presentació, dimecres, a un 

local del carrer Santa Anna, acom·

panyat d'exdiputats del PP i Ciu·

tadans. Mora assegura, precisa·

ment, que la diferència de Valents 

amb Cs i PP és que "de veritat 

serem gent de Granollers amb 

un programa de Granollers, que 

mostrarà un disseny i model de 

ciutat a mitjà i llarg termini". 

Mora, de 60 anys, Es defineix com 

un polític "centrat, liberal, cata-

là i constitucionalista".  m.e.

POLÍTICA VA TENIR ACTA AL PLE DE LA CIUTAT ENTRE 1995 I 1999

Ramón Mora, exedil del PP, 
liderarà Valents a Granollers

MEMÒRIA HISTÒRICA

L'assalt de Granollers per uns 3.000 

carlins el gener de 1875 és un dels 

fets històrics més traumàtics de la 

història de Granollers i també un 

dels episodis més significatius de 

la tercera guerra carlina a Catalu·

nya. Dijous vinent (19 h), el Centre 

d'Estudis organitza al Museu una 

xerrada de Josep Maria Farnés, 

que detallarà les noves aportacions 

descobertes sobre aquest fet i les 

atrocitats que es van cometre so·

bre la població civil. D'altra banda, 

la conferència d'Agevo de dimarts 

(18.30 h) versarà sobre Baetulo, la 

ciutat al centre de Laietana. 

Novetats de
l'estudi de l'assalt 
dels carlins de 1875

La CUP instal·lava dimecres uns 

cartells simbòlics a l'aparcament 

de l'estació de Granollers Centre 

per reclamar un accés nord a l'esta·

ció. Els cupaires opinen que aques·

ta instal·lació hauria de traslla·

dar·se uns metres més al nord per 

fer·la més cèntrica, tot i deixar tam·

bé l'accés sud. "Es pot redimen-

sionar l'estació perquè pugui 

doblar el nombre de passatgers, 

dels 10.000 actuals a 20.000", 

diu el cap de llista de la CUP, Josep 

M. Gontan, qui afegeix que mesures 

com aquesta haurien de ser "pri-

oritàries per reduir la contami-

nació" a la ciutat. La CUP insisteix 

en la proposta de crear un hub de 

transport intermodal, amb el des·

plaçament de l'estació de busos a 

tocar de l'estació de tren, als ter·

renys on Adif preveu desenvolupar 

habitatges. També també proposa 

un pla estratègic de la bicicleta que 

faci de Granollers una ciutat segura 

per als usuaris de la bici i connecta·

da amb els polígons i municipis de 

l'entorn, i ampliar la cobertura del 

Transgran i la freqüència de l'R8, 

amb un ramal que enllaci amb el 

Baix Llobregat, i recuperar el pro·

jecte de tren orbital.  m.e.

La CUP proposa reorganitzar
el transport públic granollerí

DEMANA QUE S'AMPLIÏ L'ESTACIÓ DE GRANOLLERS CENTRE
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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

02/01 Maria Riera Flaqué  93 anys 

03/01 Cristina García París  49 anys 

03/01 Jordi Taulats Juárez   73 anys

05/01 Manuel González Navas  75 anys 

05/01 Julián Pascual Moreno  76 anys

06/01 Conxita Pou Recasens  86 anys 

07/01 Florian Montaner Tarraga  85 anys

08/01 José María Pinto Hidalgo  97 anys 

LES FRANQUESES. La pressió de la 

família de José Antonio Martínez, el 

muntanyenc franquesí de 45 anys 

desaparegut a la serra de Béjar, a 

Salamanca, ha fet efecte. Dimarts 

es va reprendre la recerca de l'ho-

me, de qui no es tenen notícies des 

del 29 de desembre, quan va sortir 

tot sol a fer una ruta de muntanya. 

L'operatiu de recerca es va suspen-

dre fa tres dies arran del mal temps 

a la zona –boira baixa, fort vent i 

previsió de fortes precipitacions–, 

ja que, segons la Guàrdia Civil, els 

serveis d'emergències no podien 

treballar de manera prou segura.

Segons va explicar la mateixa fa-

mília, la Subdelegació del Govern a 

Salamanca –responsable dels ope-

ratius de rescat– els va informar 

que la recerca no es reprendria 

fins al febrer o fins al moment en 

què es pogués "tornar a organit-

zar un operatiu de diversos dies 

en condicions de certa segure-

tat". Aquesta aturada va causar 

indignació a la família i l'entorn del 

José Antonio, que va iniciar una re-

collida de firmes al portal Change.

org per demanar que continués la 

cerca. En només tres dies, de fet, 

més de 4.000 persones van do-

nar-hi suport. També l'alcalde de 

les Franqueses, Francesc Colomé, 

subratllava a través de les xarxes la 

"importància de continuar amb 

aquests treballs de seguida que 

les condicions meteorològiques 

ho permetin", i la consellera de 

Presidència, Laura Vilagrà, asse-

gurava que des del Govern s'inten-

taria que es revoqués la decisió de 

suspendre la recerca i continues-

sin els treballs per trobar l'excur-

del José Antonio, Carla Martínez, 

"més de 100 persones, entre 

professionals d'emergències i 

voluntaris, han tornat a rastre-

jar la zona aquesta setmana", fet 

que fa estar "contents i esperan-

çats" als seus familiars i amics. 

Ruta de muntanya
El José Antonio, veí de les Fran-

queses de 45 anys i treballador 

de l'Hospital de Mollet, va anar a 

passar les festes de Nadal a Ce-

clavín, el poble de Càceres d'on és 

originària la seva dona. El 29 de 

desembre al matí va sortir ell sol 

a fer una ruta entre el Travieso i el 

cim del Calvitero, a 2.400 metres 

d'altura, i des d'aleshores no se 

n'ha tingut cap notícia. 

La principal hipòtesi amb què 

treballen els equips de rescat és 

que el José Antonio es va refugi-

ar en algun indret de la mateixa 

muntanya mirant d'esquivar el 

mal temps. X.L.

sionista desaparegut. 

Fa uns dies, els familiars del José 

Antonio lamentaven la manca de 

mitjans i el baix nombre de perso-

nes mobilitzades, i anunciaven la 

creació d'un grup d'ajuda per coor-

dinar els voluntaris que volguessin 

col·laborar amb la recerca i "fer 

avergonyir així totes aquestes 

personetes i personatges que 

prenen decisions tan greus ba-

sades en si és rendible o no la 

vida d'una persona". Els familiars 

denunciaven que l'administració 

els havia deixat "sols" i que de-

penien només del voluntariat per 

continuar buscant-lo.

Tot plegat ha fet que finalment 

la Subdelegació del Govern a Sa-

lamanca s'hagi replantejat la de-

cisió i hagi reprès aquesta setma-

na l'operatiu de recerca, amb un 

"ampli dispositiu de persones 

i mitjans", inclòs un helicòpter i 

agents de Protecció Civil. Segons 

confirmava dimarts la mateixa filla 

HOY

SUCCESSOS L'EXCURSIONISTA, DE 45 ANYS, VA DESAPARÈIXER EL MATÍ DEL 29 DE DESEMBRE

Continua la recerca per trobar
el franquesí desaparegut a Béjar

DISPOSITIU DE RECERCA  Hi participen més de 100 persones i un helicòpter

L'Audiència de Barcelona jutja-

rà a partir de dilluns vinent un 

home acusat d'un delicte conti-

nuat d'apropiació indeguda amb 

abús de la seva credibilitat em-

presarial o professional mentre 

exercia d'administrador de diver-

ses comunitats de propietaris de 

l'entorn de Granollers entre els 

anys 2005 i 2013, i especialment 

els dos últims anys. El cas va ser 

instruït pel Jutjat d'Instrucció nú-

mero 2 de Granollers. 

Concretament, segons el re-

lat de la Fiscalia, l'home s'hauria 

apropiat indegudament d'aproxi-

madament 48.590 euros proce-

dents de set comunitats de veïns 

diferents que ell administrava, 

amb la voluntat d'enriquir-se.

Per això, la Fiscalia demana una 

pena de sis anys de presó amb in-

habilitació especial per a l'exerci-

ci de la professió durant el mateix 

temps de condemna, així com una 

multa de 4.380 euros –12 euros 

diaris durant 12 mesos–.

En el judici també s'acusarà les 

companyies asseguradores Alli-

anz SA, Compañía Española de Se-

guros y Reaseguros de Crédito y 

Caución SA i Seguros Catalana Oc-

cidente com a responsables civils 

directes, que hauran d'indemnit-

zar les comunitats de propietaris 

en concepte de danys causats pel 

mateix valor dels diners sostrets 

de cada una, més els interessos 

legals corresponents.

TRIBUNALS DEMANEN SIS ANYS DE PRESÓ PER A L'ACUSAT

Jutgen un administrador

de finques acusat d'estafa 

a comunitats de propietaris

Segons la Fiscalia,

l'home s'hauria apropiat 

de 48.590 euros de

set comunitats de veïns

Aquesta setmana ha començat el 

judici a un exdirector de l'oficina 

de CaixaBank de la plaça Malu-

quer i Salvador per un presump-

te delicte continuat d'estafa amb 

falsedat en document mercantil i, 

alternativament, d'apropiació in-

deguda i falsedat documental.

Els fets van passar a Granollers 

entre 2014 i 2016. Segons la fis-

calia, l'acusat, director de l'entitat 

bancària, aprofitant-se de la confi-

ança que tenia amb els clients, va 

efectuar diverses operacions d'ex-

tracció i disposicions de diners 

en benefici propi, falsificant la 

signatura dels perjudicats. El fis-

cal demana la pena de 4 anys de 

presó per cada delicte –falsedat 

documental i apropiació indegu-

da– i una multa de 10 euros diaris 

durant un any. 

CaixaBank, per la seva banda, 

reclama a l'acusat 18.074 euros

–provinents de cinc comptes– que 

l'entitat va reintegrar als clients.

El fiscal demana 4 anys 

de presó per a l'exdirector 

d'una oficina de CaixaBank

L'Audiència de Barcelona jutja 

avui, dijous, una dona per dos pre-

sumptes delictes d'odi, discrimina-

ció i lesions. Els fets es remunten 

al març de 2018, quan, segons la 

Fiscalia, l'acusada estava fent una 

cervesa en un bar de Granollers. 

