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Un tast d'història 

Aviat farà quatre dècades d'aquella 

Marató de Sant Sebastià, al País Basc, 

que va inspirar la rèplica granollerina. 

Un grup d'amics, alguns dels quals en-

cara al capdavant de l'AE, es prepara-

va per a la marató donostiarra quan va 

pensar que Granollers era un bon indret 

per acollir una cursa popular d'aquelles 

característiques. Així va néixer la Mitja 

Granollers-les Franqueses-la Garriga, 

que s'ha convertit en un element de la 

idiosincràcia d'aquest territori i l'esde-

veniment esportiu i social més rellevant 

dels tres municipis. Ara ja va camí de 

celebrar 40 anys.

INSPIRATS EN LA 

CURSA DONOSTIARRA

DE NOU A LA LÍNIA DE SORTIDA  Torna la Mini i la cursa de gegants

La Mitja torna a ser la de sempre
L'AE preveu prop de 8.000 participants, 

comptant també amb els recuperats Quart, 

els 10 km, la Mini per a infants i l'Open per a 

persones de totes les edats i condició física

La 37a edició de La Mitja Marató 

Granollers - les Franqueses - la 

Garriga tornarà a ser la de sempre. 

Des de fa uns mesos, l'AE La Mitja 

prepara la nova edició amb total 

normalitat, és a dir, amb les activi-

tats paral·leles que fan de La Mitja 

més que una cursa. Fa unes setma-

nes es va celebrar la plantada de 

l'arbre, es va batejar el km 16 amb 

el nom dels paralímpics Jordi Ma-

dera i Miquel Luque i es va fer la 

festa de la Garriga i el concert de 

les Franqueses.

L'AE La Mitja preveu prop de 

8.000 participants entre les dis-

tàncies del Quart, els 10 km, els 21 

km, la Mini i l'Open. "És la Mitja 
de la normalitat, tornem a fer 
tot allò que fèiem abans de la 
pandèmia. Hem superat dues 
edicions amb limitacions i ara 
fem el que és reconeixible de 
La Mitja", explica el president de 

l'entitat, Toni Cornellas, que ad-

met que "tan sols no es podrà 
oferir el servei de massatges i la 
dutxa, per prudència".

La Mitja vol oblidar les dues úl-

times edicions limitades i tornar 

a córrer com es feia abans o com 

s'està fent en aquesta nova tempo-

rada 2022-2023 a totes les curses 

populars, lliures de mascaretes 

i restriccions. Per això, enguany 

tornen als carrers, la Mini i l'Open, 

que des del 2020 no es feien, de 

manera que La Mitja ofereix l'am-

pli ventall de curses i activitats per 

a totes les edats –inclosa la cursa 

de gegants–. Si bé aquestes proves 

se celebren en dissabte, l'organit-

zació també ha volgut fer partícips 

les famílies diumenge amb la 

possibilitat de fer el Quart ca-

minant, una novetat que arriba 

per quedar-se previsiblement 

–i que, a més, incorpora un ob-

jectiu solidari per a la recerca 

d'una malaltia minoritària–.

La cursa més animada 

A l'edició passada hi 

van prendre part prop 

de 4.000 persones i en-

guany s'ha doblat la pre-

visió. Això sí, l'impacte 

serà, com sempre, 

molt superior, per-

què la cursa popular 

va acompanyada de 

diferents activitats 

que faran que milers 

de persones s'acostin 

al recorregut de les 

curses. L'anima-

ció continuarà 

sent un punt 

clau, amb 

centenars 

de mú-

s i c s 

r e p a r -

tits pels 

21 km del 

traçat, o la 

tan preua-

da Cursa de 

Gegants, que 

feia dos anys 

que no es feia 

i que omplirà 

dissabte a la tarda el centre de la 

ciutat de cultura i tradició a partir 

de les 18 h.

El voluntariat tornarà a ser 

providencial amb prop de 1.200 

persones desplegades entre totes 

les activitats de la mítica cursa 

vallesana, que fan d'aquest esde-

veniment un dels més nombrosos 

de la comarca. Un gran nombre de 

voluntaris estaran ubicats pel re-

corregut, entre la sortida al carrer 

Esteve Terrades, prop de l'estació 

de Rodalies Granollers-Centre, i 

l'arribada al carrer de Francesc 

Macià, davant del Palau.

