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EN PORTADA

Anul·lades les 
clàusules abusives 
d'un contracte 
de lloguer d'Azora
Sílvia Torres, veïna de l'immoble propietat 

del fons voltor del carrer Girona, guanya la 

demanda interposada el 2020 amb el suport 

del Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu 

Ronda, i estableix un precedent jurídic 

Bones notícies per a les persones 

llogateres d'un immoble. Per pri-

mera vegada a l'Estat, un jutjat 

ha declarat la nul·litat de diverses 

clàusules abusives d'un contracte 

de lloguer. El jutjat de primera ins-

tància 31 de Barcelona ha conclòs 

que 9 de les 10 noves clàusules del 

contracte de lloguer del fons voltor 

Azora a la veïna del carrer Girona 

amb Frederic Monpou Sílvia Tor-

res són abusives i fraudulentes. La 

granollerina, amb el suport del Sin-

dicat de Llogateres i el Col·lectiu 

Ronda, va interposar una demanda 

l'any 2020 per denunciar una si-

tuació que també afecta altres in-

quilins del bloc. Entre les clàusules 

anul·lades per contravenir la nor-

mativa legal vigent i els drets dels 

arrendataris, destaca la "bonifica-
ció de la renda", que permetia a 

Azora aplicar una pujada del preu 

del lloguer del 30% a partir del ter-

cer any de contracte, i passar així 

de 690 a gairebé 1.100 euros.

La clàusula que pretesament per-

metia Azora aplicar aquest incre-ment, qualificat d'"abismal" per 

la sentència, és l'anomenada "de 
bonificació de la renda", segons 

juntament amb el Col·lectiu Ronda, 

asseu al banc dels acusats i guanya 

el tercer fons voltor més gran de 

l'Estat, Azora, companyia matriu 

de les empreses Lazora, Encasa-

Cibeles i Témpore Properties, que 

tenen 13.000 habitatges a tot Es-

panya i en gestionen 20.000.

La sentència és un precedent 

inèdit a l'Estat espanyol, atès que 

és el primer judici contra la inclu-

sió de clàusules abusives en els 

contractes de lloguer i, per tant, 

obre les portes a canviar el futur 

de milers de persones que viuen 

de lloguer i hi estan afectades. 

Juntament amb la clàusula de bonificació, la sentència imposa la 
nul·litat de 8 clàusules contractu-

als més, inclosa l'aplicació d'una 

penalització econòmica del 300% 

del preu diari del lloguer per la de-

mora en el lliurament de les claus, 

la imposició de la possibilitat que 

l'arrendador pugui fer visites pe-

riòdiques a l'immoble, la retenció de tota la fiança per l'existència de 
desperfectes mínims i la renúncia 

de drets en cas d'interrupció dels 

subministraments per causa aliena 

a l'arrendador. També la negativa a 

reemborsar quantitats econòmi-

ques abonades pels llogaters en 

cas de resolució del contracte per 

causes imputables a l'arrendador 

i la impossibilitat d'exigir la devo-

lució de despeses derivades d'in-

compliments contractuals de la 

mateixa Azora.

De fet, de les 10 clàusules denun-

ciades, la sentència només atorga 

validesa a l'autorització per part 

del llogater a ser incorporat en re-

gistres de morosos en cas d'incom-

pliment de l'obligació d'abonar la 

renda corresponent.

Montse Serrano, advocada de 

Col·lectiu Ronda, considera la sen-

tència "una fita de gran transcen-
dència, ja que aporta llum sobre 
l'abusivitat i els desequilibris en 
perjudici de llogaters que Azora 
i altres grans tenidors i fons d'in-
versió immobiliaris incorporen 
de manera sistemàtica i massiva 
als contractes d'arrendament. I 
tot plegat en un escenari en què 
una qüestió tan bàsica com l'ac-
cés a l'habitatge ja està revesti-
da de prou dificultats".

Campanya iniciada a Granollers
La demanda es va interposar l'any 

2020 per Sílvia Torres, una veïna 

de Granollers organitzada amb el 

Sindicat de Llogateres en el marc 

la qual el preu inicial del lloguer 

és el resultat d'aplicar un percen-

tatge durant un període 36 mesos 

sobre el veritable preu del lloguer. 

Es tracta d'una de les clàusules més 

polèmiques dels contractes d'Azora 

que la sentència considera abusiva 

i contribueix al fet que "el preu 
del lloguer no fos fixat de forma 
clara i transparent per tal que 
pogués ser comprès per un con-
sumidor mitjà, fet que pot pro-
vocar confusió a l'arrendatari". 

A banda de la manca de transpa-

rència, la resolució insta la nul·litat 

de la clàusula per entendre que "la 
bonificació mira d'evitar l'apli-
cació de la norma legal" i defugir 

l'obligació que "durant els 7 anys 
de contracte, la renda mensual 
respecte la inicial no pot superar 
l'increment de l'IPC".

Precedent inèdit 
Per primera vegada, un jutjat de 

l'Estat espanyol ha condemnat la 

inclusió de clàusules abusives i 

que generen desequilibris entre 

arrendadors i arrendataris als con-

tractes de lloguer. I per primera 

vegada, el Sindicat de Llogateres, 

de la campanya de centenars d'in-

quilins d'Azora que lluitaven con-

tra pujades abusives de lloguer. Un 

cop aquests van poder renovar els 

contractes sense pujades gràcies 

a l'aprovació de la regulació de 

preus catalana, Torres va impulsar 

la denúncia per clàusules abusives 

que li imposaven una actualització 

de la renda del 30%, fet que su-

posava passar dels 690 euros que 

pagava cada mes en el moment de 

formalitzar el contracte, el gener 

de 2020, a gairebé 1.100 euros a 

partir del tercer any.

De fet, a inicis d'aquell any, els veïns de la finca –de dos blocs del 
número 317 del carrer Girona i 26 de Frederic Mompou– ja van 
denunciar la seva situació davant 

d'Azora amb pancartes als balcons 

i van buscar suport al Sindicat i 

a l'Ajuntament. Es tracta d'una 

promoció de 2005 de Solvia, que 

l'estiu de 2019 havia estat venuda 

a Azora. La Sílvia hi vivia des de 

2016 i va ser la primera veïna que 

es va trobar amb l'alt increment de 

preu al desembre de 2021, quan se 

li acabava el contracte. El 2022 s'hi 

van trobar els seus veïns; alguns 

van marxar i altres van iniciar mo-

bilitzacions. i M.ERAS

sindicat llogateres
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Regulació
EL SETEMBRE DE 2020, EL PARLAMENT 

DE CATALUNYA VA APROVAR LA LLEI

11/2020 que regula el preu dels 

lloguers i prohibia que als municipis 

d'alta pressió en l'accés a l'habitatge, 

com Granollers, es pogués superar 

l'índex de referència de preus fi xat 
per la Generalitat. El març de 2022, 

però, el Tribunal Consitucional va 

anul·lar set articles de la llei catalana. 

La nul·litat de la limitació de preus 

de la llei 11/2020 va entrar en vigor a 

l'abril passat. D'altra banda, el govern 

de l'Estat també treballa en una

llei pel Dret a l'Habitatge, que

precisament s'encallava al setembre 

per dues qüestions: la limitació

de preus i l'alternativa habitacional

en cas de desnonaments.

El preu mitjà del lloguer d'un ha-
bitatge a Granollers va arribar al 
desembre al seu màxim històric: 
10,5 euros per metre quadrat. 
Aquest és el mateix preu, de fet, 
que també va assolir el metre qua-
drat de lloguer a la ciutat el març 
de 2020, just durant l'esclat de la 
pandèmia. Això vol dir que un pis 
mitjà de 70 metres quadrats té 
un preu de sortida al mercat de 
735 euros al mes, mentre que un 
habitatge de 100 metres arriba 
als 1.050 euros mensuals. L'incre-
ment més notable es va produir al 
maig, i des d'aleshores els preus 
s'han mantingut més o menys es-
tables per sobre dels 10 €/m2.Així ho especi�ica el portal im-
mobiliari Idealista, que cada mes 
fa un seguiment de l'evolució dels 
preus del lloguer en diverses ciu-
tats de l'Estat. En el cas de Grano-
llers, el preu mitjà va situar-se al 
desembre en 10,5 €/m2, un 2,1% 
més que al novembre i un 8,2% 
més que al desembre de l'any an-
terior, quan llogar un pis sortia, de 
mitjana, per 9,7 €/m2. I en compa-ració amb fa cinc anys, a �inals de 
2017, l'increment ha estat a Gra-
nollers del 26,5%, ja que alesho-
res un pis de 70 metres quadrats 
tenia un cost mitjà de 581 euros al 
mes (8,3 €/m2). Segons les dades 
històriques del portal immobili-

Llogar un habitatge a Granollers és ara un

8,2% més car, de mitjana, que el desembre de 

2021, quan el cost ja s'enfilava fins als 9,7 €/m2

Des del maig de 2022, els preus es mantenen 

estables per sobre dels 10 €/m2, i igualen

així els valors que hi havia la primavera de 2020

Els imports que es paguen a Granollers han 

crescut menys que altres ciutats metropolitanes 

i ara són similars a tota la segona corona

El preu dels arrendaments
arriba al màxim històric
El preu mitjà d'un pis de 70 metres quadrats a la ciutat és ara de 735 euros al mes,
mentre que el setembre de 2015 era de 476 euros; l'increment és superior al 54% 

ari, l'increment de preus s'està 
produint de manera constant des 
del setembre de 2015, moment 
en què –juntament amb tot l'any 
2014– el mercat oferia un dels 
preus més baixos dels últims anys 
(6,8 €/m2). Des d'aleshores, fa poc 
més de set anys, el preu d'un pis 

de lloguer a la ciutat ha augmen-
tat, de mitjana, un 54,4%. 

A diferència del que passava fa 
un parell d'anys, quan els preus de 
Granollers superaven els d'altres 
ciutats mitjanes de la segona coro-
na metropolitana, com Mataró, Sa-
badell o Terrassa, ara la capital del 

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

Pel que fa als habitatges de 

venda, el preu del metre quadrat 

a Granollers al desembre era de 

2.017 €/m2, lluny dels 1.591 €/m2 

que es pagaven el juny de 2017,

i lluny també dels 2.546 €/m2 que 

es pagaven, de mitjana, el maig 

de 2009. Per barris, el centre 

és la zona més cara (2.387 €/m2), 

seguit de la Font Verda (2.277 

€/m2), Sant Miquel- Tres Torres 

(2.176 €/m2), Instituts- Ponent 

(2.058 €/m2), l'Hostal- Lledoner 

(2.039 €/m2) i Congost-Can 

Gili-Estació del Nord (1.712 €/

m2). Tot i que en alguns barris, 

com aquests últims, els preus 

han pujat al voltant d'un 10% 

respecte al desembre de l'any 

anterior, al conjunt de la ciutat 

s'ha registrat una reducció de 

preus de l'1,1% de mitjana.

I a les Franqueses, segons les 

dades del portal immobiliari, 

comprar ara un habitatge és

un 2,4% més barat que un any 

enrere. El desembre del 2022 el 

preu mitjà d'un habitatge

de venda a les Franqueses era

de 1.795 €/m2, un 28% menys

que en el seu màxim històric, 

l'agost de 2010, amb 2.496 €/m2.

El preu de venda
disminueix
un 1,1% respecte
a l'any passat

més elevat que fa només un any. 
És davant d'aquesta escalada 

que entitats com la PAH i la Plata-
forma de Llogateres de Granollers 
lluiten pel dret a l'habitatge i per 
frenar l'especulació immobiliària, 
així com reclamen un augment sig-ni�icatiu dels lloguers socials. ❉ X.L.

LLOGUERS DESBOCATS  Els preus igualen el màxim històric de 10,5 €/m2 Vallès Oriental es manté a la franja 
baixa de preus, si bé la diferència 
és de només un dècimes. A Bar-
celona, el preu mitjà d'un lloguer 
era al desembre de 19,3 €/m2, un 
25,7% més que al desembre de 
2021. I al conjunt de Catalunya, 
el preu mitjà del lloguer va ser al 
desembre de 15,6 €/m2, un 2,8% 
més que el mes anterior i un 4,2% 



dj, 19 gener 20234

Jaume Giró, a GranollersCosta i Dante Fachín, convidats de l'ANC
L'exconseller d'Economia Jaume Giró té 

previst reunir-se, el dijous 26 de gener, 

amb la militància de Junts de Granollers, 

en un acte a porta tancada per presentar 

les eleccions municipals del 28 de maig.

Dimecres al vespre, coincidint amb el tancament d'aquesta

edició de Som, la sala Francesc Tarafa acollia la xerrada col·loqui

El Procés no s'ha acabat, organitzada per l'Assemblea (ANC) a

Granollers. Hi van participar els exdiputats al Parlament de 

Catalunya Josep Costa i Rosselló i Albano Dante Fachín.

SOCIETAT

LES FRANQUESES. La Diputació de 

Barcelona estudiarà les possibles 

alternatives d'ordenació i con-

servació de l'entorn de Can Giralt 

per ajudar a clarificar el futur 

d'aquest edifici històric, situat al 

nucli de Corró d'Avall i afectat pel 

pla urbanístic del Sector UA21.

Aquest estudi arriba després 

que la Diputació hagi lliurat a 

l'Ajuntament l'esborrany de l'in-

forme del nivell de protecció actu-

al de l'edifici, elaborat a petició de 

l'Ajuntament. L'informe reconeix 

els valors històrics i socials de Can 

Giralt, però no considera que tingui 

un valor arquitectònic rellevant, de 

manera que deixa la porta oberta a 

actuar-hi. En aquest sentit, apunta 

com a vàlides diverses fórmules 

per preservar-ne la memòria his-

tòrica: des de rehabilitar l'edifici 

perquè esdevingui un equipament 

públic, fins a documentar-lo i en-

derrocar-lo per transformar urba-

nísticament tot l'entorn.

Dimarts, l'alcalde, Francesc Colo-

mé, i el regidor d'Urbanisme, Jordi 

Ganduxé, van visitar Can Giralt 

acompanyats del diputat d'Infraes-

tructures i Espais Naturals de la Di-

putació de Barcelona, Pere Pons, i 

el gerent de Serveis d'Equipaments, 

Infraestructures Urbanes i Patri-

moni Arquitectònic, Joan Closa. En 

la visita, la delegació de la Diputa-

ció va poder conèixer de primera 

mà l'actual situació de l'edifici, 

"bon estat de conservació", final-

ment no va ser inclòs al document 

definitiu del pla, de l'any 2000, i va 

quedar exclòs de protecció. Actu-

alment, l'edifici està afectat pel pla 

d'urbanització del Sector UA21 i, 

segons el projecte que hi havia fins 

ara, no es preveia conservar-lo.

No obstant això, alguns col·lec-

tius i grups municipals han recla-

mat que l'edifici sigui recuperat, es 

faci compatible amb el desenvolu-

pament urbanístic del Sector UA21 

i pugui esdevenir un equipament 

públic. Abans de prendre la decisió 

definitiva, però, l'Ajuntament ha 

demanat a la Diputació que estudiï 

la viabilitat del sector i proposi al-

ternatives d'ordenació i conserva-

ció de l'entorn de Can Giralt.  x.l.

també conegut com a Agroquímica 

del Vallès per l'activitat industrial 

que s'hi du a terme actualment, i va 

poder amb el propietari de l'edifici.

Es tracta d'una nau de 600 m2 si-

tuada entre els carrers Sant Antoni, 

Sant Joaquim i Verge de Montserrat, 

a Corró d'Avall. Va ser rehabilitada 

i adaptada com a mercat municipal 

l'any 1936, i des d'aleshores ha tin-

gut diversos usos, públics i privats. 

Durant la Guerra Civil va servir com 

a magatzem i punt de distribució de 

productes de les col·lectivitzacions 

alimentàries i agrícoles.