Pel costat van passar-hi tres joves, 

dos dels quals afroamericans, de 

16 i 13 anys. L'acusada, amb ànim 

vexatori, els va dir “calleu, negres 

de merda”. Un dels joves li va de-

manar explicacions, i l'acusada, 

amb animadversió, va clavar un 

cop al jove amb el got de cervesa 

que duia a la mà. Arran d'això, el 

jove va resultar ferit lleu. 

Dos mesos més tard, la mateixa 

acusada va increpar una altra dona, 

de 53 anys i amb una discapacitat 

mental lleu, en un bar del sud de 

l'avinguda Sant Esteve. L'acusada 

va increpar la víctima pel seu sen-

timent nacional. En dir-li la víctima 

que ella se sentia espanyola, l'acu-

sada la va amenaçar de clavar-li 

una pallissa i, amb ànim intimida-

tori i denigrant, li va introduir un 

bolígraf a la boca. L'endemà, totes 

dues van trobar-se de nou a la via 

A judici una dona per un 

delicte d'odi i discriminació

pública, on van discutir-se de nou 

per la seva ideologia i origen nacio-

nal. L'acusada va trencar una barra 

de pa que duia la víctima i li va cla-

var una bufetada a la cara, fet que li 

va provocar una hemorràgia nasal.

Per tot plegat, la dona serà jutja-

da per un presumpte delicte con-

tra la dignitat de les persones per 

motius discriminatoris, un contra 

la integritat moral i un delicte lleu 

de lesions. Per cada un dels casos, 

la Fiscalia sol·licita 1 any i 9 mesos 

de presó, així com una multa de 10 

euros diaris durant tres mesos pel 

primer cas i durant 10 mesos pel 

segon. També una sanció pel delic-

te de lesions i una indemnització de 

1.000 euros a cada víctima, a més 

de 500 euros pers danys morals.
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OPINIÓ

Granollers incompleix la directiva europea que obligava els municipis de més de 

50.000 habitants a tenir una zona de baixes emissions (ZBE) aquest 2023. Amb 

tot, les ciutats que podran assumir-ho a curt termini són les menys, malgrat que 

l'arribada de fons Next Generation s'han utilitzat en molts casos per fer passos 

cap a aquesta ZBE. Europa també ha dictaminat que el 2025 els municipis de 

més de 20.000 habitants, com les Franqueses, també tinguin una ZBE, i el més 

calent és a l'aigüera. L'endarreriment, però, no és només culpa dels ajuntaments 

–que potser s'han pres l'emergència climàtica amb menys urgència que la que 

el propi nom indica–, sinó, sobretot, és de les administracions supramunicipals, 

que reclamen als municipis mesures que impactaran directament sobre una 

ciutadania a la qual no se li està oferint una alternativa de transport i assequible. 

I, a més, l'Agència Europea de Medi Ambient ja ha alertat que la ZBE no és 

suficient per reduir les emissions de CO2. De fet, per reduir l'ús del vehicle privat 

cal una xarxa de ferrocarrils digne i la pacificació total dels carrers urbans.

LA ZBE, INSUFICIENT

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
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a mesos que estem en precampa-

nya de cara a les municipals de 28 

de maig, i ens hi juguem molt. Els 

de sempre han presentat les ma-

teixes cares i algunes propostes de futur, 

però sense fer un balanç real de què tenim 

a Granollers…

I què tenim a Granollers? Després de 

dècades de governs socialistes, tenim una 

ciutat grisa, amb massa contrastos, on fal-

ta l'alegria dels projectes engrescadors… I 

això ho podem copsar pensant en el nostre 

Hospital, en les piscines municipals, en els 

nostres infants que van a escoles segrega-

des, en la gent que no troba pisos a preus 

dignes, en els ciclistes que no troben per on 

circular segurs, en la nostra gent gran i no 

tan gran que voldria una ciutat més verda, 

més respirable, i amb més serveis socials.

La CUP de Granollers fa mesos que tre-

balla en una diagnosi de la ciutat tenint en 

compte tots aquests col·lectius, però també 

en un equip divers, potent i plural com és 

Granollers amb un únic objectiu: transfor-

mar la ciutat, posar-la al dia, per millorar la 

vida de totes aquelles persones que hi vivim.

Granollers ha patit les majories absolu-

tes de governs socialistes en els últims anys 

sense tenir en compte les realitats que hem 

Pel 2023, volem canvis, 
però de veritat… implica't

exposat, i per això ha perdut pistonada. 

La ciutat té molts projectes al calaix i àm-

bits que cal abordar de manera imminent. 

L'educació, l'habitatge, la gent gran, el jo-

vent i la cultura, però també la visió i els 

acords d'àrea urbana (no volem que es to-

qui l'espai agropecuari amb el PDU del Cir-

cuit o el Quart Cinturó) o els equipaments 

–fa anys que no hem impulsat ni un pavelló, 

ni una escola bressol ni un centre cívic–. I 

tot sense oblidar la necessitat d'actuar 

davant la crisi ecosocial que vivim també 

a la ciutat i que hauria de portar-nos a un 

Granollers amb una mobilitat més amable, 

amb un transport públic eficaç, amb habi-

tatge accessible per a tothom, a uns carrers 

i places pensats per fer-ne una ciutat més 

habitable i adaptada a totes les edats i a 

tots els col·lectius que hi conviuen. I és que 

Granollers avui és més desigual i és molt 

més difícil viure-hi que fa uns anys. I això 

també cal revertir-ho.

Per tot això, ens juguem molt i volem 

seguir-ho compartint des dels carrers, des 

dels barris i també des de l'Ajuntament, i 

per això hem bastit un equip per fer pro-

postes, que fa temps que treballa, amb ide-

es i projecte, empenta i valentia per supe-

rar la desídia dels de sempre. Tal com vam 

demostrar el 2015-2019, podem aportar 

molt, ajudar a generar aquest canvi i a ge-

nerar una política municipal verda, roig i 

violeta, però de veritat (no de titulars). El 

que honestament creiem que Granollers 

necessita. Però amb aquest equip no és 

suficient… Per tant, el 2023, implica't.

F

JOSEP M. GONTÁN, 

ROSER RODRÍGUEZ I 
EDUARD NAVARRO

CUP Granollers

roclamo la meva admiració pel 

Grup Ressò. Ressò és un taller de 

gent gran de Granollers que fa una 

revista del mateix nom i organitza 

activitats. En aquest grup tothom fa rutllar la 

feina segons les seves habilitats i escriu nar-

rativa o poesia, dibuixa, crea passatemps… 

sempre amb una mirada d'expertesa i, al-

hora, senzillesa, per exemple, en parlar de 

Granollers, fer les cròniques de les jornades 

culturals de la gent gran o opinar positiva-

ment sobre comportaments humans.

I és que els membres de Ressò són per-

sones grans que envelleixen amb salut, 

amb ganes de ser útils, de relacionar-se, 

d'aprendre i no hi fa res l'edat, fins i tot si 

tenen més de noranta anys.

L'Esteve Vila, membre del grup que és 

impressor jubilat, s'encarrega d'imprimir 

la revista i de repartir-la per Granollers, a 

llocs concrets, on sap que la valoraran. La 

capçalera de la revista va acompanyada 

d'uns crèdits que denoten bon humor i que 

defineixen "Ressò" com a "revista molt in-

dependent que no passa de res i que sap tot el que passa", el preu són 0 € i els seus 
autors encara ens diuen "gràcies", i la data 

Ressò d'edició és "any de la picor – 2a època". La 

revista està a punt d'arribar als 200 núme-

ros, i això que a l'agost fa vacances i que els 

avis han viscut la pandèmia de Covid-19 

reclosos a casa durant molt temps per a 

prevenir-se de contagis.

La gent de Ressò no es cansa i, ara, un cop 

passat el fort de la pandèmia i que han can-

viat de seu social –abans eren al Club Sant 

Jordi de la Fundació Catalunya La Pedrera i 

ara són al Casal Cívic Granollers Centre– en-

ceten una nova etapa. A més de fer la revis-

ta, volen potenciar la seva activitat social i 

organitzar exposicions, xerrades, tardes de 

poesia i de música, i anar a visitar equipa-

ments com ara museus o fàbriques.

L'últim número que ha sortit ha estat l'ex-

traordinari de Nadal, però el que vaig llegir 

molt a gust, fa poc, va ser el de setembre, 

perquè me'l va regalar amb molta il·lusió, 

l'Eulàlia Canadés, membre del grup amb qui 

tinc diversos vincles. Va venir a casa amb la 

família i, allargant-me un exemplar de Res-

sò em va dir: "De cada número, me'n donen 

dos exemplars" i va continuar explicant "un 

me'l quedo per mi i l'altre el regalo i, aquest 

mes, el de regal és per a tu". Em va fer im-

mensament feliç. Vaig entendre com és 

d'important per al taller de gent gran Ressò 

treure un número, cada mes, al carrer.

Moltes felicitats, gent del Grup Ressò i 

moltes gràcies per aquesta acció vostra col-

laborativa i lliure que ens enriqueix. Quan 

em jubili, si no m'he cansat d'escriure, pot-

ser "us demanaré feina". De tot cor us desit-

jo, molts números més de Ressò!

P

ELISENDA CUQUET 
PEDRAGOSA

Periodista

scric aquestes línies a poques hores 

de canviar els dígits i entrar al que 

en diem un nou any. I just ara, en 

aquest dia assenyalat, és el moment 

que els experts diuen que hem de fer balanç.

Però quan diuen això no es refereixen a 

les gestories, empreses, bancs, autònoms i 

altres. Es refereixen al balanç existencial. A 

preguntar-se com ha estat 2022, quines han 

sigut les coses bones i les coses dolentes. A 

fer una llista a dues columnes. […]

Tanmateix, a mi això de repassar la meva 

existència mai m'ha agradat massa, entre al-

tres coses perquè hom tendeix a recordar el 

passat d'una forma un xic tramposa –a vol-

tes de manera exageradament positiva, d'al-

tres exageradament negativa, segons l'estat 

d'ànim del moment–, la qual cosa ens porta a 

falsejar la realitat autèntica de la nostra exis-

Petites reflexions de Cap d'any
tència. Sempre és preferible viure mirant 

cap endavant que no pas cap endarrere.