L'elit, que aplega un gran nom-

bre de curiosos, farà la seva sorti-

da a les 10.30 h i la resta a partir 

de les 10.32 h amb intervals de 3 minuts �ins a les 10.46 h. L'objec-
tiu de l'AE La Mitja per aquest any 

és aconseguir el rècord de la pro-

va masculina i femenina. ❉ J.L.R.B.

Piula amb 

#laMitja2023

Resultats
Dilluns podeu descarregar 

amb el codi QR totes les 

classificacions de la Mitja a

somgranollers.cat
/noticia/resultats-mitja 
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ATLETES D'ELIT  TOT I SER UNA CURSA RÀPIDA, LA MITJA NOMÉS HA POGUT BAIXAR DELS 60 MINUTS EN DUES OCASIONS I ENGUANY L'ORGANITZACIÓ TÉ EL DESIG QUE TORNI A PASSAR

j.l.r.b.

"L'objectiu és baixar de l'hora; 

sabem que tenim una cursa ràpi-

da i enguany ho aconseguirem". 
Ho diu Joan Villuendas, vicepresi-
dent de l'AE La Mitja, que és qui es 
dedica a la contractació de l'elit per 
a la cursa de 21 km. Per aquesta 
nova edició té set noms africans 
destacats (quatre kenians i tres etí-
ops), tots ells amb la finalitat de no 
superar els 60 minuts.

En 37 anys, la cursa vallesa-
na només ha baixat de l'hora en 
dues ocasions: el 2008 amb el ke-
nià Samuel Wanjiru (59 minuts i 
26 segons) i el 2019 amb el kenià 
Abraham Kiptum (59 minuts i 58 
segons). A l'edició del 2022, l'orga-
nització es va quedar a només 40 
segons de situar un tercer home 
entre els registres menors de 60 
minuts, però el kenià Mike Boit 
va arribar molt just a Granollers. 
Enguany, es confia en set atletes 
africans, tot i que hi ha dos kenians 
que són alumnes avantatjats: Ed-
mond Kipngetich i Wisley Kibichii. 

Kipngetich, de 28 anys, és qui 

Baixar de l'hora, l'objectiu perseguit

Purity Jemutai, plusmarquista de La Mitja, torna un any després de batre el rècord de la prova per intentar fer-ho per 
segon cop. L'etíop, de 23 anys, va sorprendre l'any passat amb un registre d'1 hora, 7 minuts i 18 segons, que rebaixava 
la marca que ostentava Gete Wami d'1 hora, 10 minuts i 24 segons del 2006. Jemutai va aconseguir a Granollers el febrer 
de l'any passat la seva segona millor marca en una mitja marató perquè un mes després va participar als 21 km de Lille 
(França) amb 1 hora 7 minuts i 10 segons, és a dir, va rebaixar 7 segons la seva marca granollerina. L'atleta arribarà a la 
comarca en bona forma perquè l'octubre passat a València va aconseguir una marca similar, d'1 hora 7 minuts i 29 segons. 
Tot fa pensar que podria millorar la seva millor marca personal el 2023 i aquest nou registre podria ser a Granollers. D'entre 
les rivals de Jemutai, hi ha tres atletes més d'Etiòpia. La segona millor marca que es presenta a La Mitja és Betelihem 
Afenigus, que l'abril passat a Madrid va aconseguir una millor marca personal d'1 hora, 7 minuts i 47 segons. Les altres dues 
rivals són Addisie Andualem, amb 1 hora, 8 minuts i 48 segons als 20 km de Marsella (França), i Tigist Gezahegne, que va 
aconseguir 32 minuts i 6 segons en els 10 km de San Antón de Jaén i ha estat or Paralímpics de Tòquio 2021 en 1.500 metres.

Purity Jemutai vol tornar a fer el rècord

arriba en millor estat de forma 
perquè el setembre del 2022 va 
aconseguir la seva millor marca en 
una mitja marató a Copenhaguen 
(Dinamarca), amb 59 minuts i 25 
segons. Uns mesos abans, a la mitja 
marató alemanya d'Herzogenau-
rach va fer 59 minuts i 56 segons 
i el 2021 ja ho havia fet, a Poznan 
(Polònia), amb 59 minuts i 41 se-
gons; i a Lisboa (Portugal) amb 
59 minuts i 49 segons. Pel que fa 
a Kibichii, de 29 anys, ho ha fet en 
una única ocasió el 2021 a la mitja 
marató de Madrid, amb 59 minuts i 
57 segons, i es va quedar a tan sols 
21 segons a Nàpols (Itàlia) el 2022.