Tot i que Can Giralt figura en 

l'Avanç del Pla Especial de Pro-

tecció del Patrimoni Històric Ar-

quitectònic de les Franqueses del 

1985, on consta que es troba en 

MOBILITAT  CONTINUA PENDENT LA INSTAL·LACIÓ D'UN RADAR

La Diputació estudiarà
alternatives a la conservació 
de Can Giralt, a Corró d'Avall

De nou, al Parlament

Si fins ara ha estat el PSC que ha pre-

sentat mocions al Parlament sobre la 

pacificació del trànsit a la ronda Sud, 

aquesta setmana han estat els diputats 

d'En Comú que, en el marc d'un paquet 

de mesures sobre mobilitat al Vallès, 

han reclamat que la cambra insti el 

Govern a soterrar la ronda Sud.

EN COMÚ RECLAMA 
EL SOTERRAMENT

L'Hospital de Granollers ha dut a 

terme amb èxit el primer proce-

diment endoscòpic basat en ra-

diofreqüència al Vallès Oriental 

per tractar un pacient amb esòfag 

de Barrett i displàsia d'alt grau, 

gràcies al treball multidisciplinari 

dels equips d'infermeria i mèdics 

dels serveis de digestiu, anestè-

sia, diagnòstic ràpid, oncologia i 

anatomia patològica. Fins ara, les 

persones que necessitaven aquest 

procediment s'havien de traslladar 

a l'Hospital Clínic. Els professio-

nals implicats en la intervenció van 

fer prèviament una formació coor-

dinada pel cap de la Unitat d'Apa-

rell Digestiu de l'Hospital, el doctor 

Francesc Bas-Cutrina. L'esòfag de 

Barrett és una malaltia que re-

quereix controls endoscòpics pe-

riòdics, perquè en un percentatge 

baix de casos pot transformar-se 

en una lesió cancerígena. 

SALUT  FINS ARA ELS PACIENTS HAVIEN D'ANAR AL CLÍNIC

L'Hospital incorpora l'ús de 

radiofreqüència endoscòpica 

per tractar l'esòfag de Barrett

A falta de col·locar alguns elements 

de senyalització, a partir de la pro-

pera setmana, els camions pesants 

de més de 7,5 tones tindran prohi-

bida la circulació pel tram urbà de 

la ronda Sud de Granollers, entre el 

pont sobre el riu Congost –a l'en-

trada oest de la ciutat– i fins a la 

rotonda amb el carrer Esteve Ter-

rades, al costat del pont sota la via 

del tren –poc més d'un quilòmetre 

de tram–. Després d'haver estat se-

nyalitzant aquesta nova limitació 

durant els darrers dies, Territori 

sumarà aquesta prohibició a la ja 

vigent des de 2019 de vehicles de 

transport de matèries perilloses.

Territori va fer canvis en la se-

nyalització de l'entorn la setmana 

passada i l'Ajuntament de Gra-

nollers està instal·lant 25 nous 

senyals de prohibit el pas a cami-

ons. Tot plegat amb l'objectiu de 

pacificar el trànsit a la zona, una 

mesura llargament reivindicada 

per la plataforma veïnal Assem-

blea Integradora de la Ronda i Sud. 

Tant l'entitat com el consistori 

insisteixen també a la Generalitat 

per tal que s'hi controli la velocitat 

a través d'un radar. De fet, les mo-

bilitzacions veïnals es mantindran 

i aquest dimecres hi va haver un 

Territori prohibirà el

pas de camions de gran 

tonatge per la ronda Sud

nou tall de lavi. "Pensem que la 

mesura no serà efectiva si no hi 

ha càmeres i lectors de matrícu-

la per controlar-ho. De fet, tot i 

estar prohibit, encara segueixen 

passat mercaderies perilloses", 

denunciaven els veïns dimecres.

L'Ajuntament demana a la Gene-

ralitat més vigilància a l'hora de fer 

complir aquesta limitació, i apunta 

que la Policia Local intensificarà els 

controls a la zona. Quan es van aixe-

car les barreres de l'AP-7 i la C-33 el 

2021, Territori va calcular que pas-

sen uns 2.500 camions diàriament 

per la ronda Sud.  m.e.

ajuntament

CAN GIRALT  Actualment acull una activitat industrial al nucli urbà de Corró

URBANISME  EL DIPUTAT D'INFRAESTRUCTURES, PERE PONS, VISITA L'AGROQUÍMICA DEL VALLÈS

Teatre, música i dansa
a les escoles franquesines
Un curs més, i ja en són 25, els 

centres educatius de les Franque-

ses participen en el programa de 

promoció de les arts escèniques. 

El programa té com a objectiu 

promoure el contacte periòdic 

d'infants i joves del municipi amb 

el teatre, la música i la dansa. La 

planificació de cada temporada es 

fa tenint en compte l'edat i les ne-

cessitats de l'alumnat i, d'aquesta 

manera, afavorir l'educació inte-

gral d'infants i joves, ajudar en el 

desenvolupament de sensibilitat 

cap a les arts escèniques i garantir 

la igualtat d'oportunitats d'accés 

a la cultura. Durant aquest curs, 

l'alumnat d'educació infantil i 

primària podrà veure espectacles 

com Sense lluna, de Sanfaina de 

Colors; L'odissea del riure perdut, 

de la companyia Teatre Mòbil; o 

Sleeping beauty, entre d'altres. Per 

a l'alumnat d'educació secundària 

s'han programat diverses sessions 

de teatre i debat que giraran al vol-

tant de problemes ètics i socials en 

diversos àmbits, com per exemple 

l'ús de les xarxes socials. 

EDUCACIÓ  PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES ALS CENTRES EDUCATIUS
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LES FRANQUESES. Els propietaris 

afectats pel futur desdoblament de 

la línia de tren R3 han començat a 

rebre la notificació de l'expedient 

d'expropiació forçosa de les seves 

finques per a la urgent ocupació de 

l'espai. Entre Parets i la Garriga són 

310 finques, 108 de les quals són a 

les Franqueses i 86 a Granollers. A 

banda, hi ha ocupacions temporals 

de terrenys mentre durin les obres, 

que Adif té intenció de començar a 

executar aquest estiu en el tram 

entre les Franqueses i la Garriga.  

Els propietaris franquesins, de fet, 

estan citats el 25 de gener a la tar-

da a l'Ajuntament per fer el lliura-

ment de la documentació i forma-

litzar l'expropiació dels terrenys i 

construccions afectades.

Una de les finques que seran 

enderrocades per permetre la du-

plicació de la via és Can Rajol, una 

masia del segle XVII que forma 

part del pla especial de catàleg de 

masies i cases rurals aprovat per 

pogués ser enderrocada", de-

nuncia Marta Lloret, caçadora de 

masies i impulsora d'un grup que 

promou la conservació del patri-

moni. La casa està situada entre la 

via del tren i la carretera N-152, 

a l'esquerra del torrent d'Els  

l'Ajuntament de les Franqueses fa 

dos anys. El catàleg posa en relleu 

el valor històric, ambiental i social 

de la construcció, mentre que en 

descarta els valors arquitectònic 

i paisatgístic. "El catàleg ja es va 

fer a mida amb la intenció que 

m.l.

PATRIMONI  ADIF HA COMENÇAT A NOTIFICAR ALS MÉS DE 300 PROPIETARIS DE LES FINQUES AFECTADES L'EXECUCIÓ DE L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE TERRENYS

La duplicació de la línia R3 suposarà

l'enderroc d'una masia del segle XVII

CAN RAJOL  La masia, catalogada, serà enderrocada per duplicar la via

Gorchs i a uns 100 metres al sud 

de la capella de Santa Digna. 

Tècnics municipals i d'Adif han 

restat importància al valor arqui-

tectònic de la masia, actualment 

en mal estat de conservació. L'al-

calde de les Franqueses, Francesc 

Colomé, recorda que és Adif qui 

valora la importància de les cons-

truccions i apunta que, en aquest 

cas, l'administrador d'infraes-

tructures ferroviàries "deu haver 

considerat que l'interès públic 

està per sobre del privat". Llo-

ret, per la seva banda, assegura 

que "la casa s'ha anat degradant 

perquè fa temps que no s'hi ha 

invertit ni rehabilitat, perquè ja 

fa anys que s'esperava que arri-

bés aquest final". Per mirar de 

conservar la masia, els propieta-

ris van proposar que la duplicació 

es fes a l'altre costat de la via, en 

terres de la seva propietat, però 

la fórmula es va descartar per la 

proximitat de la capella de Santa 

Digna, que en aquest cas es veuria 

afectada. "S'ha triat l'opció més 

còmoda i barata per desdoblar 

la via", lamenta Lloret, qui asse-

nyala que també hi havia altres 

alternatives per duplicar aquest 

tram sense afectar les construc-

cions existents. Per exemple, des-

plaçar tot el traçat uns metres cap 

a l'est, a l'altre costat de la car-

retera i més a prop d'Els Gorchs, 

una opció que els responsables de 

l'obra pública van descartar.  

D'altra banda, el catàleg de masi-

es i cases rurals de les Franqueses 

també inclou cinc arbres –quatre 

alzines i un roure martinenc– d'es-

pecial interès local situats al voltant 

de Can Rajol, que es mantindran. 

El grup que promou la conserva-

ció del patrimoni no ha descartat 

una mobilització per mostrar el 

rebuig a aquest tipus d'expropiaci-

ons que comporten la desaparició 

de construccions històriques.  x.l.

Adif considera que

la masia, situada a pocs 

metres de la via, "no té 

cap valor arquitectònic"
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La companyia Agbar ha obtingut 

la millor puntuació en la valoració 

del concurs públic per a la conces-

sió del servei d'abastament d'aigua 

potable de Granollers, al qual s'han 

presentat quatre propostes. L'ac-

tual concessionària ha obtingut 

39,10 punts sobre un màxim de 45 

que preveia el plec de clàusules del 

concurs. La segueixen FCC Aqua-

lia, amb 34 punts; la UTE Acciona i 

Romero Polo, amb 33,40; i la UTE 

Transparenta-Facsa, amb  29. La 

valoració ha estat feta per Pwacs, la 

consultoria a la qual l'Ajuntament 

va encarregar el 2021 una diagnosi 

sobre les futures formes de gestió 

del servei, que va concloure que 

l'opció més adient era la gestió in-

directa. De fet, la Plataforma per la 

Gestió de l'Aigua a Granollers –una 

organització que advocava per la 

gestió pública directa i una consul-

ta popular per decidir el model– va 

criticar la consultora i l'informe 

previ, "encarregat per justificar 

la decisió de triar un operador 

privat", deien. La valoració analitza 

aspectes del servei i l'empresa, com 

l'estructura organitzativa i funcio-

nal del personal; els mitjans mate-

rials adscrits al servei; i els plans 

de gestió i manteniment de les 

instal·lacions. També els plans de 

control de qualitat d'aigua; millora 

de balanç hidràulic; gestió i lectu-

ra de comptadors; comunicació; 

gestió comercial; innovació i eines 

de gestió; avanç del pla d'emer-

gències; i mesures ambientalment 

sostenibles, com l'estalvi d'aigua, 

la reducció d'energia i d'emissions. 

També la planificació d'inversions i 

la definició d'actuacions necessàri-

es, com els punts crítics de la xarxa 

i les possibles solucions. M.E.

El setembre de 2021 va tancar l'úl-

tima oficina bancària de Bellavista. 

La decisió va comportar la mobilit-

zació dels veïns, que fins i tot van 

impulsar una recollida de firmes 

per mirar de no perdre el servei al 

barri. També dues mocions al ple 

reclamaven mantenir el servei, i 

els grups municipals reclamaven 

alternatives al tancament de l'últi-

ma oficina, com un caixer automà-

tic o un agent bancari.

Durant aquest temps, en què no 

hi ha hagut cap servei bancari a 

Bellavista, l'Ajuntament ha treba-

llat per tenir, com a mínim, un cai-

xer automàtic que cobreixi aquest 

nucli del municipi. El consistori ha 

mantingut reunions amb Correus, 

directors d'entitats bancàries, asso-

ciacions de municipis, ajuntaments 

com el de Granollers i la Diputació 

i, fins i tot, va entrar una moció al 

Congrés dels Diputats aprovada 

pel ple municipal. Finalment, ara 

comença el procés per poder ins-

tal·lar un caixer en un equipament 

municipal, concretament al Casal 

d'Avis i Centre Social de Bellavista. 

Dijous, la junta de govern local va 

aprovar iniciar els tràmits de la li-

citació. L'objectiu és comptar amb 

serveis bancaris a Bellavista amb 

les mateixes condicions que la res-

ta de caixers en funcionament les 

24 h, i facilitar així l'accés al veïnat 

i, sobretot, a la gent gran.

L'Ajuntament cedirà un espai al 

Casal d'Avis i Centre Social i facili-

tarà les condicions d'instal·lació a 

les empreses que aspirin a oferir 

el servei. El pressupost municipal 

de 2022 reservava una partida de 

20.000 euros per a la instal·lació 

d'aquest caixer. X.L.

En marxa els tràmits 
per instal·lar un caixer al 
Casal d'Avis de Bellavista

L'ADJUDICACIÓ, PENDENTSERVEIS  RESERVADA UNA PARTIDA AL PRESSUPOST DE 2022

Agbar obté la
millor puntuació
al concurs
del servei d'aiguaADF MONTSENY-CONGOST

VOLUNTARIS  Assistents a l'assemblea de l'ADF a Corró d'Avall, dissabte

MEDI AMBIENT SERÀ EL CENTRE LOGÍSTIC I OPERATIU PRINCIPAL

L'ADF Montseny-Congost 
estrena local a Corró d'Avall

La Societat de Caçadors de les 

Franqueses va celebrar el cap de 

setmana l'acte de cloenda del seu 

50è aniversari, que, de fet, es va 

commemorar el 2020 però que la 

pandèmia va obligar a endarrerir. 

L'acte va tenir lloc a Can Ribas, on 

es va projectar un vídeo de la tra-

jectòria de l'entitat i una vuitan-

tena d'associats van rebre una sa-

marreta amb el logotip actualitzat 

de la societat. El fins ara president, 

Antonio Espadas –que ha estat sis 

anys al capdavant del col·lectiu–, 

va passar el relleu al vicepresident, 

David Periáñez. En el seu comiat, 

Espadas es mostrava satisfet de 

la feina feta els últims anys: "hem 

posicionat i prestigiat la Societat 

de Caçadors i hem consolidat les 

bones relacions amb tots els or-

ganismes que col·laboren amb 

Relleu a la Societat de 
Caçadors de les Franqueses

aquesta activitat: Agents Rurals, 

Ajuntament, Guàrdia Civil, Fe-

deració Catalana de Caça, etc.", 

explica. "Sabem que el paper dels 

caçadors és controvertit, però 

és una feina molt necessària per 

evitar accidents i destrosses als 

camps de conreu", defensa.

Dos casos de triquinosi
El Departament de Salut infor-

mava dilluns que, el passat 28 de 

desembre, va rebre notificació de 

dos casos positius de triquinosi 

procedents de porcs senglars aba-

tuts a les Franqueses, i recordava 

que "consumir carn no contro-

lada sanitàriament és un perill 

per a la salut". El president sor-

tint de la Societat de Caçadors, 

però, puntualitza que aquests 

dos casos corresponen a una ba-

tuda feta per caçadors de Càno-

ves i Samalús. En qualsevol cas, 

recorda, "la carn dels senglars 

que cacem a les Franqueses no 

es destina mai a la venda, sinó 

que, un cop hem rebut els certi-

ficats veterinaris que acrediten 

que la carn és bona i apta per al 

consum, la repartim entre els 

mateixos caçadors".