Tot i això, si som capaços d'ajustar la nos-

tra retrospectiva a la veritable realitat, ens 

adonarem que és bo tenir l'equipatge del 

passat, perquè ens permet conèixer vides, 

dades i històries, i tenir coneixements sobre 

temes diversos. I també perquè ens permet 

relacionar entre si les dades que tenim a la 

motxilla per extreure'n de noves, i fer, amb 

tot plegat, el nostre equipatge vital i de co-

neixement, i el millor posicionament per 

obtenir la conjunció màgica que ens faci més 

fàcil enfrontar-nos al món de l'avenir […].

Però per poder tenir un ull al front i un 

altre al clatell, que és el que ens farà avan-

çar, ho hem de fer superant la nostàlgia. 

Creure que qualsevol temps passat fou mi-

llor només és un impediment per construir 

una cosa diferent en el futur, una cosa que 

sigui millor. I tots, malgrat els temps difí-

cils que diuen que corren, volem un futur 

millor. Que així sigui per tothom en aquest 

nou any que encetem. Bon 2023!

E

RAMON FONT
Advocat
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Segons l'estimació publicada per 

l'Institut d'Estadística de Catalu-

nya (Idescat), el producte interior 

brut de Granollers de l'any 2021 

va créixer un 10,6% respecte a 

l'any anterior. D'aquesta manera 

es recupera la tendència de creixe-

ment registrada els darrers anys, 

tret d'un parèntesi l'any 2020, en 

què el PIB de la ciutat va caure 

un 8,8% a causa dels efectes de 

la pandèmia en l'activitat econò-

mica. De fet, el creixement del PIB 

granollerí durant el 2021 és el 

segon més destacat de Catalunya 

en ciutats de més de 50.000 habi-

tants, només per darrere del Prat 

de Llobregat (+11,1%). 

Segons les dades avançades de 

l'Idescat, tots els municipis de més 

de 50.000 habitants mostren una 

evolució positiva del PIB per ha-

bitant l'any 2021 en comparació 

amb l'any anterior, tot i que la ma-

joria d'aquests municipis no asso-

leixen encara els valors anteriors 

a la pandèmia.

Així, el PIB de Granollers va ser 

de 2.430,1 milions d'euros, equi-

valent a 38.900 euros per habitant, 

ACTIVITAT ECONÒMICA ÉS LA CINQUENA CIUTAT CATALANA DE MÉS DE 50.000 HABITANTS EN GENERACIÓ DE RIQUESA PER CÀPITA

un 23,3% més que la mitjana cata-

lana, situada en 31.600 euros per 

habitant. De les 23 ciutats de més 

de 50.000 habitants, només Sant 

Cugat del Vallès (54.100 euros 

per habitant), el Prat de Llobre-

gat (46.500), Barcelona (46.000) 

i Girona (40.700) estan per sobre 

de Granollers en producte interior 

brut per habitant, una dada que mesura el resultat �inal de les ac-
tivitats de producció. Tarragona, 

per la seva banda, habitualment 

per sobre de Granollers, ja fa dos 

anys que perd capacitat econòmi-ca. L'any passat va baixar �ins als 
35.900 euros per habitant i va ser 

superada per Cerdanyola del Va-

llès (37.700).

La xifra absoluta del PIB del 

2021 a Granollers és un 10,6% 

més alta que la de l'any anterior, 

quan la ciutat va registrar un vo-

lum de producció de 2.193,8 mi-

lions d'euros, 35.200 euros per 

habitant, i pràcticament la matei-

xa que la registrada l'any anterior 

a la pandèmia. L'augment del PIB 

el 2021, per tant, reprèn de nou 

l'evolució a l'alça dels darrers anys 

–dels 34.200 euros per habitant 

del 2015 o els 36.200 del 2017 

als 39.700 del 2019–, tret del re-trocés del 2020 �ins als 35.200 
euros per habitant. Tot i les bones 

dades, Granollers ha anat perdent 

pes respecte a la mitjana catalana, 

ja que els primers anys de la dèca-

da de 2010 la ciutat superava en 

un 25% el PIB català, mentre que 

ara ho fa en un 23,3%.

PIB més alt a les Franqueses
Pel que fa a les Franqueses, les 

dades relatives al 2021 encara 

no s'han publicat. L'any anterior, 

el municipi va registrar un PIB 

de 752,4 milions d'euros, equiva-

lent 37.000 euros per habitant, 

un 27,2% per sobre de la mitjana 

catalana, mentre que el 2019 el 

PIB registrat va ser de 795,8 mi-

lions d'euros, equivalent a 39.400 

euros per habitant, un 21,1% per 

El PIB de Granollers 

puja un 10,6% i

arriba als 38.900 

euros per habitant

Manipulació d'alimentsSessions sobre el sistema de cotització d'autònoms
El CTUG acull, els pròxims 18 i 25 de

gener, un curs de manipulació d'aliments. 

Seran dues sessions de tres hores

cadascuna, de 16 a 19 h. Les inscripcions 

estan obertes a l'Ajuntament.

Can Muntanyola organitza aquest gener sessions informatives per analitzar 

l'impacte del nou sistema de cotització d'autònoms. Una serà dimarts

de 10 a 13 h, en què s'abordaran les novetats del nou sistema. Una

altra serà dimecres i dijous vinent, de 9.30 a 13.30 h, sobre els aspectes�iscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci.

ECONOMIA

sobre de la mitjana catalana. 

Com a Granollers, l'evolució 

també ha estat positiva els últims 

anys, i de fet, des del 2011 ha aug-

mentat més d'un 30%, sobretot 

per la seva capacitat industrial. 

En euros per habitant, l'evolució 

ha estat dels 30.100 euros que es 

registraven el 2012 als 39.400 del 

2019. El conjunt del Vallès Orien-

tal, en canvi, va registrar el 2020 

un PIB per habitant de 29.500 eu-

ros, un 1,5% per sobre de la mitja-

na del país. X.L.
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Evolució del PIB per habitant a Granollers (2017-2021)

PIB milions
d'euros

milers d'euros
per habitant

respecte a 
la mitjana 
catalana

Sant Cugat del Vallès 5.092,6 54,1 +71,4%

El Prat de Llobregat 3.028,6 46,5 +47,2%

Barcelona 75.430,4 46,0 +45,9%

Girona 4.048,0 40,7 +29,1%

Granollers 2.430,1 38,9 +23,3%

Cerdanyola del Vallès 2.157,9 37,7 +19,3%



DJ, 12 GENER 2023 15

L’expert respon

Clàudia Guasch

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

La salut com a causa de 
nul·litat d’un acomiadament

Ara fa uns mesos, i des d’aques-
tes mateixes pàgines, us infor-
màvem que, al nostre entendre, 
l’entrada en vigor de la recent 
Llei 15/2022 per a la igualtat 
de tracte i la no discriminació
hauria de permetre reclamar 
la nul·litat dels acomiadaments 
que afectessin persones en si-
tuació de baixa mèdica quan 
l’empresa no acredités l’existèn-
cia d’una causa real per a l’extin-
ció. Un canvi més que substan-
cial respecte la situació prèvia 
a l’aprovació d’aquesta norma 
doncs, amb anterioritat, els 
acomiadaments que implicaven 
la pèrdua del lloc de treball per 
a persones en situació d’incapa-
citat temporal gairebé sempre 
eren considerats merament 
improcedents, encara que no 
existís causa real i objectiva 
per extingir la relació laboral. 
De fet, la nul·litat (que implica 
la readmissió al lloc de treball i 
l’abonament dels salaris deixats 
de percebre) es reservava no-
més per a casos especialment 
greus i flagrants en què la per-
sona treballadora podia acredi-
tar que l’única i veritable causa 
pel seu acomiadament eren les 
seves dolences, lesions, patolo-
gies o estat de salut. Sent així, 
s’han arribat a declarar nuls 
acomiadaments de persones en 
situació d’incapacitat temporal 
quan s’apreciava que les lesions 
o la malaltia eren greus, es pre-
veia una baixa de llarga durada i 
resultava incerta la perspectiva 
de plena recuperació. Però, en 
qualsevol cas, la nul·litat sem-
pre resultava excepcional.

Canvi de paradigma
La nova Llei, però, modifica 
aquesta situació radicalment 
doncs ara, tal i com veníem re-
clamant llargament, s’incorpora 
la malaltia i qualsevol condi-
ció relacionada amb la salut
(estat serològic, predisposició 
genètica a patir una determi-
nada patologia...) com a causa 
de discriminació. I cal recor-
dar i tenir sempre ben present 
que en el nostre ordenament 
laboral, els acomiadaments 
discriminatoris tenen la con-
sideració de nuls i no pas im-
procedents. No és un matís, 
és un canvi profund i de gran 
transcendència.

Evidentment, tot i valorar des 
del primer moment que aco-
llint-nos a aquesta norma era 
possible instar la nul·litat dels 
acomiadaments sense causa 
objectiva de les persones de bai-
xa, advertíem que calia esperar 
a veure com els tribunals inter-
pretaven la Llei i fixaven el seu 
veritable abast. I de moment, les 
primeres sentències estan apli-
cant-la en el sentit garantista i 
protector que reclamàvem.

Sentències a Gijón i Vigo
Les dues primeres resolucions 
judicials que han transcendit 
i apliquen la Llei 15/2022 per 
resoldre la qüestió de com qua-
lificar l’acomiadament que afec-
ta persones en situació d’inca-
pacitat temporal han optat en 
ambdós casos per declarar la 
nul·litat dels acomiadaments
davant la manca de justificació 
per part de les respectives em-
preses de l’existència d’una cau-
sa real al marge del propi pro-
cés de baixa mèdica. És a dir, 
les sentències consideren que 
aquestes persones han perdut 
la feina pel fet d’emmalaltir o 
patir una lesió i que, per contra, 
si no haguessin causat baixa 
probablement conservarien el 
seu lloc de treball.