Els altres dos atletes kenians 
són Nehemiah Kipyegon, que amb 
només 20 anys ja ha aconseguit 1 
hora i 37 segons als 21 km de San-
ta Pola del passat gener; i Edwin 
Kipruto, que també va aconseguir 
a Santa Pola el seu millor registre 
amb 1 hora i 59 segons.  

Els atletes etíops poden fer la 
sorpresa. Entre aquests, hi ha Ha-
gos Gebrhiwet, medallista olímpic 

L'organització confia en 5 atletes africans 
per trencar la barrera dels 60 minuts

ELS ATLETES AFRICANS SÓN 
ELS DOMINADORS DE LA PROVA. 
Des de l'any 1993, quan va 

imposar-se per primer cop el 

kenià Ezequiel Bitok, els atletes 

africans han marcat la pauta

de la mítica prova vallesana i han 

pujat en nombroses ocasions 

al podi. Des d'aleshores, l'or 

dels 21 km de Granollers per 

nacionalitats té un clar domini 

del continent del sud amb

16 triomfs de Kènia; 2 d'Etiòpia,  

2 de Tanzània i 1 d'Uganda.

Hegemonia 
kenyana

Les millors marques:

59'26" SAMUEL WANJIRU 
Kenya
2008 

59'58" ABRAHAM KIPTUM 
Kenya
2019

1h0'07" H. GEBRSELASSIE
Etiòpia
2006

1h0'50" FRANCIS KIPROP
Kenya 
2006

1h0'24" EDWIN SOL
Kenya 
2019

arxiu

L'ELIT  L'any passat el kenià Mike Boit –a la foto, segon– va liderar la cursa

a Rio de Janeiro el 2016 amb un 
bronze en els 5.000 metres, que 
també ha estat subcampió del 
món el 2013 i bronze, el 2015. El 
velocista està fent el pas a distàn-
cies més llargues i en la seva úni-
ca experiència de mitja marató va 
aconseguir un registre d'1 hora, 
1 minut i 46 segons, a Nova Del-
hi (Índia). També destaquen amb 
marques de l'any passat Getachew 
Masresha amb un temps d'1 hora i 
8 segons a Lió (França); i Berhanu 

Tarto, amb 1 hora, 3 minuts i 3 se-
gons, a Lisboa (Portugal). 

Tampoc no es descarta la sor-
presa de la llebre, que serà de 
renom amb registres de mèrit en 
marató. Nicholas Rotich, de Kènia, 
té un temps de 2 hores, 11 minuts 
i 24 segons el 2019 a Linz (Àus-
tria). L'atleta serà l'encarregat de 
guiar la resta del grup capdavan-
ter, però mai se sap si finalment 
serà qui travessi la meta amb el 
triomf o un nou rècord.  JL.R.B.

arxiu

PURITY JEMUTAI
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Nous Cicles Formatius 

en Sanitat

· Cures Auxiliars

· Assistent Clínic 

· Dietètica
Matrícula

Vine a les Portes Obertes dissabte 11 de febrer 

o demana una reunió informativa

Carrer Joaquim Costa, s/n

08450 Llinars del Vallès

www.ginebro.cat

93 841 2547

D'entre els participants d'elit n'hi 

ha dos de casa: Mourad Mounim, 

de Granollers, i Eva Martos, de 

les Franqueses. Tots dos formen 

part de l'equip Ironwill Solideo i 

afronten La Mitja amb la màxima 

il·lusió per córrer la cursa per on 

acostumen a entrenar diàriament.

Mounim ha participat en dues 

ocasions a La Mitja i en totes dues 

va aconseguir acabar entre els deu 

primers classificats. "Faig atletis-
me des que era petit i per a mi 
és molt important fer aquesta 
cursa, perquè la gent del meu 
entorn em pot veure córrer en-
tre els millors. A més, la meva fa-
mília i amics estan sempre pen-
dents", explica l'atleta, que just 

dimarts va complir els 28 anys.

El granollerí va participar per 

primer cop a La Mitja fa dos anys 

ATLETES D'ELIT  ELS VALLESANS MOURAD MOUNIM I EVA MARTOS HI PARTICIPARAN, AIXÍ COM TAMBÉ EL TRIATLETA OLOTÍ

e.m.m.m.

n.o.