Des del setembre

de 2021 no hi ha serveis 

bancaris al barri, amb 

més de 9.000 habitants

L'ADF Montseny-Congost, encarre-

gada de la prevenció i extinció d'in-

cendis forestals a les Franqueses, la 

Garriga, el Figaró, l'Ametlla i Càno-

ves i Samalús, va celebrar dissabte 

la seva assamblea anual amb la par-

ticipació de propietaris forestals, 

voluntaris, junta directiva i repre-

sentants municipals. En la sessió es 

va materialitzar la cessió a l'entitat 

d'un local a Corró d'Avall per part 

de l'Ajuntament de les Franqueses, 

que a partir d'ara serà la seu social 

de l'ADF, centre logístic i operatiu 

principal. La Casa del Capità, a l'es-

pai de les antigues naus militars, 

serà també un magatzem per al ma-

terial habitual de l'ADF: mànegues, 

hidrants, motxilles d’aigua, vehi-

cles, eines i equips de ràdio, entre 

d'altres. La regidora d'Agricultura 

i Medi Ambient, Sònia Tena, agraïa 

la "gran tasca dels voluntaris que 

treballen per la conservació del 

nostre entorn i per ser-hi sem-

pre que us necessitem".
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LES FRANQUESES. Martí Ferrer 

Juanola, Daniel Baró Rius i Remi-

gio Málaga García són tres veïns 

de les Franqueses de qui es té 

constància que van ser deportats 

a camps de concentració nazi. 

Fins ara no hi havia cap franquesí 

identificat perquè tots els arxius i 

registres només assenyalaven el 

lloc de naixement dels deportats, 

i no s'havien tingut en compte els 

municipis de residència. Des de fa 

un temps, l'equip de memòria de-

mocràtica de l'Ajuntament inves-

tiga per mirar de trobar persones 

que van viure a les Franqueses 

i van ser deportades als camps 

de concentració nazis. Els iden-

tificats fins ara són Martí Ferrer 

Juanola, nascut el 1916 a Camós 

(Pla de l'Estany), qui va viure a 

Corró d'Avall i exercia de paleta. 

Va ser deportat a Mauthausen el 8 

d'agost de 1941 i alliberat el 5 de 

maig de 1945. Daniel Baró Rius, 

nascut el 1886 a Ainet de Besan 

(Pallars Sobirà), era el mestre de 

Corró d'Amunt i estava casat amb 

la mestra de Marata. Va ser de-

portat a Buchenwald el 6 d'agost 

de 1944 i alliberat l'11 d'abril de 

1945. I Remigio Málaga García, 

nascut a La Estrella (Toledo) el 

1892, era un paleta que vivia a les 

Franqueses. Segons la documenta-

ció que s'ha trobat, va ser deportat 

a Mauthausen el 3 de novembre de 

1941 i a Dachau el 9 de novembre 

de 1942, on va morir 18 dies més 

tard. Per al primer, l'Ajuntament 

ja ha demanat la instal·lació d'una 

llamborda Stolpersteine, i per als 

altres dos s'està a l'espera de po-

der ampliar-ne la informació.

Acord amb Amical Mauthausen
Dimarts, l'Ajuntament signava un 

conveni de col·laboració amb l'en-

titat Amical Mauthausen amb l'ob-

jectiu de reivindicar la memòria 

democràtica i el paper del muni-

cipi com a defensor dels drets hu-

mans i contrari a qualsevol mostra 

de racisme, xenofòbia i homofòbia. 

Amb aquest acord, les dues parts 

es comprometen a treballar en la 

recerca i la difusió d'activitats que 

ajudin a mantenir vius els testimo-

nis de persones que han patit les 

guerres, el feixisme i el franquisme.

Durant la signatura del conveni, 

el president de l'Amical Mauthau-

ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'AJUNTAMENT SIGNA UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT AMICAL MAUTHAUSEN PER REFORÇAR LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Les Franqueses identifica
tres veïns deportats
a camps de concentració

ACORD  Joan Manuel Calvo i Francesc Colomé signaven el conveni dimarts

sen, Joan Manuel Calvo, explicava 

els orígens de l'entitat i els recur-

sos que ofereix. "Les bases del 

nostre projecte es basen en tres 

línies: la investigació i el conei-

xement, la difusió i la preven-

ció", deia Calvo, qui alertava de la 

presència de l'extrema dreta a les 

institucions. "Els que lluitem per 

la democràcia hem d'unir esfor-

ços per combatre i aïllar l'extre-

ma dreta", afirmava.

L'historiador Joan Garriga tam-

bé destacava la necessitat de 

treballar per "evitar la desme-

mòria, l'amnèsia i les diverses 

formes de dictadures i feixis-

mes, també les que van avan-

çant al món", i subratllava la 

importància de treballar "per un 

món més just i més democràtic 

des dels centres educatius". Gar-

riga també valorava la unió entre 

l'Ajuntament de les Franqueses i 

Amical Mauthausen, de qui desta-

cava la tenacitat, el rigor i la volun-

tat de reparar i retre homenatge a 

les víctimes del feixisme i els seus 

familiars. Finalment, l'alcalde, 

Francesc Colomé, refermava el 

compromís de l'Ajuntament de les 

Franqueses amb la recuperació de 

la memòria històrica i democràti-

ca del municipi i afirmava que cal 

continuar treballant en aquesta 

línia. També recordava algunes de 

les accions que s'han dut a terme 

els últims anys a les Franqueses, 

així com el projecte d'entrevistes 

que s'està treballant actualment 

per conservar testimonis orals 

tant de la guerra i la postguerra 

com del franquisme i la transició. 

"Com més triguem més infor-

mació perdem", deia Colomé, qui 

concloïa assegurant que "el poble 

que té passat i té present té un 

futur indestructible", deia.  x.l.

Dimarts 24 de gener (12 h) se celebrarà a la plaça de l'Ajuntament de les Franque-

ses un acte de commemoració del 84è aniversari del bombardeig feixista sobre les 

Franqueses, que va provocar tres morts. També Granollers recordarà els bombar-

dejos de 1939 sobre la ciutat. Ho fa sumant-se al Dia internacional de la commemo-

ració de les víctimes de l'holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat, que 

es commemora el 27 de gener, i amb altres activitats. Per exemple, amb un itinerari 

basat en els bombardejos de gener de 1939 a càrrec del Museu (diumenge, 11 h); un 

seguit d'entrevistes a testimonis que fan referència a situacions viscudes durant la 

Guerra Civil a la ciutat –es podran veure en línia a partir del 26 de gener a l'apartat 

Fonts Orals del web de l'Arxiu d'Imatges de l'AMGr– i amb l'obra de teatre Alhayat o 

la suma dels dies, de la companyia La Viciosa (diumenge 29, 19 h) a Llevant Teatre.

Commemoració del bombardeig

El PSC de les Franqueses celebrarà 

aquest divendres, al Teatre Audi-

tori de Bellavista (19 h), l'acte de 

presentació de Juan Antonio Corc-

hado com a candidat socialista a 

les eleccions municipals, amb el 

lema Impulsem les Franqueses. El 

cap de llista del PSC estarà acom-

panyat de dirigents socialistes de 

la comarca i també de l'alcaldes-

sa de Granollers, Alba Barnusell, i 

l'alcalde de Canovelles, Emilio Cor-

dero. Tots dos donaran suport al 

candidat a través d'una "conversa 

distesa i propera". En la trobada, 

alcaldes i candidat posaran en va-

lor la importància de tenir governs 

municipals socialistes a la comar-

ca i de treballar coordinadament 

entre municipis veïns. Pel PSC de 

les Franqueses és "clau que el 28 

de maig el Vallès Oriental asso-

leixi el màxim d'equips de go-

vern socialistes". 

POLÍTICA  CONVERSA AMB ALBA BARNUSELL I EMILIO CORDERO

Presentació de Corchado

com a cap de llista socialista
La candidatura dels comuns a les 

Franqueses, amb el nom Sumem 

per les Franqueses i encapçalada 

per la regidora Dolors Amaro, es 

presentarà dissabte (de 12 a 13 

h) al Centre Cívic Nord de Grano-

llers. Serà una sessió per "desco-

brir la veritable alternativa per 

millorar Bellavista". A més d'una 

sessió de participació ciutadana, 

l'acte comptarà amb un vermut, 

música, regals i sorpreses. 

DOLORS AMARO, CANDIDATA

Sumem presenta

candidatura al 

Lledoner, dissabte
La Fiscalia Superior de Catalunya 

ha demanat a la sala civil i penal 

del TSJC més temps per presen-

tar l’escrit d’acusació en la causa 

contra Josep Maria Jové per l’1-O a 

causa de l’entrada en vigor del nou 

Codi Penal, que inclou una nova ti-

pificació del delicte de malversació 

de fons públics. El ministeri públic 

tenia fins al 20 de gener per pre-

sentar l'escrit, i ara demana 30 dies 

més amb l’argument que cal un po-

sicionament "integral" i "conjunt" 

de la fiscalia després d’aquest can-

vi en el Codi Penal. Al desembre, 

el TSJC va desestimar el recurs de 

Jové contra l’obertura de judici per 

l’1-O i els magistrats van confir-

mar-ne el processament. Llavors el 

cas quedava a l’espera dels escrits 

de les parts i el calendari. Jové està 

processat per desobediència, pre-

varicació, malversació de fons pú-

blics i revelació de secrets. 

EL DIPUTAT VALLESÀ ESTÀ ACUSAT DE MALVERSACIÓ

La fiscalia vol més temps

per acusar Josep Maria Jové
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 

la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de 

residus que generàvem. Deu anys 

després, l’any 2021, se separen 

correctament un 47% del total de 

residus que generem els catalans i 

les catalanes. Entremig, el Govern 

ha dut a terme campanyes tan 

recordades i efectives i d’impac-

te en el nostre dia a dia, com és 

el cas de la campanya ‘Envàs, on 

vas?’ De fet, aquest increment del 

gairebé un 7% segur que es deu, 

en gran mesura, a campanyes 

com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insuficient 
si ens fixem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% en 
el 2035. Per tant hi ha marge per 
fer les coses millor. Amb aquest 
objectiu i amb l’efemèride dels 10 
anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa 
una altra campanya sota el claim 

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

catalans i catalanes a separar cor- 

rectament els diferents residus. 

La separació en origen: clau pel 

tractament a l’arribada a planta

Per això la campanya també vol 
abordar conceptes clau importants 
en la gestió de residus. En concret i 
de forma molt imminent en la sepa-

ració en origen. La separació en ori-
gen o recollida selectiva és la tasca 
que tots i totes fem a casa nostra, 
també els comerços, amb els resi-

Per què és important que 
separem els residus a casa?

RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

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

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

dus que generem; és la separació 
d’aquests residus en cadascun 
dels cubells que tenim a casa per 
després dipositar-los al contenidor 
de la fracció corresponent. 

Actualment, existeixen cinc frac-

cions en el sistema de recollida: 

els envasos de vidre, que van al 
contenidor verd; el paper i cartró, 
que va al contenidor blau; els en-

vasos  lleugers, que col·loquial-
ment coneixem com a plàstics, 
brics i llaunes, que van al conteni-
dor groc; la matèria orgànica, que 
va al contenidor marró; i finalment 

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

el rebuig, tot aquell residu que no 
pot ser separat a les altres frac-

cions i el contenidor del qual és el 
gris. L’Agència de Residus de Cata-

lunya posa a disposició de la ciuta-

dania el web residuonvas.cat, una 
guia perquè els ciutadans i les ciu-

tadanes puguin resoldre els dub-

Imatge de la planta de tractament de residus de Botarell, a Tarragona - GENERALITAT DE CATALUNYA

tes que els pugin sorgir a l’hora de 
separar correctament els residus. 
Cal tenir en compte que també hi 
ha altres residus que cal separar 
selectivament i que no han d’anar 
al contenidor gris sinó a la deixa-

lleria, com ara l’oli de cuina usat, 
els residus tèxtils, o molts altres 
objectes malmesos com ara mo-

bles o joguines.

I entrant en el detall de la sepa-

ració en origen, els residus orgà-

nics tenen també un tractament 
ad hoc a la campanya, ja que fins 
al 40% dels residus d’una llar co-

rresponen a la fracció orgànica i 
el Govern considera que, amb les 
xifres a la mà, encara hi ha mol-
tes llars que no fan una separació 
d’aquests tipus de residus que és 
la que té més impacte a nivell de 
gasos d’efecte hivernacle en el 
medi ambient. 

De fet, les institucions europees 
donen molta importància a la ges-

tió de residus i a la bona separació 
en origen com un element clau de 
la lluita contra el canvi climàtic. I 
és que el càlcul el 5% dels gasos 
d’efecte hivernacle que generem a 
Catalunya provenen dels nostres 
residus. Per això un bon i ràpid 
tractament és primordial en l’es-

tratègia del Govern català en la 
lluita contra canvi climàtic. 

La campanya també aborda altres 
conceptes clau com els nous sis-

temes de recollida –tant el port a 
porta com els sistemes amb con-

tenidors tancats o intel·ligents¬–, 
els residus tèxtils –que són un 
problema emergent a Catalunya 
al que s’ha de fer front– i la pre-

venció, la reutilització i l’economia 
circular com altres conceptes re-

lacionats amb la gestió de residus 
i molt importants en la preserva-

ció del medi ambient. 

El Govern no ha identificat un tar-
get concret d’aquesta campanya, 
ja que està dirigida a qualsevol 
persona, indiferentment de l’edat 
i el sexe. I és que la correcta ges-

tió dels nostres residus i la lluita 
contra el canvi climàtic és cosa de 
tots i de totes. i

Cal fer una correcta separació dels residus orgànics domèstics - GENERALITAT DE CATALUNYA
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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
09/01 Josep Morera Pujol  79 anys 

11/01 Pere Gay Portet  63 anys

11/01 Juana Cámara López    100 anys 

11/01 Pepita Floreta Riera  82 anys 

13/01 Isidre Garriga Font  88 anys

15/01 Conxita Rovira Trayté  93 anys 

LES FRANQUESES. Una operació 

conjunta de la Policia Local de les 

Franqueses i dels Mossos d'Esqua-

dra localitza i decomissa 1.300 

plantes de marihuana en un habi-

tatge de Llerona. Durant l'opera-

ció també s'han detingut dues per-

sones que han estat acusades d'un 

delicte contra la salut pública i que 

han passat a disposició judicial.

La intervenció es va produir el 

dijous 12 de gener, tot i que l'ope-

ració va arrencar el mes d'agost, 

quan la Policia Local de les Fran-

queses va obrir les primeres dili-

després que el juliol de 2019 es 

donés per desarticulada una or-

ganització, establerta a Mataró, 

dedicada al cultiu de marihuana i 

que tenia una casa llogada a Lle-

rona des d'on cultivava i prepara-

va la mercaderia.

gències després de rebre una de-

núncia a causa de les olors que es 

desprenien de l'immoble on s'han 

trobat les plantes.

Aquesta és la segona vegada 

que es localitza una plantació de 

marihuana al mateix habitatge, 

POLICIA LOCAL LES FRANQUESES

SUCCESSOS DETINGUDES DUES PERSONES ACUSADES D'UN DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLICA

Decomís de 1.300 plantes de 
marihuana a una casa de Llerona

MARIHUANA  Segona gran plantació localitzada a la mateixa casa en quatre anys

Aquesta és la segona 

vegada que es localitza 

una gran plantació

al mateix habitatge

El passatger davanter d'un turis-

me va morir dilluns a la tarda en 

una sortida de via a la carretera 

C-251, en terme de la Roca del 

Vallès i a prop de l'enllaç amb el 

camí veïnal de Marata. Aquesta és 

l'11a persona que ha mort en acci-

dent de trànsit enguany a la xarxa 

viària interurbana de Catalunya. 

L'accident es va produir al punt 

quilomètric 4,5 de la carretera de 

Cardedeu. Els Mossos d'Esquadra 

van rebre l'avís a les 14.44 h.