Són només dues sentències i cal 
esperar a que s’aprofundeixi en 
la construcció doctrinal al vol-
tant d’aquesta Llei, sobretot per 
part dels Tribunals Superiors de 
Justícia de les diferents comuni-
tats autònomes i el Tribunal Su-
prem, però és indiscutible que, 
de moment, la norma sembla 
afavorir que conservem el dret 
a no perdre la feina pel sim-
ple fet d’emmalaltir o tenir un 
problema de salut, encara que 
no sigui especialment greu.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Com cada any, la campanya comer-

cial de Nadal enllaça amb les rebai-

xes d'hivern, un període antigament 

molt assenyalat al calendari, però 

que cada vegada desperta menys 

eufòria entre els compradors, ja que 

molts establiments avancen l'inici 

de les rebaixes amb descomptes 

i promocions i les allarguen bona 

part de l'any. A més, l'impacte del 

comerç electrònic també ha des-

dibuixat els períodes de rebaixes. 

Aquest any, les altes temperatures 

han fet que les peces d'abric no ha-

gin tingut tanta sortida, de manera 

que les botigues acumulen força 

estoc. Això ha fet que la majoria de 

comerços de roba i complements 

hagin hagut d'ajustar més els preus 

i ofereixin descomptes més elevats. 

La majoria oscil·len entre el 20% i 

el 50%, però en alguns casos, fins i 

tot, superen aquesta xifra. 

Esteve Banús, president de l'as-

sociació Del Rec al Roc, augura 

que la campanya de rebaixes d'en-

guany serà "millor que l'any pas-

sat", tenint en compte l'ambient 

que hi havia pels carrers del cen-

tre dissabte i diumenge –un dels 

festius que els comerços poden 

obrir– i que els descomptes són 

més alts que anys anteriors. "El 

temps no ha acompanyat, no ha 

fet fred i les botigues de moda 

tenen molt d'estoc d'hivern; per 

això els descomptes d'enguany 

són més elevats que els d'anys 

anteriors", diu Banús. També Isa-

d'altres anys. No obstant això, els 

responsables de les associacions 

comercials celebren el retorn a la 

normalitat i que veïns i clients con-

tinuïn confiant en el comerç local 

i de proximitat. Recorden, a més, 

que la d'enguany ha estat la prime-

ra campanya comercial de Nadal 

sense restriccions des de fa tres 

anys. "Veníem de dos anys molt 

foscos; hi havia ganes de sortir 

i comprar, i també hi ha ajudat 

que la ciutat estava bonica, ben 

decorada per Nadal, fet que ha 

cridat l'atenció de la gent de 

fora". Sobre això, Santolaria valora 

la proposta de decoració nadalen-

ca, però insisteix que "cal més im-

plicació de l'Ajuntament, perquè 

al final el cost dels llums sempre 

els assumeix el comerç". X.L.

bel Martín Santolaria, presidenta 

de Gran Centre, confia que la cam-

panya de rebaixes serà bona, si bé 

alerta que "al començament sem-

pre hi ha molt ambient, i després 

va baixant una mica el ritme".

Un Nadal com els d'abans
En relació amb la campanya de Na-

dal, Banús considera que "ha anat 

més bé del que ens pensàvem al 

començament". "L'expectativa 

era baixa, perquè va començar 

una mica fluixa, però a poc a poc 

es va anar animant i al final s'ha 

venut més que l'any passat, pot-

ser més a última hora", explica. 

Afegeix, això sí, que la restauració 

no ha complert les expectatives 

de recuperació, ja que no s'han re-

gistrat el volum d'àpats d'empresa 

X.L.

COMERÇ ELS COMERCIANTS DEL CENTRE ES MOSTREN SATISFETS AMB LA CAMPANYA DE NADAL

Hivern: temps de rebaixes

PREUS AJUSTATS  La majoria de descomptes oscil·len entre el 20% i el 50%

LES FRANQUESES. L'empresa Tec-

nopol Sistemas, especialista en la 

fabricació de membranes imper-

meabilitzants, espumes per a l'aï-

llament tèrmic i paviments conti-

nus industrials al polígon Pla de 

Llerona, ha posat en marxa fa po-

ques setmanes un nou laboratori 

d'R+D. La reforma ha suposat una 

ampliació considerable de les ins-

tal·lacions existents, on s'ha doblat 

la superfície. Això ha permès, entre 

d'altres, separar físicament les zo-

nes d'R+D i control de qualitat, de 

manera que millora el control de la 

humitat i la temperatura ambient a 

la zona d'anàlisi, que ha ampliat la 

seva capacitat. 

El nou laboratori d'R+D reforça 

especialment l'àrea de formulació 

d'espumes de poliuretà, i permet 

posar el focus en el desenvolupa-

ment de noves espumes d'altes 

prestacions, amb propietats supe-

riors a les que hi ha actualment al 

mercat. També s'han modernitzat 

les línies de desenvolupament, im-

permeabilització i pavimentació, 

amb nous equips i instal·lacions. 

La nova àrea d'R+D també ha com-

portat l'actualització dels equips de 

Tecnopol posa en marxa a 

Llerona un nou centre d'R+D

La separació d'espais 

permetrà afrontar amb 

comoditat el creixement 

productiu de l'empresa

Grans descomptes en peces d'abric arran les altes temperatures

mesura i anàlisi "perquè l'equip 

de recerca avanci en la seva tas-

ca imprescindible de desenvolu-

pament de nous productes situ-

ats a l'avantguarda del mercat", 

apunten fonts de la companyia.

Negoci en creixement
L'any passat, Tecnopol ja va inver-

tir 1,2 milions en un nou magatzem 

de 1.600 metres quadrats i 400.000 

euros en la creació de noves ins-

tal·lacions comercials, situades al 

mateix edifici, així com 400.000 eu-

ros més en l'anomenada Tecnopol 

Academy, un projecte de formació 

innovador centrat en les membra-

nes líquides de poliurea i poliure-

tà pensat per a la programació de 

cursos per a professionals del sec-

tor. El 2020, Tecnopol va facturar 

24 milions d'euros i va destinar el 

60% de la producció a l'exportació. 

La plantilla era aleshores de poc 

més de 30 persones. X.L.

EMPRESES FABRICANT DE MEMBRANES IMPERMEABILITZANTS I ESPUMES PER A L'AÏLLAMENT TÈRMIC
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El CEFS visita l'AE Montornès

El CEFS Ciutat de Granollers ocupa el 

cinquè lloc de la Tercera Catalana i està 

a quatre punt de les places d'ascens. 

L'equip visita diumenge l'AE Montornès 

amb l'objectiu de sumar un nou triomf. 

Michael Caicedo, cedit al Granada

Michael Caicedo, format al Club Bàsquet Granollers, té nou 

destí fins a final de temporada amb la cessió entre el Barça i el 

Granada, de l'ACB. L'escorta jugava aquesta temporada al filial 

del Barça a la lliga EBA, però les bones prestacions del jove han 

propiciat la seva sortida, en qualitat de cedit, al Granada. 

Tercera Catalana

El CE Llerona és l'equip més en for-

ma dels últims cinc partits del grup 

9 de la Tercera Catalana amb un ple 

de victòries. L'equip franquesí no 

perd des del 13 de novembre i ha 

pogut escalar posicions fins al vuitè 

lloc, amb 20 punts, i empata amb el 

novè, el Llinars, que precisament 

serà el pròxim rival. El Llerona ve 

de guanyar contra La Torreta, per 5 

a 3, en un partit que va tenir contro-

lat en tot moment, tot i el resultat 

final. Pel que fa al Llinars, ve de per-

dre al camp del Montornès Nord, 

per 3 a 2. 

En canvi, l'Atlètic del Vallès no 

aconsegueix aixecar el vol i en 

la passada jornada va encade-

nar el vuitè partit sense guanyar 

–amb cinc derrotes i tres empats–. 

L'equip del camp municipal del 

Primer de Maig baixa al tretzè lloc 

de la classificació, amb 13 punts, i 

diumenge visitarà el Vilanova del 

Vallès, que és quart amb 30 punts i 

un candidat per a l'ascens. 

El Bellavista, penúltim
El Bellavista Milan va perdre el 

primer partit de l'any i trenca la 

ratxa positiva de dos triomfs de 

finals del 2022. Els franquesins 

ocupen el penúltim lloc de la clas-

sificació, amb 10 punts, i diumen-

ge visiten l'últim, el roquerol La 

Torreta, que suma 8 punts. 

El CE Llerona, 

l'equip més en 

forma del grup 9 

amb cinc triomfs

Amb un gol d'oportunista, Xavier 

Lao va rubricar el triomf de l'Es-

port Club Granollers en el derbi 

vallesà al camp del CF Caldes. Era 

el minut 70 i el davanter aconse-

guia capgirar l'electrònic amb l'1 

a 2, que va ser definitiu. "Vam fer 

una bona transició per banda 

dreta, Joel centra i remata Ne-

gro, la pilota toca al pal i em 

queda per marcar d'oportu-

nista. Va ser perfecte, un partit 

molt bo", recorda de diumenge 

Xavier Lao, que ja suma cinc gols, i 

encadena quatre partits marcant. 

La bona ratxa de l'atacant coin-

cideix amb la de l'ECG, que ja ha 

escalat fins al segon lloc del grup 

1 de la Primera Catalana, amb 24 

punts, empatat amb el tercer, el 

Lloret, i a 7 del líder, L'Escala. 

El davanter, de 25 anys i veí de 

Sabadell, està sent la referència 

en atac de l'Esport Club de David 

Vilajoana amb cinc gols en 12 par-

tits –n'ha jugat 10 com a titular–. 

Fins a la jornada 4 va jugar d'ex-

trem, tot i que la seva posició na-

tural és la de punta. En la cinque-

na jornada va fer-ho de davanter 

centre i va estrenar-se com a gole-

jador amb el 0 a 2 al camp de l'Es-

cola de Futbol Mataró. "Fins ales-

hores jugava d'extrem i vaig 

dir, mig de broma en un comen-

tari, poseu-me de nou, i em van 

posar de davanter centre i vaig 

marcar el meu primer gol. Des 

d'aleshores, sempre he jugat de 

davanter centre, però ho faré 

FUTBOL | Primera Catalana  L'ESPORT CLUB PUJA FINS AL SEGON LLOC DEL GRUP 1 DESPRÉS DEL TRIOMF CONTRA EL CALDES (1-2)

CF CALDES

Xavi Lao es converteix en el nou 
'home gol' de l'ECG amb cinc dianes 

LAO  Lluita una pilota en el derbi contra el CF Caldes del passat cap de setmana

ECG - FIGUERES

Diumenge, 15 - 13 h Granollers

on em digui el tècnic", explica 

Lao, que des de la jornada 9 va a 

gol per partit i coincideix amb la 

ratxa de quatre victòries seguides 

de l'equip. Va marcar l'empat, 1 a 

1, en el triomf contra el Torelló (3-

2), en la jornada 9; el 0 a 1 contra 

el Bosc de Tosca (0-1), en la 10; 

el 2 a 0 contra el Bescanó (5-0), 

en la 11; i l'1 a 2 contra el Caldes 

(1-2), en la 12. "Al principi de la 

temporada vam començar amb 

una mica de dubtes, però les 

sensacions no eren dolentes. 