Res millor que córrer a casa

EVA MARTOSMOURAD MOUNIM

NAN OLIVERAS

durant l'edició especial per la Co-

vid-19 i l'any passat va poder es-

trenar el circuit habitual de la cur-

sa. "Acabar els dos anys que he 
participat entre els deu millors 
és brutal; enguany vull repe-
tir-ho, tot i la dificultat", augura. 

Com a millor marca personal, Mou-

nim té 1 hora, 5 minuts i 24 segons, 

que va aconseguir l'any passat a 

Roma (Itàlia). "Estic en bona for-
ma i el sol fet d'intentar acabar 
entre els deu millors de la cur-
sa és una gesta i un èxit", diu. A 

Granollers té com a millor marca 1 

hora, 5 minuts i 53 segons. 

Eva Martos, en canvi, va aconse-

guir el seu millor registre a La Mitja 

el 2017 amb 1 hora, 25 minuts i 53 

segons. En total, la franquesina hi 

ha participat fins a set vegades. "És 
una cursa fixa al meu calendari, 

encara que no estigui en la meva 
planificació d'objectiu de la tem-
porada. No es pot dir que no a 
Granollers! Ja sigui per l'ambi-
ent, l'animació, el públic, el re-
corregut o els retrobaments, fan 
que sigui única i mítica", explica 

Martos, de 38 anys i amb una llarga 

trajectòria, que es posa com a ob-

jectiu principal "gaudir de l'ambi-
ent especial que es viu a la cursa 
i, si puc aprofitar l'estat de forma 
per millorar la marca personal, 
serà tot un èxit. Sincerament, ara 
estic preparant distàncies més 
curtes, de 5 i 10 km". 

Entre els atletes locals destacats 

també estava prevista la partici-

pació de la garriguenca Sílvia Se-

gura, també de l'Ironwill Solideo, 

que finalment ha estat baixa d'úl-

tima hora.  j.l.r.b.

Nan Oliveras, de 29 anys, és un tri-

atleta professional que es posarà 

a prova amb el recorregut dels 21 

km de La Mitja. L'esportista català 

és un dels atletes d'elit confirmats 

per l'organització, que intentarà 

ser la sorpresa d'aquesta edició i 

fer un bon paper. 

Oliveras va completar el seu 

primer triatló amb 14 anys i amb 

16 anys va ser becat per la Fede-

ració Espanyola de Triatló. Des 

d'aleshores és un habitual amb 

la selecció espanyola. El cata-

là, nascut a Olot, va ser amb 19 

anys el triatleta estatal més jove a 

guanyar el Campionat d'Espanya 

d'elit i debutar a les prestigioses 

Sèries Mundials. Actualment, és 

considerat com una de les grans 

promeses del triatló de mitjana 

i llarga distància, i ja el 2015 va 

demostrar la seva vàlua amb els 

títols estatals d'esprint i olímpic. 

A més, el mateix 2015 també va 

penjar-se la medalla de bronze al 

Mundial sub-23, que va tenir lloc 

a la ciutat de Chicago (EUA). En di-

ferents ocasions ha fregat el podi 

en curses internacionals, com ara 

el quart lloc del Campionat del 

Món, a Turquia, o el cinquè lloc de 

la Copa d'Europa, a Madrid. 

Tot i ser un referent del triatló, 

des del 2016 ha superat amb nota 

diverses proves de l'asfalt. La seva 

primera gran experiència va ser el 

Nan Oliveras, referent del 

triatló, es posa a prova

2016 amb el tercer lloc als 10 km 

de la Cursa de la Mercè, de Barce-

lona. Des d'aleshores, ha guanyat 

en dues ocasions el Campionat de 

Catalunya de Mitja Marató, l'any 

2017 a Sant Cugat i el 2018 a Ri-

pollet. En la distància de 21 km, 

el català va aconseguir el 2022 a 

Barcelona un temps d'1 hora i 4 

minuts. Tot i que el seu èxit més 

important en asfalt va ser fa tan 

sols uns mesos amb el triomf a 

la Behobia-Sant Sebastià, amb un 

temps d'1 hora, 1 minut i 20 se-

gons. Nan Oliveras buscarà la seva 

millor marca a Granollers.  
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El programa Comença a fer La 

Mitja 2023, de Granollers, va co-

mençar a l'octubre amb prop de 

200 participants i entre les nove-

tats d'enguany hi ha un nou servei 

d'assessorament psicològic. Va-

nessa Olmos, psicòloga esportiva, 

és la responsable d'atendre els 

neguits dels aspirants a completar 

la pròxima mitja marató grano-

llerina i preparar psicològicament 

el seu entrenament. 