Per causes que encara s'estan 

investigant, un turisme va sortir 

de la via i posteriorment va xocar 

contra un arbre. A conseqüència 

del xoc, el passatger del turisme 

va morir. A més, el conductor va 

resultar ferit menys greu i va sre 

traslladat a l'Hospital de Grano-

llers, i el passatger posterior va re-

sultar ferit greu i va ser traslladat a 

l'Hospital Sant Pau. Arran de la in-

cidència, que va obligar a tallar la 

via en tots dos sentits de la marxa, 

es van activar tres patrulles dels 

Mossos d'Esquadra, quatre dota-

cions dels Bombers de la Generali-

tat i l'helicòpter medicalitzat i tres 

ambulàncies del Sistema d'Emer-

gències Mèdiques (SEM). Segons 

van explicar després els Mossos 

d'Esquadra, el conductor del cot-

xe tenia el carnet de conduir sus-

pès judicialment fins al 2024 per 

una alcoholèmia positiva. Arran 

d'això, l'home va ser detingut per 

trencament de condemna, i tam-

bé se li imputen dos delictes més, 

homicidi imprudent i lesions amb 

imprudència, ja que en l'accident 

hi va morir un dels passatgers i un 

altre va quedar ferit.

Dimarts la investigació conti-

nuava oberta, entre d'altres, per 

identificar la persona morta amb 

una necroressenya, ja que, segons 

la Policia, tant el conductor com 

l'altre passatger han assegurat que 

"no coneixien de res al copilot, 

ni tan sols com es deia, i tampoc 

no duia cap documentació a so-

bre". El conductor, a més, acumula 

múltiples antecedents delictius.

EL CONDUCTOR I L'ALTRE PASSATGER "NO CONEIXIEN" EL MORT

Mor el copilot d'un

turisme en un accident

a la carretera de Cardedeu

El conductor tenia

el permís de conduir

suspès fins al 2024 per 

una alcoholèmia positiva

Els Mossos han detingut un home acusat de robar en un hotel de Grano-

llers i atracar una benzinera a Bigues i Riells. Els fets van passar l'11 de 

gener, quan els treballadors d'una benzinera van avisar que un home els 

havia amenaçat amb un ganivet de grans dimensions i s'havia endut els 

diners de la caixa registradora. Poc després, un home de 55 anys era detin-

gut a Lliçà d'Amunt quan encara duia els diners i el ganivet a sobre. La Po-

licia relaciona l'arrestat amb una temptativa de robatori denunciada la nit 

anterior en un hotel de Granollers amb el mateix modus operandi. Després 

de passar a disposició judicial, l'home va quedar en llibertat amb càrrecs.

Detingut un home per haver 

robat un hotel i una benzinera

Les condicions meteorològiques 

adverses van obligar a aturar diu-

menge el dispositiu de recerca 

del muntanyenc franquesí José 

Antonio Martínez, desaparegut a 

la serra de Béjar, Salamanca, des 

del passat 29 de desembre. De fet, 

aquesta no és la primera vegada 

que se suspèn el dispositiu de res-

cat pel mal temps a la zona. 

El Servei d'Emergències 112, 

que ha coordinat l'operatiu de cer-

ca des de fa gairebé tres setmanes, 

ha agraït la "intensa col·labora-

ció" de tothom qui ha intervingut 

en l'operatiu, tant professionals 

–com el Grup de Rescat de Pro-

tecció Civil de la Junta de Castella 

i Lleó i especialistes de muntanya 

GREIM de la Guàrdia Civil, a més 

Suspesa de nou la recerca

del muntanyenc desaparegut

de dos helicòpters– com una sei-

xantena de persones voluntàries. 

La pista de José Antonio Mar-

tínez, de 45 anys, es va perdre 

el 29 de desembre al matí, quan 

l'home va sortir tot sol a la munta-

nya amb l'objectiu d'assolir el pic 

de Calvitero, a la serra de Béjar, a 

2.400 metres d'altura, punt limí-

trof entre Castella i Lleó i Extre-

madura. El franquesí, treballador 

de l'Hospital de Mollet del Vallès, 

havia anat a passar uns dies de 

vacances a Ceclavín, el poble de la 

seva dona.

Una dona de Granollers va acceptar 

dijous, en un judici a l'Audiència de 

Barcelona, una pena de 8 mesos 

de presó i gairebé 2.000 euros de 

multa i indemnitzacions per insul-

tar i agredir dos adolescents ne-

gres i una discapacitada a la ciutat 

la primavera de 2018. La fiscalia li 

demanava inicialment tres anys i 

mig de presó per un presumpte de-

licte contra la dignitat de les perso-

nes per motius discriminatoris, un 

contra la integritat moral i un de-

licte lleu de lesions, però va pactar 

amb la defensa i la dona no haurà 

d'entrar a presó si segueix un curs 

contra la discriminació. 

Condemna per 

insultar i agredir 

tres persones

L'adéu a Eduard Olivés

Dimarts al migdia, desenes d'amics d'Eduard Olivés van recordar
"l'home que ho gravava tot" al cementiri de Granollers, on va ser enterrat. 
Hi va participar un duet de corda, i diverses persones van llegir textos per 
acomiadar l'Eduard Olivés, un habitual dels actes socials de Granollers, 
sempre amb la seva càmera, que va morir el 24 de desembre a 58 anys.

S.M.

OBITUARIS CERIMÒNIA DE COMIAT AL CEMENTIRI
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El 2022 va ser el segon any més sec 
dels últims 37 anys a Granollers 
i rodalia, només per darrere de 
2021. Segons les dades de precipi-
tació recollides per Josep Lluís Al-
barracín, un meteoròleg aficionat 
de Corró d'Avall, durant tot l'any 
van caure a les Franqueses 356 li-
tres/m2, el segon registre més baix 
des del 1989, només per darrere 
dels 338 l/m2 de l'any anterior. 
Aquests dos registres queden molt 
lluny de la mitjana vallesana dels 
darrers 35 anys, de 586 l/m2.

El mes que més precipitació va 
registrar va ser el març, amb 120 
litres/m2 –un terç de l'aigua cai-

de sequera i tempestes sobtades 
que, en un sol dia, aporten grans 
quantitats d'aigua. Així, el dia amb 
la màxima precipitació registrada 
l'any passat va ser el 12 de març, 
amb 45 l/m2, un 12,6% del que va 
ploure en tot l'any.

Albarracín explica que cada cop 
és més evident l'efecte del canvi 
climàtic en la meteorologia. "Fa 20 

anys plovia més o menys igual 

cada mes, amb alguna variació, 

però ara cau tota la pluja de cop 

després de moltes setmanes en 

què no cau ni una gota".
Segons el Servei Meteorològic 

de Catalunya (SMC), el Vallès Ori-

guda durant tot l'any–, seguit de 
l'agost, amb 88 l/m2. I cinc mesos 
de l'any van registrar quantitats 
inferiors als 10 litres/m2. Van ser 
febrer (1 l/m2), juny (6), juliol (3), 
octubre (5) i novembre (7). 

En total va ploure 49 dies dels 
365 de l'any, mentre que l'any an-
terior, encara més sec, va ploure 
només 45 dies. El 2018 i 2020, en 
canvi, van ser dos anys molt plu-
josos, amb 67 i 62 dies de pluja i 
un total de 901 i 877 l/m2 recollits, 
respectivament. 

A diferència d'anys anteriors, 
la pluja del 2022 va ser més "mal 

repartida", amb llargs períodes 

METEOROLOGIA  L'ANY PASSAT VA SER EL MÉS CÀLID DES QUE ES TENEN REGISTRES, AMB UNA ANOMALIA DE +2 GRAUS AL VALLÈS ORIENTAL

Una sequera persistent

Aquesta setmana, unes 200 persones de 20 horts comunitaris de Grano-
llers i comarca han pogut recollir a l'Espai Congost (ctra. de Caldes, 28) 
safates de planter de varietats locals –ceba Cornet, espinac gegant, enciam 
del sucre, pèsol del ganxo, fava Reina Mora i coriandre– en el marc de la 
sisena edició de Llavors de sempre, una iniciativa del Banc de Llavors del 
Vallès Oriental i Parc Estudi, centre de formació orientat al desenvolupa-
ment del coneixement, promoció social i coeducació. Consisteix a acostar 
les varietats locals d'hortalisses als horts comunitaris. El Banc de Llavors 
selecciona i facilita les llavors i els materials necessaris per fer el planter 
que els alumnes de la UEC (Unitat d'Escolarització Compartida) de Parc 
Estudi sembren i cuiden a l'hivernacle de què disposen a l'Espai Congost. 

Repartiment de planter de varietats 

locals per als horts comunitaris

2021 i 2022 han estat els dos anys amb menys precipitació de les 

últimes 4 dècades, tots dos al voltant del 60% del valor de referència

x.l.

SEQUERA  El pantà de Vallforners, a Cànoves, gairebé sec a l'octubre

ental va ser una de les comarques 
amb un dèficit d'aigua més gran, 
amb percentatges inferiors al 50% 
del valor climàtic de referència.

L'any més càlid
Pel que fa a temperatures, el 2022 
ha estat l'any més càlid registrat 
mai al Vallès Oriental i també a 
Catalunya, segons el balanç del 
SMC. La temperatura mitjana anu-
al ha superat el rècord dels 18ºC al 

Durant la campanya de poda que 
s'està duent a terme a Granollers 
s'ha detectat la presència d'una 
plaga lesiva a una morera de la pla-
ça Maluquer i Salvador. Es tracta 
de l'escarabat vespa de les more-
res (Xylotrechus chinensis), un in-
secte coleòpter pertanyent a la fa-
mília dels cerambícids, procedent 
del nord-est d'Àsia, present des de 
fa uns anys a Catalunya i detectat 
per primera vegada a la ciutat.

A Catalunya, principalment afec-
ta les moreres, però als seus països 
d'origen també ataca pereres, po-
meres i vinya. "Arran del poten-

cial d'afectació a altres arbres 

de la ciutat i al món agrícola, cal 

que el control de la plaga es faci 

de manera ràpida i eficient", han 
explicat fonts municipals.

Davant la baixa efectivitat dels 
tractaments insecticides habituals 
i per evitar que la plaga s'escampi 
a altres exemplars de la ciutat, se 
substituirà l'arbre afectat per un 
til·ler. El motiu pel qual els trac-
taments insecticides no són efici-
ents és que es tracta d'un insecte 
que actua dins de l'arbre, fent ga-
leries i fent-los malbé per dins fins 
que cauen a trossos i finalment 
moren. Així, seguint les recoma-
nacions de la Generalitat, el siste-
ma per assegurar que la plaga no 
s'escampi de manera exponencial 
és eliminar els exemplars afectats 
i cremar-ne les restes. i m.e.

Detectat per primer cop 

l'escarabat vespa a la ciutat

VIA PÚBLICA  HA ATACAT UNA MORERA DE LA PLAÇA MALUQUER

prelitoral. L'anomalia climàtica ha 
estat de +2ºC de mitjana al Vallès 
i +3ºC al Montseny. De fet, de maig 
a desembre, tots els mesos han es-
tat els més càlids des que es tenen 
registres, amb diverses onades de 
calor i temperatures màximes que 
van fregar els 40ºC. Segons el SMC, 
la freqüència d'onades de calor es-
tivals i d'episodis càlids d'hivern 
va en augment i serà habitual a Ca-
talunya les properes dècades.  x.l.
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OPINIÓ

El triomf de la Sílvia –una veïna de Granollers que ha rebut el suport del 

Sindicat de Llogateres i l'assessorament dels advocats del Col·lectiu Ronda– 

contra el seu Goliat –el fons voltor Azora, el tercer més gran de l'Estat– en 

uns tribunals és no només una victòria personal, sinó col·lectiva. Una bona 

notícia en el marc d'un sistema judicial que massa vegades s'ha comprovat 

que protegeix la propietat per sobre de la vida i la dignitat de les persones. En 

aquesta ocasió, un jutge ha sentenciat per primera vegada que les pràctiques 

abusives de molts dels grans tenidors de pisos del país són il·legals i, per tant, 

n'ha decretat la nul·litat. La revolta d'un bloc del carrer Girona de Granollers 

suposarà un precedent en la jurisdicció de tot l'Estat i obre la porta a poder 

parar els peus als augments irracionals de preus de lloguer, així com altres 

pràctiques que cada cop escanyen més la ciutadania que ha optat per viure 

de lloguer –sovint expulsada del mercat de compra per un preu de l'habitatge 

desproporcionat amb els salaris majoritaris i una inestabilitat laboral cada

cop més palesa–. Tothom qui creu en la justícia social, avui pot alçar la copa 

per la Sílvia i perquè cada cop siguin més els davids que plantin cara a Goliat.

DAVID VENÇ GOLIAT

Editorial

Promou:

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

fins a rebentar. Els cunyats han fet de les 
seves i cada un de nosaltres, com no pot 
ser menys, també. Per això tots tenim clar 
una cosa: hem de fer exercici, aprimar-nos 
i tornar a agafar el ritme de la vida i del 
nostre cos. A Granollers tenim per costum 
suar i lluitar contra la balança gràcies a 
la Mitja Marató del primer diumenge de 
febrer, cada any. En qualsevol cas, és una 
prova de diferents distàncies: podem fer 
5 km, 10 o el 21 i pico. Però d'un sol dia…

Enguany, però, tenim marató extra: les 
eleccions municipals del 28 de maig. Tam-
bé és popular aquesta marató, malgrat 
que menys esportiva i dura bastant més 
que la Mitja. De fet, ens queda poc més 
que quatre mesos i mig per acabar la nova 
cursa que celebrem només cada quatre 
anys. Si fos cada any estic segur que els 
ciutadans ens donaríem de baixa. Quin 
cansament només de pensar-ho.

A Granollers aquestes eleccions munici-
pals no són cap fotesa. Seran les primeres 
sense tenir en Mayo al cartell. Josep Mayo-

Municipals de maig de 2023: 
comença l'espectacle

ral portava dues dècades encapçalant les 
llistes del PSC i tres dècades a les llistes. 
Coneix Granollers com ningú i pràctica-
ment tothom a Granollers el coneix a ell. 
Alba Barnusell, el seu relleu i actual al-
caldessa de la city, un magnífic actiu so-
cialista, s'enfronta a un nou escenari amb 
l'evident interès de tornar a aconseguir 
una majoria absoluta per governar sense 
pressions.

Al davant del PSC, la resta del món po-
lític. Com a mínim 9 formacions polítiques 
intentaran deixar-los sense majoria ab-
soluta i mossegar un tros del pastís. ERC, 
Junts, CUP, Comuns, Primàries, PP, Vox, Ciu-
tadans i Valents estan esmolant les eines i 
les dents. Tots i totes volen ser imprescin-
dibles "per la governabilitat de Granollers", 
una frase que ens fartarem de sentir. El que 
no tinc tan clar és a canvi de què…

És moment de parlar de models de ciu-
tat, d'obres i infraestructures, d'iniciati-
ves econòmiques, d'impostos, de sosteni-
bilitat, de transport, d'ecologia, d'okupes, 
de llocs de treball, de política social, de la 
gent gran. I de barris. I del centre. I del que 
calgui. És el moment de parlar del Grano-
llers real, no del que descriuen els partits 
des de Barcelona o Madrid.

En fi, passin, passin, no s'aturin, si us 
plau. Agafin les crispetes i els refrescos i 
seguin i, sobretot, relaxin-se i gaudeixin: 
Comença l'espectacle!

H

RAMÓN MORA
Candidat de Valents 

a Granollers

es que el 2019 Sal-CUP va en-
trar a l'Ajuntament vam dema-
nar amb insistència un protocol 
propi per abordar les violències 

masclistes. La resposta, invariablement, 
era que hi estaven treballant, però sense 
cap concreció sobre com avançava la fei-
na. La realitat és que no s'hi va començar 
a treballar fins que es va obtenir una sub-
venció de la Diputació (a final del 2021) 
per tenir un suport extern. Podríem enten-
dre que no es pogués avançar gaire perquè 
l'àrea de feminisme té pocs recursos, però 
no que s'ocultés que no s'avançava.

El protocol per a l'abordatge de les vi-
olències masclistes i LGTBIfòbiques es va 
aprovar per decret de la regidora de Femi-
nisme el 12 de desembre passat. Dos dies 
després, regidora i tècnica el presentaven 
als grups de l'oposició i ens convidaven a 
fer-hi aportacions. Sempre hem estat dispo-
sades a participar en qualsevol taula de tre-
ball i a aportar la nostra visió, però no tro-
bem sentit a fer aportacions a un document 
ja aprovat, i menys quan hi veiem deficièn-
cies notables que recomanen replantejar-lo.