Els entrenaments i les idees de 

Vilajoana es veien en el camp",

diu Lao.

Punt d'inflexió
L'ECG no perd des del passat 23 

d'octubre i encadena una ratxa de 

vuit partits sense perdre, amb sis 

victòries i dos empats. Tot i que, 

segons assenyala Xavier Lao, el 

punt d'inflexió de l'equip va ser el 

triomf contra el Torelló "perquè 

tot i ser superiors, vam haver 

de capgirar l'electrònic i avan-

çar-nos fins a dues vegades 

per guanyar. Des d'aleshores, 

tenim clar que el triomf depèn 

de nosaltres". Diumenge, l'ECG 

té un partit complicat a casa con-

tra el Figueres, que és quart, amb 

23 punts. "Pot ser un nou punt 

d'inflexió per demostrar que 

anem de debò, que volem pu-

jar. El club es mereix pujar a 

la Tercera RFEF. Si guanyem el 

Figueres, farem un cop de puny 

important", sentencia. 

Presentació de la base
El duel contra el Figueres comen-

çarà una hora més tard de l'habi-

tual al camp del carrer Girona  per 

l'acte de presentació del futbol 

base, que feia uns anys que no se 

celebrava arran de la pandèmia. 

L'equip vol oferir la millor imatge i 

un nou triomf davant la seva afició 

en un dia especial. J.L.RODRÍGUEZ B.

El torneig de la Kings League, creada 

per l'exfutbolista del Barça Gerard 

Piqué i diversos streamers, està sent 

un èxit d'audiència per la xarxa social 

de Twitch i l'ECG té tres jugadors que 

formen part d'alguns dels equips 

participants. Dani Pérez, Marc Briones 

i Guillem Ruiz  compaginen la dinàmica 

de l'Esport Club amb la de la Kings 

League, que es juga cada diumenge. 

Pérez i Ruiz formen part del Rayo 

Barcelona i  Briones és al Saiyans FC. 

TRES JUGADORS 
A LA KINGS LEAGUE

LLINARS - LLERONA

Dissabte, 14 - 17.45 h Llinars

VILANOVA - ATLÈTIC VALLÈS

Diumenge, 15 - 12 h Vilanova V.

LA TORRETA - BELLAVISTA

Diumenge, 15 - 12 h La Roca
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El Club Bàsquet Les Franqueses 

va celebrar amb èxit una nova edi-

ció del Torneig d'Any Nou, que va 

tenir lloc el cap de setmana passat 

amb 59 equips d'entre les catego-

ries premini, mini, infantil i cadet. 

El club amfitrió va ser l'equip 

més llorejat del campionat amis-

tós, que va servir per preparar la 

represa de les competicions del 

pròxim cap de setmana. Les Fran-

queses va celebrar 5 títols d'un 

total d'11 categories.  

Els triomfs franquesins van 

ser a les categories mini femení 

D1; mini masculí D1, D2 i C, i prein-

fantil femení. La resta de campions 

del torneig van ser el CB Tona, a 

mini femení D i infantil masculí; el 

CB Parets, a mini masculí D; el Can 

Parellada, a infantil femení; la UE 

Gaudí, a cadet masculí C, i el BC Ca-

novelles, a cadet femení. 

El sènior masculí al 6è lloc
El sènior masculí reprendrà la Se-

gona Catalana contra un rival asse-

BÀSQUET | Formació  EL CLUB AMFITRIÓ VA ACONSEGUIR GUANYAR CINC DE LES ONZE CATEGORIES

El CBLF celebra el Torneig 
d'Any Nou amb 59 equips

CBLF

quible del grup 4, l'Alella. El CBLF 

ocupa el sisè lloc amb cinc victò-

ries i dinc derrotes i amb una di-

nàmica positiva, amb cinc triomfs 

dels últims sis partits disputats. Pel 

que fa al seu rival, l'Alella, és vuitè 

amb tres victòries i vuit derrotes i 

està en un moment complicat de la 

temporada amb només una victò-

ria dels últims cinc partits dispu-

tats. De fet, l'equip del Maresme 

encadena quatre derrotes. 

El duel es disputarà diumenge a 

la pista de l'Alella (12.30 h).

Pel que fa al sènior femení, de la 

Tercera Catalana, visitarà dissabte 

el Mollet B. Les franquesines són 

vuitenes. 

CELEBRACIÓ Un dels equips del club franquesí celebra el campionat

La Zona Esportiva municipal de 

ciclisme acollirà una doble cita 

amb el cros atlètic el pròxim 21 de 

gener. Les instal·lacions esporti-

ves celebraran una de les prime-

res competicions de l'any amb la 

27a edició del Cros Popular i la 

30a del Cros Escolar. 

Totes dues proves són tot un 

clàssic del calendari esportiu del 

municipi i enguany, gràcies a la 

bona acollida de la passada edició, 

es torna a fer a la Zona Esportiva 

Municipal de Ciclisme, que s'ubica 

al Polígon del Pla de Llerona en-

tre els carrers d'Holanda i d'Ale-

manya. La competició estableix 

la modalitat conjunta de partici-

pació en les sortides de cada ca-

tegoria masculina i femenina. La 

participació pot ser tan individual 

com per equips, que han d’estar 

formats per un mínim de cinc 

esportistes. Cada participant pot 

representar el seu centre escolar, 

club o associació esportiva. 

Doble cita amb 

el cros popular i 

escolar el pròxim 

21 de gener

ATLETISME | Cros

El CF Les Franqueses va tornar 

cap a casa sense cap recompensa 

amb una derrota en el temps afe-

git al camp del líder, el Júpiter (1-

2). L'equip dirigit per José Manuel 

Alcaraz va rebre un cop dur en 

l'últim minut del compromís amb 

un gol en pròpia porteria de Ma-

hamadou Jorobou, que va suposar 

el segon i definitiu gol dels locals. 

Les Franqueses ocupa ara el 

sisè lloc, amb 20 punts. El pròxim 

partit dels vallesans serà dissabte 

contra l'Ametlla del Vallès, que 

és penúltim amb 10 punts i ve de 

perdre contra la Molletense, per 0 

a 2. A la primera volta, l'Ametlla 

va guanyar contra les Franqueses, 

per 3 a 1. 

Les Franqueses 

deixa escapar 

un punt al camp 

del líder a l'afegit

FUTBOL | Segona Catalana

CF LES FRANQUESES - AMETLLA

Dissabte, 17 - 17 h Les Franqueses

Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2023

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

13 GENER
9.30 a 12 h. Formació de 2,5 h. 
En línia. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA 
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, 
fiscalitat, ajuts, capitalització de 
prestació de l’atur.
Granollers Mercat 

17 GENER
10 a 13 h. Formació de 3 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
INFORMA’T DE LES NOVETATS 
DEL RÈGIM D’AUTÒNOMS 
En aquesta xerrada informativa 
s’analitzarà l’impacte que tindrà el 
nou sistema de cotització del Règim 
Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) i de cadascuna de les mesures 
que hagin estat aprovades i que 
afectin a l’esfera del treball autònoms.
Granollers Mercat

18 GENER
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Presencial. 
Empresa i emprenedoria.
ASPECTES FISCALS I COMPTABLES 
QUE ELS AUTÒNOMS HAN DE 
CONÈIXER SOBRE EL SEU NEGOCI 
L’objectiu del taller és acostar-vos a 
la mecànica dels impostos a través 
de la pràctica i que conegueu millor 
el seu contingut per a una millor 
planificació.
Granollers Mercat

20 GENER
9.30 a 12 h. Formació de 2,5 h. 
En línia. Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular 
metodologia àgil per desenvolupar 
la teva idea de negoci i crear el teu 
pla d’empresa.
Granollers Mercat

24 GENER
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Presencial. 
Empresa i emprenedoria.
20 COSES QUE ELS AUTÒNOMS 
HAN DE SABER I NINGÚ ELS 
HI EXPLICA
En els últims anys estem sent 
receptors d’una gran quantitat 
de normatives que afecten a 
l’esfera del treball autònom. 
Aquesta formació tracta 
d’abordar aquestes qüestions 
problemàtiques perquè la persona 
autònoma estigui informada per 
endavant i, arribat 
el cas, sàpiga com actuar.
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS 

ORGANITZADES PER 

GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I 

GRATUÏTES PELS ASSISTENTS.

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!
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Pere Casanova va ser l'atleta més 
destacat del Club Atlètic Grano-
llers de la final B del Campionat 
de Catalunya per equips absolut, 
que va tenir lloc el cap de setmana 
passat a Sabadell (el Vallès Occi-
dental). Casanova va aconseguir el 
millor salt de llargada amb un re-
gistre de 7 metres i 6 centímetres, 
que el classifica directament per a 
la fase final del Campionat d'Espa-
nya sub-20 –que es disputarà el 4 
de març també a Sabadell–. 

Més podis individuals
L'equip granollerí va aconseguir 
una cinquena posició de la clas-
sificació general de Sabadell i va 
tenir altres atletes destacats, com 
ara Pol Fernández, que va ser ter-
cer en els 1.500 metres amb una 
marca de 4 minuts i 2,21 segons. 
De fet, aquest registre frega la 
marca mínima de l'estatal sub-20 
i Fernández podria acompanyar 
Casanova a la fase final espanyola. 

El Club Atlètic Granollers va 

ATLETISME | Clubs  L'ATLÈTIC GRANOLLERS QUEDA AL CINQUÈ LLOC DE LA FINAL B CATALANA

Pere Casanova fa la mínima 
estatal en salt de llargada

FEDERACIÓ CATALANA

EN PISTA  Un dels salts del granollerí Pere Casanova a Sabadell

sumar tres podis més amb els se-
gons llocs en salt d'alçada d'Albert 
Jaén, amb 1,84 metres, en perxa 
de Víctor León, amb 4,40 metres, 
i en triple salt de Gerard Girbau, 
amb 13,40 metres. 