La tasca psicològica s'ha cen-

trat en el grup inicial d'esportis-

tes que volen fer la seva primera 

mitja marató o que tornen a com-

petir després de molts anys sense 

fer-ho. Entre els participants en 

el programa d'assessorament de 

psicologia hi ha Andrea Puig, de 

47 anys i veïna de Bigues i Riells. 

L'atleta és el segon cop que afron-

tarà La Mitja. "Després de la Co-

vid-19 m'he tornat a engrescar 

amb La Mitja. Aquesta serà la 

meva segona vegada, però la 

primera que faig servir l'asses-

sorament psicològic, que m'ha 

anat molt bé", assenyala Puig, 

que valora molt positivament el 

nou servei del programa: "han fet 

xerrades de nutrició, també, i 

ens consenten moltíssim". 

Puig explica que el seu objectiu 

serà acabar els 21 km, però que 

durant els entrenaments ha vist 

com superava el mur psicològic 

per visibilitzar l'objectiu. "Hi ha 

moments que em bloquejava 

amb el mur, que no podia. Lla-

vors vaig aprendre a fer sevir 

una tècnica per distreure'm 

dels pensaments negatius. Ales-

hores, el que faig és pensar una 

paraula o una frase positiva, 

que m'ajudi a arrencar de nou 

i tirar endavant amb la cursa". 

Concretament, la vallesana s'es-

criurà una frase, Don't stop me/us 

now i Sí, que puc. "Don't stop me 

/us now sorgeix d'una cançó de 

Queen que el grup d'entrena-

ment va fer servir en un vídeo 

m.R.A.P.

v.o.

MIREIA RIERAANDREA PUIG

VANESSA OLMOS

ENTRENAMENTS  EL PROGRAMA COMENÇA A FER LA MITJA DE GRANOLLERS HA COMPTAT ENGUANY, PER PRIMER COP, AMB UN AJUT PSICOLÒGIC, A CÀRREC DE VANESSA OLMOS

L'assessorament psicològic, gran 
ajuda per als esportistes novells

"La planificació va molt bé perquè 
ajuda a conèixer els teus límits"
Javier de la Maza farà diumenge la seva setzena cur-

sa de La Mitja. Els primers anys la feia per superar la 

seva millor marca personal, però des de fa un temps 

la fa per ajudar als seus alumnes. De la Maza és un 

dels coordinadors del programa granollerí per fer 

La Mitja i veu amb bons ulls el nou assessorament 

psicològic. 

"La planificació psicològica crec que va molt bé 

perquè la gent no sap quins són els seus límits 

i si són capaços de fer la cursa, tot això ajuda", 

assenyala i, sobretot, recomana a fer ús els atletes 

novells. "La gent que comença a entrenar són els 

que tenen més dubtes si podran acabar els 21 

km, això ajuda perquè endreça les idees", diu. 

 Diumenge, de la Maza preveu fer la cursa prop 

de les dues hores, ajudant a un gran nombre d'atle-

tes seus. "Em fa molta il·lusió quan veig els com-

panys que travessen la meta", explica.  j.l.r.b.

El programa Comença a fer La 

Mitja 2023 a Granollers ja suma 

17 temporades i està dirigit per 

l'Ajuntament i el Club d'Atletisme 

L'Aire Esportiu. Hi ha fins a tres 

nivells de preparació dels espor-

tistes: l'inicial, pels qui la faran 

per primer cop la mitja; els inici-

ats, que algun cop l'han feta; i el 

grup d'atletes, que l'han feta, com 

a mínim, més de tres vegades. 

Enguany, Vanessa Olmos ha 

posat en marxa l'asessorament 

psicològic, que confia repetir ex-

periència el 2024. "Sobretot, el 

que he de fer és ajudar a suplir 

els pensaments negatius dels 

esportistes perquè hi ha un bon 

grapat que té molts dubtes de si 

podrà acabar la cursa, si ho farà 

bé... la meva fita no és que aca-

bin en un temps concret, és que 

acabin satisfets la cursa o l'ob-

jectiu que es posin", assenyala 

Olmos,  que des de fa més d'una 

dècada també és runner.

Després d'uns mesos intensos, 

Olmos explica que "veig els atle-

tes ben preparats per superar 

La Mitja. La majoria dels parti-

cipants a l'asessorament estan 

molt més segurs en ells matixos 

per completar l'objectiu". 