La primera és que no han participat en 
el grup de treball àrees com Infància i Jo-
ventut, Gent Gran, Cultura, Esports o el 
SAC, fonamentals en tant que àrees d'aten-
ció directa a les persones. Tampoc no hi ha 
participat Pagesia, tot i que una moció del 
PSC aprovada el 2020 incloïa l'acord de re-
forçar l'atenció a les dones del món rural. 
Cap d'aquestes àrees no s'inclou tampoc en 
el circuit de detecció definit.

La segona és que el protocol preveu 
un circuit diferent per a les violències 
masclistes i per a les violències LGTBI-
fòbiques. Totes les violències haurien de 
ser denunciades, tractades i acompanya-

Un govern malavingut genera 
polítiques incoherents i ineficaces

des de la mateixa manera, però amb els 
matisos necessaris per atendre cada cas 
concret. Altrament, continuem posant el 
focus sobre la víctima, sobre la seva dife-
rència i manera de ser, quan el problema 
és l'agressor, el mateix patró per a tots els 
casos. Tampoc no entenem que es faci un 
protocol diferent per a les agressions en 
espais d'oci, que si bé tenen unes especifi-
citats concretes, els circuits d'atenció a la 
víctima haurien de ser els mateixos.

Finalment, també considerem deficièn-
cies del document el fet que s'hi parla de 
prevenció, amb un conjunt d'accions que 
no es defineixen; s'hi parla de detecció per 
mitjà d'instruments que no es detallen, o 
s'hi preveu una comissió de seguiment 
que tampoc no es defineix. A més, enlloc 
no es parla de com es donarà a conèixer 
aquest protocol als treballadors públics, 
a les entitats o a la població en general, 
un coneixement imprescindible perquè el 
protocol es pugui aplicar i ser efectiu.

D'altra banda, ens crida l'atenció que les 
àrees que hi trobem a faltar siguin justa-
ment encapçalades per l'altre soci de go-
vern i que en la presentació d'aquest proto-
col, de l'àrea de Feminisme, que encapçala 
el PSC, no hi hagués ni la portaveu ni cap re-
presentant de l'altre partit del govern. Com 
és que el document es va presentar només 
als regidors de l'oposició? S'havia presen-
tat prèviament als integrants del govern?

Al feminisme d'aparador i malbarata-
ment de recursos habitual s'hi afegeix 
ara incompetència, partidisme i un temps 
preciós perdut en perjudici de les matei-
xes víctimes de sempre.

D

MARIA FORNS I 
EVA NAVARRETE

Sal-CUP les FranquesesSal-CUP les Franqueses

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Feliç 2023! Dies d'espera de mitjana
a l'Hospital General de #Granollers 
per una ecocardiografia: 218 dies. 
Per una ergometria: 408 dies. O per 
una colonoscòpia: 216 dies (dades ICS). 
#RetallarMata #DefensemlaSanitatPublica

@Viatge_Orient @BernatVivancos

Acabada de compondre la 'Missa per
la PAU', per a doble cor/8 veus blanques, 
orgue i perc. 75 minuts de música,
en 268 pàg. Encàrrec de @EscolaniaMont
@VEUScorinfantil. Estrena al maig
al @palaumusicacat i Granollers.

Totes les violències –masclistes i 

LGTBIfòbiques– haurien de ser

denunciades, acompanyades i

tractades de la mateixa manera 
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El juny de l'any passat va finalit-zar la moratòria concursal que va entrar en vigor el març de 2020 per donar un respir durant un temps –mentre durés la crisi de la Covid-19– a les empreses que ja aleshores experimentaven dificul-tats. Arran de la fi d'aquesta mora-tòria, les patronals alertaven d'un previsible augment de la morosi-

tat i dels concursos de creditors, sobretot de cara a la tardor, per-què la situació coincidia, a més, amb un context de crisi energèti-ca, escassetat de matèries prime-res, forta inflació i baix consum. 
"La situació s'ha endarrerit uns 

mesos, i el gruix de liquidaci-

arxiu

CRICURSA  Una de les firmes de la ciutat que ha presentat concurs de creditors

ACTIVITAT ECONÒMICA  L'ENTITAT AUGURA QUE EL 2023 SERÀ UN ANY MARCAT PER LA POR, COSA QUE "FRENA LES INVERSIONS"

ons i tancaments es preveuen 

ara per a la primera meitat 

d'aquest any", diu el president de Pimec al Vallès Oriental, Daniel Boil. L'últim any, per exemple, han presentat concursos de creditors empreses de pes a Granollers com Cricursa, la constructora Abolafio i Automòbils Bertran, mentre que 

altres, com Hi-Lex, han presentat expedients de regulació d'ocupa-ció per a parts importants de la plantilla. Amb tot, l'augment de concur-sos ha estat més notable des del novembre, sobretot de societats auxiliars d'altres empreses més grans. "Hi ha una suma de fac-

Pimec: "Els bancs han d'obrir 

l'aixeta del crèdit a les pimes"

Premi a les fotos de #nadalgranollers

Dissabte es va fer entrega davant del Museu dels premis del concurs 
fotogràfic de Nadal d'Instagram impulsat per Gran Centre entre el 5 de 
desembre i el 6 de gener. En total hi ha hagut una participació de més 
de 150 fotos amb el hashtag #nadalgranollers. Entotal s'han donat tres 
premis. El primer, de 150 euros, ha estat per Juan Carlos Casado (@ljuank); 
el segon, de 100 euros, per David Sánchez (@sirbouman); i el tercer,  
de 50 euros, per Núria Corominas (@nuriacorominas4). Tots tres són vals  
per gastar a les botigues adherides a l'associació de comerciants.

gran centre

La delegació vallesana 

de la patronal alerta d'un 

augment de concursos

de creditors per al 2023

Distribució de material elèctricNova xerrada d'El repte de ser persona Fegime España, grup de distribució de materialelèctric, ha renovat la seva junta directiva ambel nomenament de Xavier Balltondre, d'ElectroplàGranollers, i Pablo González, d'Electro Avilés, com a nous consellers d'aquesta central estatal de compres.
Gran Centre inicia el 20è aniversari del cicle de conferències El reptede ser persona amb la xerrada Tornar a ser nosaltres mateixos, a càrrec de Davinia Qui, directora d'una residència de gent gran a Barcelona, experta en autoconeixement i mestra en tècniques d'exploració dela consciència. Serà avui, dijous, a les 20.30 h, a la Sala Tarafa.

ECONOMIA

tors que fan que la situació si-

gui complicada", diu Boil. "A més 

del preu disparat de l'energia i 

de les matèries primeres, hi ha 

una situació financera comple-

xa". "Els bancs retallen crèdit 

i no obren l'aixeta al finança-

ment de les empreses", lamenta. 
"I això que ara guanyen molts 

diners amb la pujada dels tipus 

d'interès; tenen solvència de 

sobres per fer front a l'incre-

ment de la morositat", denuncia.Justament, l'augment de la mo-rositat és un dels aspectes que més preocupa la patronal de la petita i mitjana empresa de cara al 2023. 
"Aquest serà un any de trànsit; 

tothom està a l'expectativa de 

saber què passarà i és molt pru-

dent; la por frena les inversions 

i l'economia", diu Boil.
Tenir cura de la indústriaEl president de la delegació va-llesana de Pimec també alerta d'una previsible disminució del consum –"la inflació puja molt 
per sobre dels salaris, de mane-

ra que la gent té menys diners 

per gastar"– i lamenta que "els 

últims anys no s'ha cuidat prou 

la indústria del país i no se l'ha 

ajudat prou a innovar". I ara, diu, 
"en paguem les conseqüències, 

+11,7%
ELS CONCURSOS DE CREDITORS 
VAN CRÉIXER UN 11,7% A
Catalunya el 2022, amb 1.534  

procediments iniciats durant l'any. 

Per sectors, el comerç va ser el 

que va concentrar més concursos, 

seguit de la construcció i la 

indústria manufacturera. Segons 

el Col·legi de Registradors de la 

Propietat i Mercantils d'Espanya, 

només el tercer trimestre es van 

registrar a Catalunya 937 concursos 

de creditors, un 21,1% més que

el mateix període de l'any anterior. 

D'aquests procediments, només 

373 van ser voluntaris, i 271 es van 

tramitar per procediment exprés.

amb naus buides, falta d'inversi-

ons i fugues com l'anunciada per 

Amazon la setmana passada". Tot i els presagis econòmics poc reconfortants per a l'any que ara comença, Boil apunta que aquesta 
"és una onada més d'una crisi 

que ve del 2008 i ja coneixem", que obligarà el mercat a "reor-

ganitzar-se" per adaptar-se a les turbulències. "El dubte és saber 

quant temps durarà aquesta si-

tuació d'incertesa abans no tor-

ni un clima de confiança".  x.l.

El Programa Primer 2023 de foment de l'emprenedoria ter-ritorial especialitzada ha obert la convocatòria a les entitats. El programa ofereix suport a l'em-prenedoria mitjançant el finança-ment de programes de formació i mentoria que impulsin la creació i el creixement d'empreses basa-des en la innovació, la tecnologia i nous models de negoci. El Depar-tament d'Empresa i Treball desti-na enguany 1,6 milions d'euros al programa, un 50% més que l'any anterior. El programa vol esten-dre a tot Catalunya l'efecte de hub tecnològic de Barcelona de con-centració d'empreses emergents, i impulsar la creació d'startups basades en oportunitats i fortale-ses de cada territori. El termini de presentació de sol·licituds finalit-za el 31 de gener. 

Ajuts oberts per al 

Programa Primer de 

foment d'startups

COMERÇ  GRAN CENTRE DONA VALS DE 150, 100 I 50 EUROS

Land Motors, concessionari oficial Land Rover de Quadis a Barcelona, ha absorbit la concessió Solmòbil, també propietat de Quadis i que comercialitza els mateixos vehi-cles Jaguar i Land Rover. Així, a partir d'ara, el concessionari de Solmòbil de Granollers, a la carre-tera del Masnou, i també el de Sant Quirze del Vallès, operaran sota la marca Land Motors. Aquesta ab-sorció, juntament amb la de Donay del mes d'octubre passat, conver-teixen Land Motors en el concessi-onari Jaguar Land Rover més gran d'Espanya, i l'objectiu és vendre fins a 550 unitats el primer any després de la fusió. L'adquisició s'emmarca en el pla d'expansió de Land Motors, que pretén "unificar 

nom comercial i criteris en una 

única direcció per millorar així 

l'experiència dels clients".  

El concessionari 

Solmòbil, adquirit 

per Land Motors La Cambra territorial del Vallès Oriental ha donat el tret de sorti-da a la tercera edició dels Premis Futur Cambra amb el propòsit de  promoure la formació professio-

nal entre els joves vallesans. Els guardons premiaran els tres pro-jectes finals d'FP que siguin més cooperatius, sostenibles, innova-dors, solidaris i que promoguin la igualtat de gènere dels cursos 2022-2023 i 2023-2024. Els pre-mis també reconeixeran el com-promís tant dels centres de for-mació com de les empreses de la comarca en l'impuls i la dinamitza-ció d'aquesta modalitat formativa. Tots els centres d'ensenyament i l'alumnat dels centres educatius públics, concertats i privats del Vallès Oriental poden presentar les seves candidatures a la Cambra fins al 12 de juny del 2024. 

Tret de sortida a

una nova edició dels

Premis Futur Cambra
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El 1975, Celestino Rodríguez Novo va posar 

en marxa l'empresa CRN, per comercialit-

zar extintors, al número 116 del carrer Joan 

Prim. L'any següent, a la Fira de l'Ascensió, 

va fer la primera presentació dels seus pro-

ductes de protecció per a empreses, amb 

extintors, mànegues i sistemes de detecció 

contra incendis. El 1993 es va incorporar a 

l'empresa Guillermo Torrecilla Casals, actu-

al conseller delegat d'ECA SICI Alarmax. El 

1996 es va constituir com a societat limitada 

ECA Seguridad Integral Contra Incendios per 

oferir serveis de manteniment i instal·lació 

de sistemes de protecció contra incendis a 

la província de Barcelona. Des de l'inici de 

l'activitat fins ara, la firma ha venut més de 

ECA SICI Alarmax, 47 anys d'expertesa 
en sistemes de seguretat i antiincendis

ECA SICI ALARMAX

carrer Camí Ral, 116 (pol. ind. Palou Nord) · Granollers

Tel. 93 879 31 15 · 661 40 64 73 · www.ecasici.com · www.alarmax.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

dos milions d'extintors, i avui ja són més de 

6.000 els clients que confien la seva segure-

tat a ECA SICI, tant particulars i grans empre-

ses com organismes oficials. El 2012 la firma 

va ampliar l'activitat, tot instal·lant també 

alarmes de robatori i càmeres de seguretat 

tant a particulars com a empreses, amb la 

marca Alarmax, amb número de registre es-

pecial d'empreses de seguretat de Catalunya 

2012/004. ECA SICI Alarmax és capaç de do-

nar tota mena de solucions en sistemes de 

seguretat, tant en incendis com en robatoris. 

"La nostra millor publicitat són les res-

senyes dels nostres clients", afirmen, i per 

això la firma agraeix als clients la confiança 

dipositada en ells durant aquests 47 anys.

Associació El Far, Daruma, 

Activament Granollers, 

Osonamemt, Fundació 

Antiga Caixa Manlleu 

i BBVA us conviden a la 

inauguració de l’exposició 

de les obres de la setzena 

edició de Parelles Artístiques, 

que tindrà lloc el pròxim 

dia 20 de gener de 2023 

a les 19 h al Centre Cívic 

Nord de Granollers
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ESPORTS

Triomf al Torneig 4 Nacions

Pol Amores, Víctor Romero, Pablo 

Guijarro i Ferran Castillo, jugadors del 

BM Granollers, han guanyat el Torneig 

4 Nacions juvenil –disputat a Hongria– 

amb la selecció espanyola. 

El Fraikin confirma tres amistosos
La plantilla del Fraikin ha iniciat al gener els entrenaments i 

ha confirmat la data de tres amistosos per preparar la tornada 

competitiva del febrer. El primer partit es va jugar dimecres al vespre 

a la pista del Sant Quirze i els dos pròxims amistosos seran a França, 

contra l'Usam Nime el 25 de gener i contra el Frontignan, el 26. 

Internacional

Pol Valera, jugador del Fraikin 

BMG i veí de la Garriga, va rebre el 

cap de setmana la trucada del se-

leccionador espanyol Jordi Ribera 

per incorporar-se a la concentra-

ció d'Espanya del Mundial, que es 

juga entre Suècia i Polònia fins a 

finals de gener. La lesió d'Ian Tar-

rafeta va convocar d'urgències al 

vallesà, que afronta "amb mol-

tíssima il·lusió i ganes" –diu– la 

seva primera gran cita internacio-

nal amb Espanya, tot i que a l'estiu 

ja va guanyar l'or dels Jocs Medi-

terranis.

Valera va arribar dilluns al mig-

dia a la concentració estatal i a la 

nit ja va disputar els seus primers 

minuts contra la selecció d'Iran, 

amb un triomf de la selecció es-

panyola, per 22 a 35. "Anar a un 

Mundial és una cosa que sem-

pre he somiat", deia el jugador 

del Fraikin. Espanya va aconse-

guir passar la fase preliminar amb 

un ple de victòries i amb l'objectiu 

de passar a la fase final i així llui-

tar per les medalles.  

Pol Valera debuta 

al Mundial amb la 

selecció espanyola

El KH-7 BM Granollers ha tancat la 

primera volta de la fase regular de 

la Lliga Guerreras en llocs de pro-

moció de permanència. L'equip 

dirigit per Dolo Martín aspirava 

a l'inici de la temporada a lluitar 

per les places europees, però ara 

la salvació es veu com l'objectiu 

principal de la campanya. Les va-

llesanes ocupen el penúltim lloc 

amb cinc punts –de 7 derrotes, 3 

empats i 1 victòria– i estan a qua-

tre de sortir de la promoció de 

permanència, que jugaran els úl-

tims quatre classificats.