D'altra banda, l'equip màster de 

l'entitat també va participar en el 
Campionat de Catalunya de clubs, 
que va tenir lloc el cap de setmana 
també a Sabadell.  L'equip masculí 
va quedar al desè lloc de la gene-
ral; mentre que el fenmení, va ser 
cinquè. 

Sofia Téllez, de l'Esgrima Grano-
llers, va acabar al cinquè lloc del 
Campionat del Món per equips, 
de la modalitat de floret, amb la 
selecció júnior espanyola. La com-
petició va tenir lloc la setmana 
passada al municipi italià d'Udine. 
Espanya va caure als quarts con-
tra Itàlia, que va ser la campiona. 

Sofia Téllez, 5a del 
món amb la selecció 
espanyola júnior

ESGRIMA | Formació

El CNG, capital de la natació 

alevina amb el Trofeu de Reis

NATACIÓ | Formació  UN TOTAL DE 270 ESPORTISTES AL CLUB

El Club Natació Granollers va ce-
lebrar amb èxit el Trofeu DS Ne-
dador Complet de Reis Aleví, que 
el passat dimecres va aplegar un 
total de 270 esportistes d'entre 
58 clubs d'arreu de Catalunya. 
Aquest trofeu, que organitza la 
Federació Catalana de Natació, 
reconeix el millor nedador entre 
els 100 metres de cada estil –pa-
pallona, esquena, braça i lliure–.

En categoria de 12 anys, Àlex 
Muñoz, del Sabadell, va ser el ne-

dador més complet; en 13 anys, 
Roc Vela, del Tarraco, i en 14 anys, 
Hugo Garcia, del Badalona. Pel 
que fa a les noies, en 11 anys, Nara 
Cuesta, del Salou, i en 12 anys, 
Nina Pupkevich, del Badalona. 

Pel que fa a la participació gra-
nollerina, Andrea Lerin va ser 
27ena en 12 anys; Fabio Sambru-
no, 38è en 14 anys; Laia López i 
Tanit Salgado, 48 i 49ena, respec-
tivament, dels 12 anys, i Hugo Bo-
nachela, 51è dels 13 anys. 

CNG

EN COMPETICIÓ  Un grapat d'esportistes a la piscina del club granollerí

HANDBOL | Formació  EL CLUB VA APORTAR 21 ESPORTISTES

CBG - CN HELIOS

Dissabte, 14 - 19.30 h Granollers

El CBG Pisos.com va completar 
el Tourmalet de la Lliga EBA amb 
dues derrotes contra el Barça B 
(75-54) i el Pajarraco (94-76), és 
a dir, els dos primers classificats 
del grup C2 i aspirant a l'ascens a 
la Leb Plata. Un cop passat els dos  
rivals més complicats, el CBG vol 
retrobar-se amb el triomf contra 
un equip de la part baixa, el CN 
Helios. 

L'equip dirigit per Toni Oliva-
res encadena tres derrotes, per-
què anteriorment al Tourmalet
va perdre contra el Martinenc, i 
necessita guanyar per tornar a 
allunyar-se de la part baixa de la 
classificació i evitar la promoció 
de permanència. L'equip vallesà 
és vuitè classificat amb cinc vic-
tòries, empatat amb Plus Ultra Se-
guros Roser, Es Castell, El Olivar, 
i Sese. Pel que fa a l'Helios, és úl-
tim amb només una victòria en 12 
partits. De fet, l'equip ve de caure 
destrossat contra el Barça B (39-
76) i encadena cinc derrotes. 

El CBG supera 
el 'Tourmalet' i 
vol retrobar-se 
amb un nou triomf 

BÀSQUET | Lliga EBA

CNG - BRAINS

Dissabte, 14 - 16 h Granollers

El sènior masculí del CNG afron-
tarà el primer partit de l'any 
contra el Brains, de Madrid, amb 
l'objectiu de mantenir el pols amb 
el primer classificat, el CN Sant 
Feliu. L'equip dirigit per Ramon 
Rosell és el segon classificat, amb 
12 punts, i té a només 1 el líder, 
l'equip del Baix Llobregat.  

El CNG té la finalitat d'assegu-
rar-se la permanència per la via 
ràpida amb el passi a la fase d'as-
cens i això comporta acabar entre 
la fase regular entre els quatre pri-
mers classificats, i va pel bon camí. 
El Brains, el seu pròxim rival, és 
l'últim classificat amb vuit punts i, 
per tant, pot ser assequible per al 
CNG. Al duel de la primera volta, el 
Club Natació va empatar a la pisci-
na madrilenya, a 14. 

El CNG s'estrenarà
dissabte a casa 
després de sis 
jornades a domicili

WATERPOLO | Primera Divisió

El BMG suma 19 medalles 

a l'estatal d'autonomies
El BM Granollers va ser un dels 
clubs que més esportistes va 
aportar a les seleccions catalanes 
que van disputar l'estatal d'au-
tonomies amb 21 esportistes i 
aquests van aconseguir un total 
de 19 medalles.

Les seleccions catalanes van 
tornar diumenge a casa amb 
un or juvenil masculí, una pla-
ta cadet masculí i dos bronzes amb 
el cadet femení i el juvenil femení. 
En les quatre seleccions medallis-

tes, hi habia esportistes del BMG. 
En el juvenil masculí hi havia Ar-
nau Pou, Bruno Cañas, Marc Cal-
vo, Pau López i Pol Chaves; i en el 
femení,  Carlota Martínez, Goun-
do Gassama, Martina López 
Quer, Maria Dominguez, Laia Do-
mingo i Kadiatou Jallow.

Pel que fa al cadet, Guillem 
Massa, Oriol Perarnau, Oriol Vi-
larrubla, Pau Amatller, Sergio Es-
pinosa; i  Claudia Girbau, Laura Ra-
bassa i Martina López Calderon. 

BMG

JUVENILS  Els medallistes granollerins de la selecció juvenil masculina

 CLUB ESGRIMA 

SOFIA TÉLLEZ
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CULTURA

Cinema i dones novel·listesVisita comentada a l''Infern de Dante'

El club de lectura i cinema, dinamitzat per 

l'escriptor Esteve Plantada, enceta divendres 

(18 h) un nou cicle dedicat a dones novel·listes. 

En la primera sessió Stromboli de Rossellini 

dialogarà amb Solitud de Víctor Català.

Diumenge, (12 h), el Museu de Granollers oferirà una visita guiada 

a l’exposició L’infern de Dante a càrrec de Jordi Díaz Alamà. El pintor 

granollerí, juntament amb l’escultor polonès Grzegorz Gwiazda, van voler 

retre homenatge a l’obra més cèlebre de Dante Alieghieri, La divina 

comèdia, amb un seguit de peces que es podran veure �ins al 5 de febrer. 

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

Martí Gironell du 

a La Gralla el seu 

darrer llibre, premi 

Prudenci Bertrana

Avui, dijous (19 h), l’Espai La Gralla 

de Granollers acull la tertúlia amb 

Martí Gironell, autor del llibre El 

fabricant de records (Ed. Colum-

na). La novel·la, que va guanyar 

el premi literari Prudenci Bertra-na 2022, gira entorn la �igura de 
Valentí Fargnoli, un fotògraf am-

bulant barceloní de principis del 

segle XX que, amb la seva bicicleta, va recórrer Espanya fotogra�iant 
la vida tant de pobles petits com 

de les grans ciutats. Les imatges 

de Fargnoli van permetre retratar 

persones i situacions que, sense el 

seu treball, haguessin quedat obli-dades. Entre totes les fotogra�ies 
en destaquen algunes icòniques 

com la del casament d’Alfons XIII.

La tertúlia, a banda de comptar 

amb l’autor, serà conduïda pel pe-riodista Jordi Sanuy. En �inalitzar 
la xerrada, Gironell –també autor 

d'El pont dels jueus (2007) i La força 

d'un destí (2018)– signarà llibres. 

LITERATURA

El granollerí Emili Botey recopi-

larà en una exposició una àmplia 

obra pictòrica, desenvolupada 

dees dels anys 60. La inaugurarà 

el divendres 20 de gener (20 h) a 

la galeria Artemisia de les Fran-

queses. La mostra retrospectiva 

agruparà les obres per les etapes 

pictòriques que ha treballat l'ar-

tista en ordre cronològic, de ma-

nera que el recull permetrà conèi-

xer Botey i aprofundir en el seu 

món creatiu i la seva pintura.

Els inicis de l'artista
Emili Botey va néixer a Granollers 

l'any 1938. Als anys 60, sense 

formació artística prèvia, va ini-

ciar l'activitat artística de manera 

autodidacta. Amb inspiració del 

corrent impressionista, Botey va 

practicar la pintura a l'aire lliure 

o pleinairista per retratar els pai-

satges del Vallès Oriental. 

L'artista es descriu com a "pin-

tor local", i de�ineix el concepte 
com aquell qui "no ha estat capaç 

de traspassar límits geogrà�ics 
propers".Des del 1980 �ins a l'any 2012, 
l'artista va formar part de grups 

de pintors vallesans que compar-

tien entre ells l'art per nodrir-se 

els uns dels altres. Per fer-ho, es reunien a pintar i, en �inalitzar les 
obres, posicionaven els cavallets 

en cercle i compartien els resul-

caragolada, en què la pintura evo-

luciona cap a un model expressio-nista, simpli�ica formes i fa ús de 
tonalitats més vives. La pintura 

abstracta, la següent etapa, va ser 

una inquietud artística que Botey va portar al llenç l'any 1995 i que 
encara no ha deixat de banda. 

Les dues darreres etapes, molt 

relacionades entre si per la tècni-ca emprada, són les d'obra grà�ica digital. Des del 2005 �ins a l'actu-
alitat, l'artista va voler jugar amb 

aquesta manera de crear art tant de manera abstracta com �igura-
tiva, i va incorporar també una 

modalitat anomenada giglée –im-

pressions artístiques–.

Refl exions del present
Emili Botey, amb motiu d'aquesta 

exposició, s'ha permès recordar 

els seus inicis i fer algunes re-�lexions del món actual. L'artis-
ta descriu els antics "paisatges 

idíl·lics" del Vallès, i el contrast 

d'aquests amb "una activitat in-

dustrial que millora en gairebé 

tot, excepte en el seu paisatge 

que, als nostres ulls, es deterio-

ra en adquirir cada cop un to 

més urbà".