"Els esportistes  
que han fet servir 
l'asessorament  
estan preparats"

amb imatges nostres, va ser 

molt motivant. I el Sí, que puc és 

una paraula per recordar-me 

que tothom pot fer La Mitja, 

que tothom pot intentar prepa-

rar-se i fer-ho amb ajut", diu.

Durant la Covid-19, Puig va 

passar un temps inactiva espor-

tivament, que ara vol recuperar. 

El primer pas va ser inscriure's al 

programa per fer La Mitja i ara vol 

continuar fent altres activitats.

També va fer servir el programa 

d'assessorament psicològic Mireia 

Riera, de 46 anys i de Canovelles. 

En el seu cas va córrer La Mitja fa 

deu anys, però després ja no va 

tornar a fer-la per un problema de 

salut, que ja ha superat. Tot i això, 

és molt activa fent muntanyisme. 

"Està bé l'assessorament perquè 

t'ajuda a enfocar-ho diferent. Jo 

sóc una persona amb les idees 

molt clares i l'he feta a la meva 

manera, però això et poc ajudar 

a fer-la diferent", diu la vallesana, 

que no es marca cap objectiu per 

diumenge: "he après a visualit-

zar molt la cursa, a viure-la sen-

se córrer i sentir-la". 

Com a estratègia de suport per 

a diumenge, Riera ha confiat a 

una desena de persones per re-

partir-les entre els 21 km de La 

Mitja, entre elles familiars, amics i 

companys de feina. "He enganyat 

a molta gent", diu l'atleta rient, 

tot i que explica que ho fa "per 

motivar-me, perquè si arribo a 

tal persona, sé que em queden 

tants quilòmetres, i així confio 

completar La Mitja". 

Totes dues faran el seu últim 

entrenament divendres després 

de recollir el dorsal. Dissabte, fa-

ran bondat i diumenge es prepa-

raran per completar el 21 km de 

La Mitja.  j.l.r.b.
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Cuidem la teva 
bellesa natural,
tenim cura de 
la teva salut.

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

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

Gaudiu la 
Mitja Marató!
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A DKV Granollers oferim solucions 

d’assegurances personalitzades per 

adaptar-se a les necessitats de cada client. 

Els nostres agents experts estan per a 

assessorar-los i ajudar-los a trobar la millor 

opció d’assegurança per a vostè i la seva 

família. No dubti a contactar amb nosaltres 

per obtenir una cotització gratuïta i descobrir 

com podem protegir-lo en cas de necessitat.

DKV Granollers

C. Girona, 64 Bxs

08402 Granollers

T. 938 790 078

ASSEGURANCES DE:

Salut · Vida · Accidents
Decessos · Dental

Baixa laboral
De la llar · Pymes

–Després de 10 anys com a president de 

la federació, què pots aportar a La Mitja?

–És molt complicat aportar coses noves 
a La Mitja perquè fa molts anys que està 
organitzada amb gent molt preparada. La 
Mitja és un referent en els aspectes de lo-
gística, sanitari i del voluntariat –mou prop 
de 1.200 persones voluntàries–. Després 
del meu pas per la federació crec que puc 
aportar més coses en temes de protocol i 
relació amb les institucions, que ja hi havia, 
però potser ara les hem reforçat, com per 
exemple, amb la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat o la federació espanyola. A més, 
ja abans de ser president de la catalana jo 
portava la contractació dels atletes d'elit, i 
ara això ho segueixo fent.
–Què destacaries del teu pas per la fede-

ració catalana?

–Crec que la consolidació del calendari de 
les curses de ruta, perquè va anar molt bé 
per ajudar a equilibrar econòmicament la 
federació catalana, pel gran nombre de par-
ticipants. També es van consolidar els me-

etings de pista coberta i a l'aire lliure, amb 
una participació de gran nivell, amb rècords 
i estrelles de primer ordre internacional. A 
més, vam obrir la federació a altres provínci-
es de Catalunya, més enllà de Barcelona, on 
hi ha una gran concentració de proves atlè-
tiques. En aquest sentit, durant la crisi de la 

Covid-19 i els problemes de la pista coberta 
de Sabadell, vam recuperar la mítica pista 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per sal-
var la temporada coberta. També ho van fer, 
posteriorment, a Sabadell. Nosaltres fem les 
coses perquè ens agrada l'atletisme i ara que 
no tinc la federació, he anat més tranquil per 
treballar exclusivament per La Mitja.
–Has tornat als càrrecs granollerins…

–Torno a fer feina per l'AE La Mitja com a 
vicepresident, però també ho sóc del Club 
Atlètic Granollers. Els últims deu anys he 
treballat intensament per recuperar econò-
micament la federació catalana i ara estic 
completament bolcat a La Mitja.
–Quina salut té la Mitja?