Les vallesanes van deixar esca-

par el triomf en l'últim partit con-

tra l'Aula Valladolid (24-24), que 

suposa "un empat de ràbia", as-

HANDBOL | Lliga Guerreras  L'EQUIP MOSTRA UNA LLEUGERA MILLORA AMB 2 EMPATS, 1 TRIOMF I 1 DERROTA EN ELS ÚLTIMS 5 PARTITS

xavier solanas / BMG

El KH-7 tanca la primera volta en 
llocs de promoció de permanència 

PUNT DE RÀBIA  Marta Mera es lamenta per l'empat contra l'Aula (24-24)

KH-7 BMG - ATLÉTICO GUARDÉS
Dissabte, 21 - 17 h Granollers

senyalava la tècnica. El KH-7 havia 

aconseguit capgirar l'electrònic a 

les acaballes, després d'anar a re-

molc gairebé tot el compromís i en 

l'últim sospir va rebre el gol visi-

tant de l'empat. "No estem gesti-

onant bé els últims minuts dels 

partits, els finals ens estan cos-

tant. Tornem a allò de sempre: 

és un equip jove, amb falta d'ex-

periència", deia Martín, que sap 

quin és el remei: "òbviament, ju-

gar millor, gestionar els últims 

minuts, estar més encertades 

amb el gol i defensar millor".

En tota la primera volta, el KH-7 

només va poder guanyar un partit 

contra La Rioja, per 16 a 26, el pas-

sat 3 de desembre. Des d'alesho-

res, l'equip va millorar i va sumar 

una derrota i dos empats seguits. 

"D'això se'n surt; l'equip està 

treballant molt bé i em fa ràbia 

per les jugadores. Ens merei-

xem aconseguir la victòria i ar-

ribarà. Espero que sigui dissab-

te", apunta la tècnica, que coneix 

la importància del rival perquè és 

l'Atlético Guardés, que és el cinquè 

per la cua, amb nou punts, i és el 

primer equip que se salvaria de la 

promoció de permanència. "En les 

últimes setmanes l'equip està 

creixent", afegeix Martín.

En el partit de la primera volta, 

les vallesanes van perdre a la pista 

de l'Atlético Guardés, per 24 a 23, 

i ara confien aconseguir la revenja 

davant la seva afició.  j.l.rODrÍGUEz

El filial masculí del BM Granollers 

ha aconseguit el títol oficiós del 

campionat d'hivern del grup D de la 

Primera Estatal després de guanyar 

l'última jornada de la primera volta 

contra el Joventut de Mataró, per 30 

a 35. El KH-7 B és líder en solitari 

amb 27 punts, seguit del Sant Cu-

gat amb 24, amb una ratxa gairebé 

impecable amb 13 triomfs, 1 empat 

i 1 derrota. "Només hem cedit 3 

punts, és molt complicat repetir 

una segona volta tan bona com la 

primera", assenyala el tècnic Ser-

gio Pozo, que afronta la seva novena 

temporada dirigint el filial –en dos 

ocasions va pujar l'equip a plata, 

però per temes econòmics no es va 

assumir l'ascens–.  

El tècnic admet que l'objectiu de 

l'equip no era lluitar per les prime-

res places perquè "la plantilla és 

s.P.

Primera Estatal  L'EQUIP DIRIGIT PER SERGIO POZO LIDERA EN SOLITARI EL GRUP D AMB 27 PUNTS I ÉS UN ASPIRANT A LES FASES D'ASCENS DE PLATA

PLANTILLA  El filial masculí està sent l'equip revelació de Primera Estatal

El filial masculí, campió 

d'hivern de Primera

molt jove, hi ha una desena de 

jugadors que pujaven del juve-

nil", tot i que afegeix: "ràpidament 

l'equip es va mostrar competitiu 

amb els equips de la part alta i 

hem estat molt regulars". "Crec 

que aquest grup faria un molt 

bon paper a la Divisió d'Honor de 

Plata", comenta Pozo. 

Els dos primers classificats ob-

tindran el bitllet per jugar les fases 

d'ascens, tot i que l'equip només 

pensa en el pròxim partit que serà 

dissabte a la pista de la Salle Mont-

cada,  equip amb el qual va empatar 

a la primera jornada.  j.l.r.b.
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L'Staci AEH Les Franqueses va 

guanyar la penúltima jornada de 

la fase regular de la Lliga Catala-

na contra l'Handbol Sant Vicenç 

(29-20) i té un peu i mig a la fase 

pel títol. Els tres primers classifi-

cats obtindran el bitllet per dis-

putar-se el títol de la màxima ca-

tegoria catalana i les franquesines 

ocupen el tercer lloc, del grup A, 

amb 15 punts, i un marge d'1 punt 

amb el quart, que és precisament 

el Sant Vicenç.

L'AEH femení disputarà diu-

menge l'última jornada de la fase 

regular a domicili a la pista del 

segon classificat, el Sant Joan Des-

pí B, que suma 17 punts. Al partit 

de la primera volta, les del Baix 

Llobregat van guanyar a terres 

vallesanes, per un ajustat 25 a 28. 

En cas de guanyar o empatar, les 

franquesines obtindrien el bit-

llet a la fase pel títol. En canvi, en 

HANDBOL | Lliga Catalana  PUJA AL TERCER LLOC I DIUMENGE VISITA EL SEGON CLASSIFICAT

L'Staci AEH femení, amb un 
peu i mig a la fase pel títol

aeh

SANT JOAN DESPÍ B - STACI AEH 
Diumenge, 22 - 13.25 h Sant Joan Despí

FUTBOL | Segona Catalana  OCUPA EL CINQUÈ LLOC AMB 21 PUNTS

El CF Les Franqueses encara no 

ha guanyat cap partit en el que 

va d'any, després de disputar 

dues jornades. Fa dues setmanes 

va perdre a les acaballes al camp 

del Júpiter (2-1); mentre que el 

passat dissabte va sumar un punt 

gràcies a un gol al minut 86 en el 

derbi contra l'Ametlla (1-1). 

L'equip dirigit per José Manuel 

Alcaraz va rebre el 0 a 1 al minut 

Les Franqueses empata 

el derbi contra l'Ametlla

cas de perdre, necessitarien que 

l'Handbol Sant Vicenç no guanyi 

el seu últim partit a casa contra 

el Mubak La Roca, que és cinquè 

amb 13 punts.

Triomf del masculí
El sènior masculí de l'Staci AEH, 

que milita a la Primerta Catalana, 

va guanyar el cap de setmana con-

tra el Poblenou B, per un ajustat 

29 a 28. L'equip franquesí ocupa 

el sisè lloc de la classificació amb 

12 punts i empatat amb el CH 

Igualada, que és quart, i el CH Vall-

doreix, cinquè.

El pròxim partit de l'Staci AEH 

masculí serà diumenge a la pista del 

complicat Vilanova i la Geltrú, que 

ocupa el segon lloc amb 17 punts. 

76, però va tenir la capacitat per 

empatar al tram final, mitjançant 

la diana de Joel Martínez. Els dos 

gols van ser de penal. 

El CF Les Franqueses ocupa el 

cinquè lloc del grup 2A de la Sego-

na Catalana, amb 21 punts i està 

a 6 punts de la fase d'ascens, que 

jugaran els tres primers classi-

ficats. El líder és la UD Parc, amb 

29 punts, seguit del Júpiter, amb 

28, i la Molletense, amb 27. El prò-

xim partit dels franquesins serà al 

camp del CF Lloreda, que és cuer 

amb 7 punts i, en teoria, és asse-

quible per sumar els 3 punts d'una 

tacada. 

LLOREDA - LES FRANQUESES 
Diumenge, 22 - 12 h Badalona

ATLETISME  LES INSCRIPCIONS GRATUÏTES ES PODEN FER 30 MINUTS ABANS DE LES SORTIDES

j.l.r.b.

Madera i Luque, al km 16 de La Mitja

Els esportistes paralímpics Miquel Luque, de Parets, i Jordi Madera, de 
les Franqueses, van batejar ahir, dimecres, el km 16 de La Mitja. 
L'organització ha decidit enguany reconèixer la tasca dels dos esportistes 
vallesans dedicant-li un quilòmetre compartit. Luque és un referent de 
la natació, mentre que Madera és un dels corredors en cadira de rodes 
més destacats. Els actes de La Mitja 2023 continuaran dissabte (18.30 h) 
amb la festa de presentació a la plaça de l'Església de la Garriga.

ATLETISME | Cursa popular  SÓN ESPORTISTES PARALÍMPICS D'ELIT

La Zona Esportiva Municipal de 

Ciclisme de les Franqueses aco-

llirà dissabte una doble cita entre 

el 27è Cros Popular i el 30è Cros 

Escolar. Les instal·lacions espor-

tives celebraran una de les prime-

res competicions atlètiques. 

Les dues proves són tot un clàs-

sic del calendari esportiu del mu-

nicipi i enguany, gràcies a la bona 

acollida de la passada edició, es 

tornaran a fer a la Zona Esporti-

va Municipal de Ciclisme, empla-

çada al polígon del Pla de Llero-

El Cros Popular i Escolar, a 

la zona esportiva de Ciclisme

na, entre els carrers d'Holanda i 

d'Alemanya. L'horari de sortida 

del Cros Popular serà a partir de 

les 10 h i el del Cros Escolar, a les 

10.30 h. La competició estableix la 

modalitat conjunta de participa-

ció en les sortides de cada catego-

ria masculina i femenina.

Les inscripcions es poden realit-

zar el mateix dia fins a 30 minuts 

abans de cada cursa. Cada partici-

pant tindrà un obsequi. 

PLANTILLA  L'equip va guanyar contra el Sant Vicenç (29-20)
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Xavi Blanco, copilot de la italia-

na Camelia Liparoti, ha acabat la 

45a edició del Ral·li Dakar en la 

35a posició de la categoria T3 de 

prototips lleugers. El ral·li més 

exigent del món va celebrar-se 

per quart any seguit a l'Aràbia 

Saudita i enguany ha estat especi-

alment dur, amb baixes tempera-

tures, vent i pluja, que feia encara 

més complicat completar les 14 

etapes amb prop de 5.000 quilò-

metres de recorregut.

Blanco, que és un expert al 

MOTOR | Ral·li  EL GRANOLLERÍ ÉS EL COPILOT DE LA ITALIANA CAMELIA LIPAROTI A YAMAHA

Xavi Blanco acaba el Dakar 
"més dur dels darrers anys"

X.B.

EN CURSA  El prototip lleuger de Xavi Blanco, durant una etapa

Dakar, ha viscut un dels ral·lis 

més complicats de la seva llarga 

trajectòria. "En els últims Dakar 

dèiem que es feia dur, però 

tampoc n'hi havia per tant. Par-

lant amb diferents participants, 

hem coincidit a afirmar que en-

guany era dur de veritat, dels 

més difícils. Especialment, la 

primera setmana, amb recorre-

guts amb molta pedra que feien 

complicat superar els quilòme-

tres. A tot això s'ha d'afegir la 

pluja, el vent i el fred, que ho 

El Carles Vallbona obté 

el passi a la fase d'ascens

VÒLEI | Segona Catalana  SUMA ONZE VICTÒRIES I CAP DERROTA

El sènior femení de l'AE Carles 

Vallbona ha complert el primer 

objectiu de la temporada que era 

l'accés a la fase per l'ascens a la 

Primera Catalana. L'equip grano-

llerí ha obtingut el bitllet per a la 

següent etapa després de guanyar 

el passat cap de setmana contra el 

segon, el Vilanova Groc, per 3 a 1.  

L'AE Carles Vallbona enguany 

s'estrenava a la Segona Catalana, 

però està sent l'equip revelació del 

grup B amb un ple de victòries des-

prés d'onze jornades disputades. 

El conjunt lidera l'agrupació amb 

33 punts amb un marge de 8 amb 

el segon, el Vilanova Groc. La bona 

dinàmica ha permès confirmar el 

passi del conjunt a la fase d'ascens 

quan encara falten tres jornades 

per acabar la fase regular. "Hem 

ARXIU

EN JOC  Un partit anterior del primer equip femení a casa

BÀSQUET | Lliga EBA  TRENCA UNA RATXA NEGATIVA DE TRES DERROTES I S'ALLUNYA DEL DESCENS

El CBG recupera l'alegria contra el cuer

El CBG Pisos.com va aconseguir 

dissabte el primer triomf de l'any, 

que suposava trencar una ratxa 

negativa de tres partits seguits 

sense perdre. L'alegria de l'equip 

dirigit per Toni Olivares va arri-

bar pel triomf contra el cuer del 

grup C2, el CN Helios, per 75 a 66. 

L'equip vallesà necessitava tor-

nar a guanyar per oblidar les dues 

derrotes seguides contra el seu 

particular Tourmalet, els partits 

contra el Pajarraco i el Barça B 

–són els dos primers classificats–. 

El CBG va demostrar que volia 

anar pel partit ja al primer quart, 

amb el 22 a 12 i, a partir d'aquí, va 

dominar l'electrònic fins al final. 

CBG

ALEGRIA  La plantilla celebra el triomf a la pista granollerina

"Va ploure i això feia

que les dunes estiguessin

dures i els llacs, que 

estaven secs, amb fang"

CV SALOU - AE CARLES VALLBONA

Dissabte, 21 - 18.15 h Salou

guanyat els partits amb relati-

va facilitat, però tenim un equip 

molt competitiu i volem més. 

Tot i obtenir la classificació ma-

temàtica, volem acabar prime-

res perquè hi ha uns punts que 

arrossegarem", explica el presi-

dent de l'AE Carles Vallbona, Joan 

Carles Marín, que és conscient que 

l'equip encara no ha aconseguit 

cap títol: "encara queda molt i no 

sabem la dificultat dels rivals de 

la segona fase, que segur que se-

ran molt més competitius". 

L'objectiu és l'ascens
L'equip es basa en la qualitat de 

la plantilla i "el bon ambient", 

assenyala Marín, qui afegeix que 

"tothom sap que l'objectiu és 

pujar i des del club intentarem 

fer tot allò que sigui possible 

per aconseguir-ho". 

El pròxim duel de l'AE –antepe-

núltim partit de la fase regular– 

serà a la pista del Salou, que és 

quart amb 20 punts. J.L.R.B.

Carles Homs va ser el jugador més 

valuós amb 13 punts i 6 rebots. 

El CBG suma la sisena victòria 

de la temporada, ocupa el vuitè 

lloc de la classificació –empatat 

amb el Plus Ultra Seguros Roser, 

setè classificat–, i té un marge 

CBG - IGUALADA

Dissabte, 21 - 17.45 h Granollers

El CEFS Ciutat de Granollers va 

punxar a la pista de l'AE Mon-

tornès amb un empat a tres gols. 

L'equip granollerí encadena el 

segon partit sense guanyar i ara 

ocupa el cinquè lloc amb 16 punts, 

a 7 del líder, el Llinars. Això sí, 

l'equip dirigit per Juan Fernández 

encara arrossega dos partits pen-

dents de disputar, que el podrien 

catapultar fins al segon lloc, en 

cas de victòria. Dissabte, rebrà el 

Manlleu B, a les 20.30 h. 

Ensopegada del 

CEFS a Montornès i 

s'allunya de l'ascens

FUTBOL SALA | Tercera

L'Spartans va guanyar un partit i 

va perdre un altre en la primera 

jornada de la Lliga Catalana que va 

tenir lloc el cap de setmana a Man-

resa. L'equip de quad rugbi vallesà 

va disputar el primer partit contra 

el favorit, el BUC de Barcelona, i va 

perdre per un ajustat 45 a 38. El 

segon partit de l'Spartans va ser 

contra l'amfitrió, el Manresa Whe-

elchair Rugbi, que va guanyar  per 

15 a 51. Així, va acabar la primera 

jornada al segon lloc. 