L'exposició estarà oberta al públic �ins al 25 de febrer i es podrà visitar 
els divendres a la tarda, els dissab-

tes al matí i durant la resta de la set-

mana amb cita prèvia. À.LASHERAS

EMILI BOTEY

ART EN RETROSPECCIÓ L'exposició mostra les etapes pictòriques de l'artista

ART LES PECES RECOPILADES PERMETEN CONÈIXER LES ETAPES PICTÒRIQUES DE L'ARTISTA I LES SEVES OBRES PRINCIPALS

Emili Botey fa retrospectiva de la seva 

obra pictòrica a la galeria Artemisia
ARXIU

MARTÍ GIRONELL

tats obtinguts. Els seus referents 

més propers van ser pintors com 

Bartomeu Serret, Joan Pagès, Julio 

Viñeta i Donat Puig. Segons Botey, 

aquesta etapa va ser clau en la 

seva carrera com a pintor. 

Recorregut pictòric de Botey
L'exposició retrospectiva es divi-

deix en les sis etapes principals 

que han format part de la trajectò-

ria artística de Botey. La primera 

comprèn els inicis de l'autor i ins-

piracions que no ha deixat mai, i 

inclou tots els quadres d'arrel im-

pressionista de l'artista. 

Recollint aquest testimoni, tam-

bé hi ha la segona agrupació de 

quadres de la mostra, pintats en-

tre el 1980 i el 1993. Es tracta de 

la pintura a l'aire lliure i l'etapa en 

què el granollerí executava acti-

vitat artística grupal, i realitzava 

també exposicions a Granollers i 

rodalia. Seguint el curs de l'expo-

sició, es trobarà l'etapa de pintura 
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DANSA  UNA JORNADA DE PORTES OBERTES AL CAM

Roca Umbert ho té tot a punt per 
encetar la nova temporada de 
concerts a la Nau B1, que tindrà 
com a protagonista del tret de 
sortida, el 10 de febrer, el cantau-
tor Pau Vallvé, que hi farà cap de 
nou, ara per presentar el nou disc, 
titulat :) –un treball més positiu, 
rítmic i de bon rotllo de Vallvé–. 
En aquesta gira, el músic s'acom-
panya de Jordi Casadesús, baix, 
teclats, samplers i cors; Turre, ba-
teria i cors; Júlia Martín, percussi-
ons, teclat, guitarra i cors; Víctor 
Garcia, sonorització; Guillem Cos-
ta, il·luminació; i Ignasi Canals, 
runner i roadie.

El 4 de març, pocs dies abans 
del 8-M dues cantants presenta-
ran els seus projectes musicals en 
concert: la granollerina Samantha 
Collado i la cantant de Sant Quir-
ze Anna Andreu. El 18 de març, 
Mishima tornarà a la sala de 
Roca Umbert, ara per presentar 
el desè àlbum, L'aigua clara, una 
gira en la qual ha col·laborat la 

MÚSICA  L'ESPAI ACOLLIRÀ TAMBÉ LA NOVA EDICIÓ DEL MINIBEAT

La temporada a la Nau B1

s'encetarà amb Pau Vallvé i 

rebrà Mishima, LDS i Lahoz
violoncel·lista granollerina Núria 
Maynou –de fet fa tocar en dues 
de les cançons que inclou el disc 
de la formació liderada per David 
Caraben–.

El 22 d'abril, serà el torn del rap 
de Lágrimas de sangre-LDS, que 
presentarà Armónico desorden. I 
el 29 d'abril, tancarà la tempora-
da de concerts Queralt Lahoz, una 
artista amb orígens en el flamenc 
que ofereix una varietat d'estils 
amb una marca molt personal. 

Els abonaments i les entrades 
es poden comprar des de desem-
bre a www.escenagran.cat.

Més música i festes
La Nau B1 també serà l'escenari, 
el 18 de febrer, del Carnaval a la 
fàbrica, la festa que cada any or-
ganitza Jovent Ignorat i que comp-
tarà amb Les que faltaband i un 
dj. A més, fora de la programació 
d'Escena grAn, la sala també serà 
un dels escenaris del Festival Mi-
niBeat, el 7 de maig.   

EL GRUP D'ÈXIT CATALÀ PRESENTA EL SEU DARRER I CINQUÈ ÀLBUM ALS ESCENARIS

La gira 'Olímpica i primavera' 

de Blaumut arriba al TAG 
GRANOLLERS. Blaumut arriba al Te-
atre Auditori de Granollers aquest 
diumenge a les 19 h en la gira de 
presentació del seu darrer disc, 
Olímpica i Primavera. L’àlbum, que 
és el cinquè de la banda catalana, 
és una barreja particular de pop i 
música clàssica que incorpora ins-
truments de cambra d’una manera 
més moderna. La posada en esce-
na d’aquest concert, segons el grup 
sosté a la presentació, té molt en 
compte la poètica de les lletres de 
les cançons i fa un joc entre aques-
ta i els ambients i l’èpica.

Història i 'Pa amb oli i sal'
La banda va sorgir l'any 2011 
i actualment està formada per 
Oriol Aymat (violoncel), Xavi de 
la Iglesia (guitarra i veu), Vassil 
Lambrinov (violí), Manuel Kra-
povickas (contrabaix i baix elèc-
tric) i per Toni Pagès (percussió, 
bateria i veu). El segell identitari 
del grup català és el seu estil que 
balla entre el folk-pop, la música 
clàssica i la música d'autor, i que 
es caracteritza per les lletres de 
les seves cançons, que ells ano-
menen lletres gràfiques. El seu 

primer gran èxit va ser Pa amb oli 
i sal, una cançó que ja ha esdevin-
gut himne i que pertany a l'àlbum 
El Turista, publicat només un any 
després de la creació del grup. Des 
d'aleshores, Blaumut ha continuat 
fent música i omplint escenaris de 
festivals i teatres. 

Projecte simfònic
Blaumut tancarà aquesta gira al 
març i emprendrà un nou pro-

tag

arxiu

BLAUMUT  La formació torna a Granollers, ara al TAG

MISHIMA  En una de les gires que ha portat la banda a la Nau B1

jecte, batejat com a Gira Blaumut 
10, conjuntament amb la Jove Or-
questra Simfònica de Barcelona. 
Els dos concerts simfònics, un al 
Palau de la Música de Barcelona i 
l’altre a l’Auditori de Girona, seran 
al maig.  

Dg 15 de gener, 19 h
TAG. Preu: 25 € (12 amb descompte)
teatreauditoridegranollers.cat

639 026 621

Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

DESPATX EN LLOGUER 

www.jubanyassociats.com

A GRANOLLERS CENTRE
CARRER ANSELM CLAVÉ I JOSEP UMBERT

Superfície: 170 m2

Dissabte, Roca Umbert acollirà la 
jornada Vine a ballar, un tastet 
de les activitats que ofereixen les 
escoles de dansa del municipi. La 
proposta, organitzada per Centre 
d’Arts en Moviment (CAM), pre-
tén donar a conèixer diferents es-
tils de dansa i els centres que ofe-
reixen classes d'aquests, així com 
engrescar la ciutadania a provar 
activitats noves.

La jornada començarà amb 
una classe de salsa cubana per a 
adults a càrrec de l'Escola Rítmic, 
a les 10 h. Seguidament, a les 11 h, 
s'oferiran dos tastets: un de dansa 
jazz per a infants de 6 a 10 anys 
de la mà de l'Escola Bambú, i un 
altre de Bachata per adults a càr-
rec de l'Escola Partenaire.

Al migdia, a les 12 h, MiZona 
Granollers introduirà als menuts 
de 7 a 11 anys al hip hop, i Klass 
ensenyarà nocions bàsiques de 
ballet fit a adults. A continuació, a 
les 13 h, seran els adults qui po-

dran provar la dansa jazz i el hip 
hop, gràcies a l'Escola Swing.

La jornada es clourà a la tarda 
amb una sessió de danses urba-
nes a les 17 h per a infants i ado-
lescents de 10 a 14 anys, a càrrec 
de Kilómetro 13, i amb una de 
dansa clàssica per part d'Àgueda 
Murillo dirigida a joves majors de 
12 anys,a les 18 h.

Les activitats són gratuïtes, però 
cal fer una reserva prèvia per po-
der-hi participar. Cada taller té 
una durada aproximada d'uns 60 
minuts. Les inscripcions encara 
són obertes i es poden fer a través 
de la pàgina web escenagran.cat. 

'Vine a ballar' per fer 

un tast de diferents estils

Classes amb les escoles
Rítmic, Bambú, Partenaire,

MiZona, Klass, Kilómetro 13,
  Swing i Àgueda Murillo

El Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) ha triat els 10 projectes que 
enguany hi faran residència d'en-
tre els 71 que es van presentar a 
la convocatòria. En la modalitat de 
Residència de recerca i creació en 
moviment ha guanyat el projecte 
Gatzara, d'Alba Rihe; en Residèn-
cia de recerca i creació en circ, Les 
finestres d'una habitació, de Martí 
Soler; en Residència de perfeccio-
nament, La mecànica de l'Infortu-
ni, de Clémenine Télesfort i Lisard 
Trains, i en Residència de projectes 
artístics emergents han guanyat 
Òxid de Nora Baylach, Poética salva-
je de Josefina Colli i Cavitat f. d'Alba 
Ramió i Güell. Com que les propos-
tes rebudes han sigut moltes i de 
molt nivell, el jurat també ha propo-
sat oferir un espai de residència als 
projectes Cowards d'Àngel Duran 
Performing Arts, Aproximació a un 
sol negro d'Antes Collado, La Phazz 
de la Cia. Zero en conducta i Angela 
caído, de la Cia. En diciembre. i

Una desena de 

projectes dels 71 

presentats faran 

residència al CAM
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El Teatre Auditori de Granollers 
acull l'espectacle La Trena, dirigit 
per Clara Segura, en tres funcions 
aquest cap de setmana. L'obra de 
teatre, inspirada en la novel·la de 
Laetitia Colombani, ha aconseguit 
exhaurir totes les entrades ofer-
tes. Les intèrprets són cares ben 
conegudes de l'escena i la pantalla 
del país: Marta Marco, Carlota Ol-
cina, Cristina Genebra i la mateixa 
Clara Segura. 