–Té molt bona salut i uns grans patrocina-
dors. Cal dir que la Covid-19 ha fet molt de 
mal a l'atletisme i les curses populars. La 
gent s'ha anat espavilant quan no hi havia 
curses i feien quedades. Ara ens trobem 
que totes les curses han baixat el nombre 
d'inscripcions, com ara la Cursa dels Nas-
sos o La Mercè, habitualment proves amb 
milers d'atletes. Sembla que enguany estan 
repuntant les inscripcions i això ja s'ha vist 
amb la Cursa de Sant Antoni, de Barcelona 
i pel que fa a La Mitja, tornem a veure una 
gran activitat amb els programes d'entre-
nament Comença a fer La Mitja. Arribar als 
12.000 participants només de La Mitja és 

J.L.R.B.

Joan Villuendas, de 70 anys, va ser president de la Federació Catalana d'Atletisme i 

vicepresident de la federació espanyola durant els darrers 10 anys, tot i que mai va 

deixar la vicepresidència de l'AE La Mitja. Ara, novament, està bolcat en la promoció de 

la mítica cursa vallesana amb l'objectiu d'innovar i cada any fer-la més gran.

molt complicat, enguany parlem de prop de 
8.000 participants, entre totes les curses, 
inclosa la Mini.
–La Mitja és més que atletisme?

–Som una marca, com fa el Barça. Per a no-
saltres el més fàcil seria fer només la cursa 
popular el diumenge, però nosaltres fem 
més coses, com ara l'acte de presentació 
vinculada amb la cultura a la Garriga, el 
concert de les Franqueses, la promoció de 
la cursa dels Gegants, entre altres coses. 
L'altre mitja gran de Catalunya és la Mitja 
de Barcelona, que no fa res d'aquestes co-
ses. Sincerament, la Mitja de Barcelona és 
portada per una empresa i nosaltres som 
una colla d'amics d'units, de fa molts anys. 
Això fa que fem coses per la ciutat, com ara 
les curses mini o els motius solidaris. Com 
diu el meu amic periodista Bernat Soler: 
"En el futbol, amb el Messi no pot ser-hi 
tothom; i a La Mitja, amb el Wanjiru, pot 
córrer qualsevol atleta popular al costat.
–Aquesta és la clau?

–Exacte, portar atletes de primer ordre i que 
puguin córrer amb els atletes populars. A 
més, fer presentacions amb els atletes d'elit, 

fer xerrades i, fins i tot, intercanvi d'impres-
sions. La intenció que tenim sempre és fer 
coses diferents i que Granollers, les Fran-
queses i la Garriga gaudeixin de tot això. Per 
tot plegat, La Mitja és més que atletisme.
–Com hauria d'evolucionar La Mitja?

–Hem de consolidar la progressió en el 
nombre d'atletes, que cada vegada tinguem 
més participants. En paral·lel, hem d'acon-
seguir més rècords, tot i que és difícil, però 
sabem que tenim una cursa molt ràpida. No 
m'agrada parlar de la competència, però 
nosaltres donem un pack d'inscripció de 
primera qualitat, sigui la samarreta tècni-
ca o la suadora. Nosaltres fem que la nos-
tra samarreta sigui única i en això vam ser 
punters. Intentem ser diferencials.
–Granollers és atletisme?

–Granollers és atletisme perquè a La Mitja 
portem atletes internacionals i juntament 
amb la Marató de Barcelona, són les dues 
úniques curses incloses al calendari de la 
federació espanyola. També fem El Tast de 
La Mitja, que serveix per preparar La Mitja, 
però que en el 2022 va ser la cursa més rà-
pida d'Espanya. J.L. RODRÍGUEZ BELTRÁN