L'Spartans queda 

segon a la primera 

jornada catalana

QUAD RUGBI | Lliga Catalana

d'un triomf amb el play out. 

El pròxim partit dels d'Olivares 

tornarà a ser davant la seva afició 

i rebran dissabte el CB Igualada, 

antepenúltim amb quatre triomfs. 

A la primera volta, el CBG va per-

dre 76 a 75. 

ha fet encara més complicat", 

explica el granollerí Xavi Blan-

co, que afegeix que les etapes de 

dunes també van ser molt difícils 

"perquè va ploure i feia que les 

dunes estiguessin dures i, els 

llacs secs, plens de fang". 

Valoració final positiva
El prototip lleuger de Yamaha del 

tàndem Liparoti-Blanco va aca-

bar a la 35a posició final, a unes 

64 hores dels guanyadors, Austin 

Jones i Gustavo Gugelmin. "La va-

loració és positiva perquè, tot i 

tenir problemes mecànics, hem 

superat el ral·li després de 14 

etapes, que fins aleshores eren 

un màxim de 12 etapes", comen-

ta Blanco, que admet la dificultat 

"física i psicològica per resistir 

14 dies en competició". A tot 

això, Xavi Blanco ja pensa en la 

tornada "perquè ja m'han trucat 

diferents equips per participar 

en l'edició següent". J.L.R.B.
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CULTURA
DiverMons: construir somnisL'òpera 'Romeu i Julieta' es projecta a l'Edison
El DiverDivendres d'aquesta setmana (17.30 h), 

al Centre Cívic Jaume Oller, proposa el taller 

Constructors de somnis. Els infants, a través 

d'ambientació sonora, visual i olfactiva, podran 

descobrir la màgia dels minimons de fusta.

Avui, dijous (19 h), el Cinema Edison acull la projecció de l'òpera i dansa 

Romeu i Julieta. L'adaptació modernitzada de l'obra de William 

Shakespeare, a càrrec de Charles Gounod, es va estrenar l'any 2012. 

Abans de la projecció (18.30 h), l'expert Oriol Padró oferirà una presen-

tació. L'òpera està en versió original i la seva durada és de 170 minuts. 

L’Orquestra de Cambra de Grano-

llers (OCGr) torna diumenge (19 

h) al Teatre Auditori amb Haydn, el 

primer romàntic, un homenatge al 

compositor considerat el pare de 

la simfonia. Així, el concert inclou-

rà una selecció de les simfonies 

per a orquestra de corda de l'aus-

tríac Joseph Haydn. En concret, 

quatre de les més reconegudes 

del músic: La Simfonia núm. 59 en 

La Major Foc, Simfonia núm. 44 Fú-

nebre, Simfonia núm. 43 Mercuri i 

la Simfonia núm. 49 La Passió, que 

corresponen a l'etapa entre 1768 

i 1771, "un moment d'innovaci-

ons i atreviments que comen-

L'OCGr interpretarà Haydn 
ocgr

MÚSICA  EL CONCERT D''EL PRIMER ROMÀNTIC'  COMPTARÀ AMB DOS ACTES COMPLEMENTARIS

CONCERT L'Orquestra de Cambra porta al TAG 'Haydn, el primer romàntic', un homenatge al creador de les simfonies

cen a transpirar romanticisme", 

descriu el crític Xavier Chavarria.

Haydn, juntament amb Mozart i 

Beethoven, és considerat un gran 

representant del classicisme vie-

nès, així com un dels precursors de 

la música romàntica. Nascut l'any 

1732, les seves contribucions a la 

música de cambra van fer que avui 

dia se'l conegui com a pare de la 

simfonia i del quartet de corda. 

A banda del concert de dissabte, 

s'han programat dos actes comple-

mentaris per acostar l’orquestra 

granollerina a la ciutadania. Avui, 

dijous (10 h), l’OCGr obre al pú-

blic un dels darrers assajos en el 

marc del projecte Viu l’Orquestra!. 

L’objectiu és mostrar a infants i 

adults com es preparen els músics 

abans del concert, així com els di-versos instruments que configuren 
l’orquestra. Amb aquesta matei-

xa intenció pedagògica, el mateix 

diumenge (17.30 h) del concert  

s’oferirà El laboratori de la música, 

un espai en què els assistents po-dran conèixer la figura de Haydn 
no només com a compositor, sinó 

també com a investigador –l’artis-

ta va fer provatures musicals i va 

experimentar amb els instruments 

de l'orquestra per descobrir nous 

sons i recursos–. i àGATA LASHERAS

'Palou Flows' vol revolucionar 

la música urbana a Granollers

LA BANDA, CONFIGURADA PER JOVES DE LA CIUTAT, JA COMPTA AMB DOS ÀLBUMS

Palou Flows és un grup de música  

amateur format per vuit joves que 

va sorgir a Palou. En els seus ini-

cis, eren només quatre els mem-

bres que configuraven la banda, 

i quedaven de manera informal 

per passar una bona estona i fer 

música freestyle. De mica en mica, 

van anant incorporant lletra a les 

bases musicals inspirant-se en els 

problemes i vivències dels inte-

grants, i van decidir portar totes 

aquestes propostes a un estudi.

Les seves cançons toquen di-

versos estils de la música urbana 

com el hip-hop, el trap o la música 

afroamericana. Una de les peculi-

aritats de Palou Flows és que tots 

els seus membres (Totisky, Fru-

nie, Polro, Coody, Puti, Espai, Ce-

bri i Big P) són cantants. Els acom-

panyaments musicals els creen, 

majoritàriament, a l'estudi amb 

eines tecnològiques. El seu segell 

identitàri és també el català, que 

és poc usat en la música urbana. 

El primer disc del grup va sortir 

l'any 2021 i s'anomena igual que 

la banda. Amb un total de 10 can-

çons, els components del grup van 

voler donar a conèixer les seves 

primeres creacions. 

Palou Airlines, el seu segon àl-

bum, va fer-se públic el 2022, i 

comprèn les darreres cançons del 

grup. El disc, segons afirmen els 

membres de Palou Flows, narra un 

viatge sobre l'amor, la passió, l'es-

tiu, les farres, els amics, la família 

i la llar. La idea va sorgir de la re-

alitat dels integrants, que estaven 

repartits en diversos països i tots 

tenien experiències i sentiments 

sorgits dels seus viatges que vo-

lien expressar.

Malgrat la distància geogràfica, 

actualment els joves continuen es-

crivint. El seu objectiu, d'ara enda-

vant, és fer-se conèixer i arribar a 

més joves. "Intentem represen-

tar una generació", afirmen els 

membres del grup. 

"Volem que la gent que ens
 escolti  se senti identificada 

amb la nostra música", diu
 Miquel Cebrian 'Cebri'

El festival familiar de música alter-

nativa MiniBeat ha avançat alguns 

dels grups que formaran part del 

cartell d'aquesta sisena edició. L'ob-

jectiu del MiniBeat, des dels seus 

inicis, és arribar a tota mena de pú-

blics i ser "un espai per crear nous 

adeptes al fascinant món de la 

música i la cultura underground".

Un dels caps de cartell que el fes-

tival proposa enguany és la banda 

empordanesa Fetus, que presenta-

rà el seu darrer treball anomenat 

La serra dels perduts (Bankrobber, 

2022). El grup barreja el punk-

rock i la cançó de taverna –gràcies 

al descobriment del veterà vallesà 

Jaume Arnella, a qui homenatja-

ven a l'anterior treball Sota, cavall 

i rei–. En aquest darrer disc, Fetus 

explora un nou univers i incorpora 

històries populars de l’imagina-

ri empordanès i noves sonoritats 

amb la col·laboració de Carles Bel-

da. Els empordanesos han tornat 

a comptar amb la col·laboració 

de celoní Joan Colomo com a pro-

ductor musical. Al MiniBeat el trio 

vindrà acompanyat per en Guillem 

Caballero (Els Surfing Sirles i Cha-

queta de Chándal) als teclats.

Altres noms que participaran en 

l'edició d'aquest any són els grano-

llerins Catastrofe Club i els vete-

rans de Vilanova Biscuit, la cantant 

AVANÇAMENT DE PART DEL CARTELL DE LA SISENA EDICIÓ

Fins al 29 de gener, el CaixaForum 

de Barcelona acull el concert i es-

pectacle Colors, produït per l'As-

sociació Cultural de Granollers 

(AC). L'obra, dirigida per Toni 

Mira, està adreçada al públic fami-

liar, i té l'objectiu de traduir els co-

lors a sensacions com l'esperança, 

la serenitat o l'amor. Les escenes 

estan acompanyades de so i ritme, 

i porten l'espectador a sentir-se 

d'una manera determinada  de-

penent de la música. De fet, l'obra 

llença la pregunta "us imagineu 

un món sense colors?", i posa 

èmfasi a la importància d'aquests 

en la vida i imaginari. La intenció 

de Colors és parlar de com afecten 

en diversos sentits, especialment 

en l'àmbit de la psicologia. Segons 

sosté la direcció de l'obra, els co-

lors també mantenen una relació 

molt estreta amb la música i amb 

el llenguatge. .

Les darreres funcions són dissab-

te i diumenge (18 h i 12 h respecti-

vament), i el darrer cap de setmana 

de gener en el mateix horari. Les 

entrades valen 6 euros i es poden 

adquirir a web del CaixaForum. i

La producció 'Colors' de l'AC, 

al CaixaForum de Barcelona 

Fetus i Catastrofe Club, 

primeres confirmacions 

del festival MiniBeat

Nina Moth i el vocalista de Bones-

torm, Francesc Garcia, la darrera 

confirmació al festival, que hi pre-

sentarà El gran desgavell. 

El MiniBeat tindrà lloc a Roca 

Umbert el 7 de maig. Les entrades 

es poden adquirir a entrapolis.com 

i el preu és de 7 euros per a infants 

majors de 2 anys i 14 euros per ma-

jors de 12 i adults. Aquest any el 

festival destinarà 1 euro de cada en-

trada a HCXHC (Hardcore Hits Can-

cer), una associació que ajudar aní-

micament i econòmicament malalts 

de càncer, especialment infants. i

A l'Anònims

L'Anònims acollirà Ricky Gil en concert 

diumenge (12.30 ). El cantant –membre 

de Brighton 64–, acompanyat de David 

Charro (Biscuit), presentarà cançons del 

darrer àlbum, Infinites Rutes Invisibles. El 

disc conté vuit temes i barreja el so elèc-

tric amb l'acústic, així com el llenguatge 

poètic amb el més "salvatge", segons 

afirma a la descripció d'aquest. En el seu 

debut en solitari, Ricky Gil compon folk 

amb tocs d'altres estils com el blues.

CONCERT EN SOLITARI 
DE RICKY GIL
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ART  LES PECES D'USUARIS DE DARUMA I ROCA UMBERT ES PODRAN VEURE AL CENTRE CÍVIC NORD

Les parelles artístiques mostren 
el seu treball creatiu i terapèutic
El resultat de la 16a edició de les 

Parelles artístiques, una experièn-

cia creativa contra l'estigma de la 

salut mental, podrà veure's a par-

tir de divendres (19 h) a Grano-

llers, concretament al Centre Cí-

vic Nord –al número 6 del carrer 

Lledoner–, que acollirà l'exposició fins al 23 de febrer, i que inclou 18 
peces creades al Vallès Oriental.

El projecte Parelles artístiques, 

organitzat per Osonament, la Fun-

dació Caixa Manlleu i BBVA, porta diversos creadors a col·laborar amb usuaris d'entitats com l'Asso-

ciació El Far, Daruma i Activament Granollers. Iniciat el 2006 a l'enti-tat Osonament, persegueix dos ob-jectius: afavorir la recuperació de 
les persones que tenen algun pro-blema de salut mental i canviar la visió estigmatitzada sobre la salut 
mental que existeix a la societat.

L'experiència local
A Granollers, des de primers de novembre els creadors han estat treballant en aquesta iniciativa en parelles, formades per cinc ar-

tistes vinculats a l'Espai d'Arts de 

Roca Umbert i altres espais crea-

tius de la ciutat –Lluís Estopiñan, Josep Margalef, Sylvie Bussières, 
Lurdes R. Basolí i Mercè Garolera– 

i cinc paticipants de l'Associació de Familiars per la Salut Mental 
del Vallès Oriental (Daruma).La relació entre els membres de 
cada parella és horitzontal, és a 

dir, assumeixen tots dos la respon-sabilitat de l'elaboració de l'obra 

arxiu

À.L

'ENGINYERS, 30'  La cianotípia de Lluís Estopiñan i Núria Martínez

DE GRANOLLERS A LA LLUNA  JuliaArt pinta basant-se en fotografies reals

i tot el que se'n deriva. El procés creatiu i personal està per sobre del resultat final de les obres, tot i que també formen part d'un catà-

leg i d'unes exposicions itinerants i es posen a la venda. Els beneficis obtinguts es destinen a l'edició se-güent del projecte. Les obres tenen un preu de sortida de 50 euros, uns 
ingressos que donaran continuïtat 

al projecte artístic i social. 

L'artista granollerí Pau Farell 

inaugura divendres (19 h) Emo-

giclastes i el futur de l'educació 

artística, una exposició de poesia visual i art conceptual en formats 
diversos, com l'escultura, el piro-gravat, la cianotípia i l'objecte tro-bat. La proposta de Farell es po-

drà visitar a l'espai per a les arts i 

les lletres L'estació és allà de Car-dedeu (avinguda Catalunya, 8).

Pau Farell és artista, il·lustra-dor, educador i col·laborador ha-bitual amb il·lustracions per als diaris SomGranollers i SomMollet. 
Va ser artista resident a Roca Umbert Fàbrica de les Arts durant 5 anys, on va realitzar diverses exposicions col·lectives. El 2015 

va exposar Anima(l), un conjunt d'obres pictòriques conceptuals de gran format a la sala gran de 
El granollerí Emili Botey inaugura 
aquest divendres una mostra pic-tòrica a la galeria Artemisia, a les 
Franqueses, en la qual recull la seva trajectòria artística entre el 1960 i fins ara. Emili Botey va néixer l'any 1938 i als anys 60, sense formació 
artística prèvia, va iniciar-se en l'art de manera autodidacta. Amb inspi-
ració del corrent impressionista, Botey va practicar la pintura a l'aire 
lliure per retratar els paisatges del 

Vallès Oriental. L'artista es descriu 

com a "pintor local", i defineix el 
concepte com aquell qui "no ha 

estat capaç de traspassar límits 

geogràfics propers".

L'exposició que mostra la seva evolució s'allargarà fins al 25 de fe-brer, i es podrà visitar els divendres (de 17 a 20 h) i els dissabtes (d'11 a 13 h) i la resta de la setmana, mit-
jançant cita prèvia reservada a tra-vés del whatsapp 617 23 10 23. 

Pau Farell inaugura

l'exposició 'Emogiclastes'

Emili Botey inaugura divendres 

la retrospectiva a l'Artemisia

L'ARTISTA I PROFESSOR GRANOLLERÍ MOSTRA LES OBRES DELS DARRERS ANYS A CARDEDEUla Sala Ciutat de Granollers. Farell també ha il·lustrat diversos pro-

jectes com La fotografia i la mare 

que els va parir, de Jordi Ribó, i 
Una història granollerina, de Die-go Sola. Des de 2014 ha participat 
en una desena de projectes d'art urbà i pintura mural a la comarca. El 2021 va exposar el projecte 
Siguem efímers a Vallgrassa, Cen-

tre Experimental de les Arts, al parc natural del Garraf, "en certa 

manera una anticipació del nou 

conjunt d'obres que es podrà 

veure aquest hivern a Carde-

deu", explica. 

Can Barbany mostra les escultures 

de ferro de Manel Rodríguez ReyesL'Espai Tranquil de la botiga Barbany, 
al carrer Anselm Clavé, acull des de di-lluns i fins al 16 de febrer l'exposició 
Transformar el fero amb il·lusions, de l'artista d'Aiguafreda Manel Rodríguez Reyes, apassionat de l'escultura i l'art 
perquè "parla allà on les paraules 

són incapaces d'explicar", assegura el 

creador. 