Una història amb rerefons
L'espectacle narra la història de 
tres dones provinents de tres llocs 
diferents: l'Índia, Itàlia i el Cana-
dà. Malgrat viure en continents di-
ferents, totes elles comparteixen 
unes idees i sentiments que les 
uneixen.

Una de les protagonistes és la 
Badlapur, una intocable Smita 
que treballa recollint excrements 
d'una casta superior i que es nega al fet que la seva filla no tingui 
l'oportunitat de tenir una vida 

'La Trena' exhaureix entrades de 
les tres sessions programades

tag

TEATRE  EL TAG ACULL EL DEBUT A LA DIRECCIÓ DE L'ACTRIU CLARA SEGURA

TRES HISTÒRIES  L'espectacle parla del vincle invisible entre tres dones

digna. La Giulia és la segona pro-
tagonista, qui treballa al taller de 
la seva família a contracor, ja que 
va haver de deixar els estudis per dedicar-se a l'ofici familiar. L'úl-
tima protagonista és la Sarah és 
una advocada d'èxit que, malgrat 
la seva brillant carrera, ha hagut 

de sacrificar la seva vida personal i no dedicar-se als fills.
Totes tres, tot i que aparent-ment no tenen res en comú, tenen 

l'empenta de lluitar contra allò 
establert. L'espectacle mostra una 
història de superació, esperança, 
llibertat i sororitat entre dones. i

Diumenge (12 h) el Cinema Edison 
de Granollers acollirà l’espectacle 
familiar Terra, de la companyia Sil-
ver Drops. Amb una aposta per la dansa i la música, la directora Anna 
Macau i les intèrprets Georgina 
Avilés, Aina Gargallo i Blanca Tolsà 
pretenen apropar a petits i grans 
l’expressió corporal i el moviment. 

Segons la companyia, la propos-
ta “treballa a partir de la base, 

de les arrels, de la tradició i de 

la vida”. L’argument gira entorn 
la terra, la seva importància i com 
aquest element ens permet viure 
“tant en l'àmbit real com en el 

simbòlic”. L’espectacle destaca 
per treballar la dansa contempo-
rània i potenciar elements esceno-
gràfics per crear un “experiment 

visual molt estimulant”. 
Silver Drops va néixer el 2018 

amb l’espectacle de dansa per 
infants que porta el mateix nom 
que la companyia i que ja compta 
amb 50 funcions i més de 10.000 
espectadors. A banda de les fun-
cions, ofereix tallers a les escoles 
per apropar la dansa a nens i ne-

L'espectacle de música i 

dansa 'Terra' arriba a l'Edison

FAMILIAR  UNA OBRA QUE PARLA A TRAVÉS DEL MOVIMENT

nes d’educació infantil.
Terra és una funció de 40 mi-

nuts recomanada a majors de 
tres anys i que pretén “fascinar 

i regalar bellesa” a persones de 
totes les edats. Les entrades es po-
den adquirir a la pàgina web d’Es-
cenaGran i el seu preu va des dels 
4 fins als 6 euros.  À.l.

A les Franqueses

Dissabte a les 18 h, el Teatre Auditori 

de Bellavista acollirà l'espectacle Camí 

a l'escola, de la companyia Campi Qui 

Pugui. L'obra, inspirada en el docu-

mental Sur le chemin de l'école de Pas-

cal Plisson, explica la història de tres 

germanes que s'enfronten a obstacles i 

perills diàriament per arribar a l'escola. 

Amb una proposta visual i sense text, 

l'espectacle vol mostrar la realitat que 

viuen alguns infants d'arreu del món.

CAMPI QUI PUGUI 
VA 'CAMÍ A L'ESCOLA'
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Els Reis d'Orient visitaven dijous 

tres punts de les Franqueses. Carre-

gats de regals i amb ganes de veure, 

per fi, el somriure de tota la canalla 

sense mascaretes, van arribar a Be-

llavista, a Corró d'Avall i a Llerona.

En els dos primers pobles, ho 

van fer en helicòpter. Enguany, les 

mesures i distàncies de seguretat 

perquè el vehicle aterrés es van 

augmentar, però això no va impedir 

que els infants poguessin saludar a 

Ses Majestats. A Llerona també van 

rebre la visita dels Reis Mags en un 

recorregut en carrossa fins a la car-

pa del Consell del Poble.

Els infants van poder lliurar les 

cartes amb els seus desitjos a Mel-

cior, Gaspar i Baltasar en persona, 

que van comptar amb àmplies 

comparses a les cavalcades.  À.l.

xavier solanas

TRADICIÓ  TRASLLADATS EN DESCAPOTABLES, DE L'HELICÒPTER A LA CARROSSA

Els Reis per partida triple

PROXIMITAT Els reis d'Orient van poder tornar a saludar de ben a prop i sense mascareta els infants

x.solanas

ÀMPLIES COMPARSES Els elements fantàstics van acompanyar les cavalcades

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 12 al diumenge 15 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 6º  15º 5º  17º 6º  17º 6º

La tornada dels Pastorets de Granollers

Els Pastorets van vendre més de 1.000 entrades en les funcions que van 
oferir al Teatre Auditori. L'espectacle d'enguany, amb la nova direcció de 
Dusan Tomic, ha inclòs pocs canvis d'escenografia, però incrementat la 
importància pels infants actors i la participació del públic en l'obra.

amics dels pastorets

El grup de teatre El Coverol va 

presentar dissabte passat la seva 

versió d'Els Pastorets, anomena-

da Transició als Pastorets. Aquest 

diumenge la companyia tornarà 

a actuar per últim cop al Teatre 

Auditori de Bellavista a les 18.30 

h. La proposta incorpora, com de 

costum, gags nous i més trans-

gressors. La companyia de teatre 

amateur presentava la sinopsi de 

l’espectacle amb sarcasme en el 

cartell promocional, tot fent una 

declaració d'intencions. “Estem en 

transició, no tenim ni idea de què 

estem fent, però ens està que-

dant molt bé”, afirmaven.  

Darrera funció 

dels Pastorets d'El 

Coverol a Bellavista

BÀSQUET. DISSABTE 14, 19.30 h
CLUB BÀSQUET GRANOLLERS - CN HELIOS
Pavelló Club Bàsquet Granollers
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 15, 13 h
ESPORT CLUB GRANOLLERS - UE FIGUERES
Camp Municipal de Futbol, carrer Girona
Amb Emma Montané i Dani Godoy

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA
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Curs gratuït de català per a joves

Avui, dijous (18 h), el Gra inicia un curs de català per a joves, que es durà a terme a les tardes fins 

al juny. La formació gratuïta s'areça a persones  

joves de 18 a 35 anys nouvingudes, i anirà a càrrec  

de Gabriel de Araujo i Omaima Knidil.

El Cinema Alhambra organitza el cap de setmana el Festival Monòlegs & Comèdia, 

amb tres sessions que comptaran amb el monòleg d'humor seguit de la projecció 

d'una pel·lícula sorpresa. Divendres (21 h) serà el torn de Txabi Franquesa, iniciat al 

Circuito Nacional de Comedia i que ha treballat a televisió a Caiga quien caiga i

fent monòlegs a El Club de la Comedia i Paramount Comedy, entre d'altres. Dissabte 

(19.30 h) el protagonisme serà per a l'actor José Corbacho, qui presentarà el seu 

monòleg Ante todo mucha calma. Corbacho, iniciat els anys 80 amb La Cubana, 

compta amb una llarga carrera vinculada a la productora El Terrat, i ha dirigit 

pel·lícules com l'èxit Tapas. Finalment, diumenge (18.30 h), hi actuarà Pep Plaza, 

conegut imitador que forma part de l'equip del Polònia de TV3 des de 2008, en el 

qual s'ha posat a la pell de Quim Monzó, Pedro Sánchez i Bertín Osborne, entre altres 

personatges. Les entrades es poden comprar a les taquilles de l'Alhambra.

La Garriga viurà el festival 

de monòlegs a l'Alhambra

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIJOUS, 12

17.30 h Biblioteca de Corró d'Avall

L'hora del conte per a nadons. 

Músiques de neu amb Anna Farrés  

DISSABTE, 14

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Cicle d'Espectacles Infantils. Camí

a l'escola de la Cia. Campi qui pugui 

DIUMENGE, 15

18.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Transició als Pastorets

viquipèdia

DIJOUS, 12

19 h Llibreria La Gralla

Martí Gironell presenta darrer llibre, 

El fabricant de records. 

Presentat pel periodista Jordi Sanuy

DIVENDRES, 13

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans. Tot el dia

10 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc

20 h Teatre Auditori

Teatre. La trena, dirigida per Clara 

Segura

DISSABTE, 14

9 h Can Bassa 

Mercat setmanal

9 h Plaça Salvador i Maluquer

Mercat de col·leccionisme. Fins a les 20 h

10.30 h Biblioteca Can Pedrals

L'hora menura (16 a 36 mesos),  

amb Albada Blay 

17 i 20 h Teatre Auditori

Teatre. La Trena

DIUMENGE, 15

12 h Museu de Granollers

Visita comentada a l'exposició L'infern 

de Dante, amb Jordi Diaz Alamà

12 h Cinema Edison

Concert familiar. Terra

19 h Teatre Auditori

Concert de Blaumut

DIMARTS, 17

18.30 h Museu de Granollers

Agevo. Baetulo, una ciutat al centre 

de Laietana, a càrrec de Clara Font

DIMECRES, 18

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

L'hora del conte (per a majors de 3 

anys), amb Gina Clotet

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

60 anys de la gran nevada. 

Fins al 24 de febrer

Museu de Granollers 

Afinitat. / Tabula rasa / 

In illo tempore. Permanents

L'infern de Dante de Jordi Díaz 

Alamà Fins al 5 de febrer

Granollers de B. Barris. Fins al 9 d'abril

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Agents rurals, guardians del medi 

natural. Fins al 22 de gener

Espai Tranquil a Can Barbany

Esencies amb Manel Rodríguez. 

S'inaugura dilluns i fins al 16 de febrer
Centre Cultural de Bellavista

Temps i emocions. Vencem l'Alzheimer. 

Fotografies de Marga Pérez. 
Inauguració divendres, a les 19 h
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