Pol Aumedes du el 

seu 'Univers musical' 

al Teatre de Cardedeu
L'exposició Univers musical. Quan 

el so es cristal·litza en matèria i 

forma de l'artista interdisciplinari 

de Granollers Pol Aumedes es pot visitar des de dissabte i fins al 31 
de març al Teatre Auditori de Car-

dedeu. La mostra es va poder veu-re l'any passat a l'Escola Camins 
de les Franqueses. 

Julia Moreno, més coneguda com 

a JuliaArt, és una artista grano-

llerina que es dedica a pintar i dibuixar l'espai de manera hiper-realista. L'any 2008, quan va que-dar-se sense feina, va començar 
a dedicar-se a temps complet a l'art, que fins al moment havia es-tat només una afició. En els seus 
inicis copiava quadres d'altres autors, però quan va descobrir les fotografies del telescopi Hubble 
va decidir centrar-se a pintar l'es-pai. Segons afirma l'artista, quan 
va veure que omplir casa seva de llenços era insostenible, va deci-
dir llogar un estudi, on avui dia 

continua pintant.Actualment, està treballant pa-

ral·lelament en dos projectes. El 

projecte de Júpiter, segons l'ar-tista, ha estat un treball que li ha permès descobrir aquest planeta 
"tan fascinant". En el segon pro-

jecte, dedicat a la Lluna, JuliaArt ha volgut experimentar, a banda de la pintura a l'oli i el dibuix, amb diversos suports com mobles o 

teixits per plasmar els cràters i ombres d'aquest satèl·lit natural.
JuliaArt, com altres artistes, ha topat sempre amb l'impediment econòmic. "El meu treball em 

costa temps i diners", assenyala. A banda de les dificultats que enfronta Moreno per mostrar el seu art, també es troba amb una altra realitat: un públic que cada cop valora menys l'art. "Avui dia, 

la gent, abans que comprar un 

quadre, van a l'Ikea i trien una 

làmina qualsevol", sosté. Malgrat això, l'artista afirma que no vol 
deixar la pintura, i que per a ella és 

molt important continuar creant.En un futur, JuliaArt vol expo-sar les seves obres en espais com 
el CosmoCaixa de Barcelona o la NASA de Madrid. "Jo aniré on em 

porti la pintura", explica l'artista, 

tot insistint que el més important 

és no deixar mai de crear. De mo-

ment, per exemple, al planetari del 

Museu de Ciències Naturals de Gra-

nollers s'hi pot gaudir de la Galàxia, una de les seves obres.  À.lASHERAS

LA GRANOLLERINA TREBALLA EN DOS PROJECTES NOUS

JuliaART s'endinsa 

en els cràters lunars
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estabanellenergia.cat/alarmes 
900 828 494

Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar

'Sona la llum!', 

un espectacle 

de música i colors

La companyia teatral La Curiosa 

porta el seu espectacle Sona la 

llum! a la Nau B1 el pròxim dis-

sabte amb dues actuacions, a les 

16.30 h i a les 17.30 h. L'obra té 

com a protagonista la llum i acos-

ta els petits el món de colors i tex-

tures a través del joc amb aquest 

element. Amb aquesta premissa, 

la música Claudia Gómez i la il·lus-

tradora Alba Marina Rivera fan un 

recorregut per diferents racons de 

la natura amb el so i les imatges 

plàstiques.A La Curiosa es defineixen com 
una companyia que "escolta els 

colors i les formes" i trasllada 

aquesta sensació al seu públic 

familiar. Les dues creadores del 

grup teatral van iniciar el projecte 

l'any 2019 motivades per fer arri-

bar la seva "curiositat creadora" 

a la resta de la gent. 

L'espectacle té una durada apro-

ximada de 35 minuts i està reco-

manat a infants d'entre 0 i 5 anys. 

El preu de les entrades és de 8 eu-

ros i es poden adquirir a través de 

la pàgina web d'Escena grAn. i

FAMILIAR

Les vies per sensibilitzar la socie-

tat envers la diversitat s'amplien 

amb imaginació cada vegada més. 

A Mataró, el treball conjunt entre 

la Regidoria d'Igualtat i Feminis-

me i l'Aula de Teatre del Departa-

ment de Cultura de l'Ajuntament 

va desembocar en el projecte de 

creació pròpia Amors, que dissab-

te arribarà a Bellavista.

La peça teatral resultant reflexi-

ona sobre la diversitat sexual, els 

rols de gènere, la cisheteronorma-

tivitat, les identitats, els desitjos 

i plaers, i els imaginaris culturals. 

El text, escrit i dirigit per Pere An-

glas, explica com, abans de mar-

xar als Estats Units a estudiar, en 

Giorgio reuneix els amics en el que 

serà probablement l'últim sopar 

junts durant els pròxims dos anys. 

Al llarg de la nit, mengen, beuen, 

canten i airegen els anhels i els fra-

cassos més íntims, a més d'algun 

secret molt ben guardat. La vetlla-

da servirà també per reivindicar 

valors i creences i per reafirmar 

TEATRE  L'OBRA DE PERE ANGLAS ES PODRÀ VEURE A BELLAVISTA

'Amors' puja a escena

per sensibilitzar sobre la 

diversitat de gènere i sexual
l'imaginari eròtic i les preferències 

sexuals de cadascú. Per arrodonir 

l'experiència, un cop acabada la 

funció, el públic podrà participar 

en un col·loqui moderat per Abel 

Huete, assessor de l'Ajuntament 

de Mataró i membre del col·lectiu 

de professionals de Caleidoscopio.

Elenc jove
La producció, estrenada fa dos 

anys, va comptar amb la col·labo-

ració executiva de Vania Producci-

ons. L'elenc es va triar a través d'un 

càsting obert de joves amants del 

teatre i interessats per la temàtica 

LGTBI. Així, pugen a escena Raquel 

Ayllón, Clara Bellavista, Nerea Fer-

rer, Pol Martínez i David Pruna, 

sota la batuta d'Anglas, amb l'aju-

dant de direcció Minerva Prat i la 

música original de Clara Peya.  m.e.

Ja fa gairebé un any que l'artista 

granollerí Jordi Pagès converteix 

el restaurant llibreria Anònims en 

l'epicentre de la poesia a Grano-

llers, un dijous al mes. La vetllada 

d'avui, dijous (19 h), conferirà el 

protagonisme a dues de les veus 

poètiques del Vallès Oriental més 

solvents i celebrades. 

D'una banda, la poeta i traduc-

tora cardedeuenca Núria Busquet 

llegirà versos dels seus poemaris 

–Arca mínima (Ed. Tremendes, 

2016), inspirat en el mite de Le-

viatan, i Làpida (LaBreu, 2022), 

"un llibre amb un regust deli-

ciós d'ombra que en els millors 

moments recorda la tradició 

gòtica dels anglesos, si bé tra-

vessada per l'univers poètic 

LITERATURA  ELS VALLESANS HI RECITARAN ELS SEUS VERSOS

Núria Busquet i
Pau Gener, a l'Anònims

del cos i el sofriment", descriu 

la convocatòria–. Busquet també 

llegirà fragments d'algunes de les 

seves traduccions de Ted Hughes, 

Sylvia Plath i Margaret Atwood, 

entre altres textos.

Presentació de 'Forces Aèries'
D'altra banda, el també poeta i tra-

ductor celoní Pau Gener Galin pre-

sentarà el seu darrer llibre, Forces 

aèries (Tushita, 2022), escrit durant 

7 anys, un "sopluig. Poèticament, 

lúcidament. Com un gec d'hòsti-

es carregat d'electrons versifi-

cats. Arrelat al poble, a la terra, a 

la veritat, a la llar. A la Poesia que 

ens empeny a dir i a viure. Enca-

ra que sigui massa tard", diu Este-

ve Plantada a l'epíleg.  

arxiu aj. sant celoni

Ds 21 de gener, 20 h
Teatre Auditori de Bellavista. 
Preu: 8 euros (6 amb descompte)
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 19 al diumenge 22 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

11º 1º  11º 2º  11º 2º  10º -2º

L'Esbart Dansaire de Granollers i 

l'Ajuntament van signar dimecres 

el contracte de cessió del fons do-

cumental de l'entitat a l'Arxiu Mu-

nicipal (AMGr). La signatura va 

comptar amb la presència de l'al-

caldessa, Alba Barnusell; el presi-

dent de l'Esbart Dansaire, Pepus 

Costa, i de representants de l'Arxiu.

Barnusell va agrair la donació al 

grup de dansa. "Avui, com a ciutat, 

som una mica més rics", afirma-

va, mentre constatava que l'entitat 

és molt important no només per 

Granollers, sinó també "per la cul-

tura catalana". Segons Barnusell, 

la història de la capital vallesana es 

nodreix de grups com l'Esbart. 

Pepus Costa, en representació 

de l'entitat, va sostenir que "la 

trajectòria de l'Esbart, al final, 

acaba sent la trajectòria de la 

ciutat". Segons el president del 

grup dansaire, ja són diverses les 

donacions que han fet membres 

de l'entitat a l'Arxiu, però amb 

aquest contracte l'Esbart es vol 

comprometre a col·laborar de 

manera més continuada per po-

der "endreçar tot el material i 

que aquest pugui ser consulta-

ble per la ciutadania". Segons 

l'Arxiu Municipal, l'equipament 

ja compta actualment amb unes 

1.500 fotografies, diversos docu-

TRADICIÓ  L'ENTITAT S'HA COMPROMÈS A CONTINUAR CEDINT FOTOGRAFIES I DOCUMENTS

L'Esbart Dansaire cedeix el
seu fons documental a l'Arxiu

ments i altres objectes procedents 

de l'entitat. De tot aquest fons do-

cumental, un 75% està digitalitzat 

i disponible al web de l'AMGr.

Per celebrar aquesta recopila-

ció de la història de l'entitat, l'Es-

bart  Dansaire ballarà a la Porxada 

aquest diumenge al matí.  à.l.

BÀSQUET. DISSABTE 21, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB MONBUS IGUALADA
Pavelló del carrer Girona
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DISSABTE 21, 16.15 h
UE CAN GIBERT - EC GRANOLLERS
Camp Municipal Can Gibert de 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

La Tintorera clou 'Terra de músics'

L'ateneu La Tintorera canviarà l'exposició que es pot veure a l'espai de la 
carretera de Ribes aquest cap de setmana. Així, dissabte, d'11 a 13 h, hi haurà 
la darrera oportunitat per veure la mostra fotogràfica Terra de músics, 
mentre que diumenge (12 h) s'inaugurarà una exposició sobre Garbuix.

toni torrillas

Novament, en el marc de l'Enci-

cla't que organitza l'Associació 

d'Intercanvis Socials i Culturals de 

les Franqueses, la coral Xeremella 

actuarà aquest dissabte (19 h) a 

l'església de Santa Maria de Llero-

na. El concert, que tindrà un preu 

d'entrada de 5 euros, destinarà tots 

els beneficis al suport als damnifi-

cats de la guerra a Ucraïna. D'altra 

banda, la coral Xeremella recorda 

que està oberta a la incorporació de 

nous cantaires i que, per formar-ne 

part, no cal tenir coneixements mu-

sicals específics, sinó només ganes 

d'aprendre. Per contactar-hi es pot 

escriure a xeremella@gmail.com.  

La coral Xeremella 

cantarà dissabte a 

l'església de Llerona

à.l.

HISTÒRIA DE LA CIUTAT  L'acord permetrà poder conèixer millor l'Esbart

Fins al 10 de febrer està obert el 

període d'inscripció a la rua de 

comparses de Carnaval, que tin-

drà lloc el diumenge 19 de febrer 

a Granollers. A la convocatòria 

s'hi poden presentar grups d'un 

mínim de 10 persones que poden 

acompanyar-se, si ho desitgen, 

d'un vehicle o suport motoritzat 

d'una llargada màxima d'11 me-

tres. La normativa recull que en 

cap cas les comparses poden fer 

ús d'elements pirotècnics o amb 

foc, i que cal que cada carrossa 

estigui decorada amb la mateixa 

temàtica que la comparsa i que 

Obertes les inscripcions per 

desfilar a la rua de Carnaval

disposi d'un extintor.

La sol·licitud per participar-hi 

es pot tramitar de manera elec-

trònica a la pàgina web de l'Ajun-

tament de Granollers –granollers.

cat– o presencialment, a l'Oficina 

d'Atenció Ciutadana. Per inscriu-

re's cal presentar una instància 

genèrica recollint el nom de la 

comparsa, nombre de partici-

pants i, en cas de fer ús d'un ve-

hicle, les seves característiques.  



dj, 19 gener 2023 23

Inscripcions obertes als centres cívics

Dilluns va obrir el període d'inscripcions als cursos i 

tallers del segon semestre dels centres cívics. S'ofereix 

més d'una vuitantena d'activitats distribuïdes en àrees com l'art, la gastronomia i la fotografia. La inscripció es pot fer fins al 3 de febrer.

La Comissió de Sant Antoni Abat de Canovelles –la Comi– organitza dissabte 

la seva festa més tradicional, en què a més de la passada dels Tres Tombs, no hi 

faltarà l'esmorzar per als participants i la ballada de la Colla Bastonera. La diada  

de Sant Antoni se celebrarà a la plaça Margarida Xirgu. L'acte començarà cap a les 

9.30 h amb l'esmorzar popular per a tots els participants. A les 10.30 h està previst 

que actuï la Colla Bastonera de la Comi. I a les 11 h tindrà lloc la benedicció dels 

animals. Tot seguit, s'iniciarà la passada pels carrers del municipi.

Enguany, la passada arrencarà al carrer de Barcelona, continuarà per l'avinguda 

de Canovelles, passarà pel barri de Sanaüja i continuarà pels carrers del nucli urbà 

com Verge del Pilar, Diagonal, Indústria, Molí de la Sal i Riera. La passada acabarà  

a prop de l'escola Congost.

Canovelles es prepara per 

la passada de Sant Antoni

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DISSABTE, 21

11 h Biblioteca de Corró d'Avall

Teatre infantil. Cargol, lleó i dofí. 

Tres actituds davant el conflicte
20 h Teatre Auditori Bellavista

Teatre LGTBIQ+. Amors

DIUMENGE, 22

11.50 h La Tintorera

Exposició i col·loqui. Garbuix. Molt més 

que una revista

la comi

DIJOUS, 19

17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Story Time (+4 anys). Contes en anglès

19 h Anònims

Vetllada poètica amb Núria Busquet i 

Pau Gener Galin

DIVENDRES, 20

17.30 h Centre Cívic Jaume Oller

Taller Familiar DiverMons

Constructors de somnis

DISSABTE, 21

16.30 h Nau B1

Concert familiar. Sona la llum! 

DIUMENGE, 22

11 h Museu de Granollers

Itinerari per la ciutat

Els bombardejos del 39

17.30 h Teatre Auditori de Granollers

Concert familiar. El laboratori de la 

música, provatures musicals de Haydn

19 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. Haydn, el primer romàntic

DILLUNS, 23

10 h Parròquia de Sant Esteve

Acte solidari. Dona el millor de tu,  

dona sang!

DIMARTS, 24

19.30 h Casino de Granollers

Xerrada. El futur dels mitjans 

audiovisuals, amb Jaume Roures

DIMECRES, 25

18 h GRA. Equipament juvenil

Conferència. El meu fill/a pateix 

ciberassetjament?

18.30 h Museu de Granollers

Concert amb Anna M. Piera

19 h Cinema Edison

Cicle Gaudí. Pel·lícula 42 segundos

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

Exposició de Manel Rodríguez. 

Fins al 16 de febrer

Centre Cultural de Bellavista

Temps i emocions. Vencem l'Alzheimer. 

Fotografies de Marga Pérez. 
Fins al 31 de març

Galeria Artemisia

Retrospectiva d'Emili Botey. Inaugura 

divendres. Fins al 25 de febrer
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