Joan Villuendas
Entrevista al vicepresident de L'AE La Mitja

“La Mitja és més que 
atletisme, com el Barça

és més que un club”



dj, 2 febrer 2023 11



dj, 2 febrer 202312

granollers / les franqueses / la garrigaLA MITJA2023

Són molts els antecedents de cor-

redors solidaris a La Mitja i uns 

dels més fidels són els membres 

de l'associació Lucha Rett por ti 

princesa, que enguany la corre-

ran per setena vegada. Així, una 

desena de participants acompa-

nyaran novament la Berta La- 

chica, una nena de Bellavista que 

pateix una malaltia minoritària, 

que el seu pare i altres membres 

de l'entitat –com el president i 

atleta Toni López– visibilitzen a 

través de l'esport. La síndrome de 

Rett és un trastorn del desenvolu-

pament neurològic i psicomotriu 

que afecta aproximadament un de 

cada 12.000 infants, sobretot ne-

nes. L'any passat López va assolir 

el repte de fer cinc ironman en 

cinc setmanes per recaptar fons 

per millorar la qualitat de vida de 

la Berta, que gràcies a la proesa ha 

pogut accedir a un ordinador que 

li permet comunicar-se mitjan-

çant els ulls, explica el seu pare, 

Alberto Lachica. I els reptes con-

tinuaran enguany, ja que Lachica 

preveu fer amb la Berta la seva 

primera cursa de muntanya, el 26 

de febrer a Sant Andreu de la Bar-

ca –la Sísmica Race Trail–. 

Berta Lachica, 
de la Lucha Rett, 
tornarà diumenge 
a la línia de sortida

MÉS CORREDORS

El Martí és un nen de 3 anys 

de Granollers que pateix una 

de les anomenades malalties 

rares –la Síndrome CTNNB1–. 

Després de moltes incerteses 

i vicissituds dels seus pares, 

que es van trobar amb la difi-

cultat afegida de la pandèmia i 

el confinament, li van diagnos-

ticar quan tenia 20 mesos 

aquest transtorn del neuro-

desenvolupament, una malal-

tia de la qual només s'han de-

tectat 7 casos a Catalunya i 22 

en el conjunt de l'Estat.

Després del xoc inicial, els 

pares del Martí van entrar a 

formar part de l'Associació CT-

NNB1, creada el 2021 per oferir 

informació, orientació i suport 

a les famílies afectades, així 

com promoure la investigació 

i futurs tractaments d'aquest 

síndrome, que ara no té cura. I és 

amb aquesta voluntat d'aconse-

guir finançament per a la recerca 

mèdica i de difondre coneixement 

sobre la síndrome que la mare del 

Martí, Marta Santiago, ha impul-

sat una col·laboració amb l'AE La 

ESPERIT SOLIDARI  PART DE LA INSCRIPCIÓ ES DESTINARÀ A LA INVESTIGACIÓ DE LA SÍNDROME CTNNB1, UNA MALALTIA MINORITÀRIA 

m.s.

Fer el Quart en suport al Martí

MARTÍ PÉREZ  Davant la Biblioteca Roca Umbert

A banda del vessant solidari del 

Quart, el cap de setmana de la Mit-

ja l'Associació CTNNB1 també ha 

organitzat un programa d'activi-

tats per donar a conèixer aquesta 

malaltia minoritària, així com per 

fer una trobada dels afectats de tot 

l'Estat que en formen part. Diven-

dres, les famílies seran rebudes al 

Palau (18 h) i faran un berenar- 

sopar al bar del Palau, abans de 

Xerrada i handbol per donar a conèixer la 
malaltia minoritària i l'associació CTNNB1

Mitja per convertir el Quart en una 

trobada solidària. "La meva mare 

treballava al Servei d'Esports i 

jo, des de petita, era voluntària 

de la Mitja, de manera que per 

a mi és molt especial", explica la 

Marta, qui destaca la predisposició 

de l'organització a ajudar-la. 

Així, enguany tothom qui corri 

–o camini– el Quart de la Mitja 

donarà suport a la investigació 

per al tractament de la Síndro-

me CTNNB, ja que s'hi destina-

ran 10 euros de cada inscrip-

ció. "Tots aquests diners es 

destinaran íntegrament a 

la investigació de la teràpia 

gènica, que vol millorar la 

qualitat de vida dels infants 

afectats", explica Santiago. Es 

tracta d'un projecte que lide-

ra Spela Mirosevic, doctora i 

mare d'un afectat d'Eslovènia, 

qui va finançar un primer es-

tudi d'aquest tipus de teràpia 

que obre un horitzó de cara a 

trobar una cura i prevenir les 

malaties genètiques, ja que se 

centra en restablir la funció 

d'un gen mutat.

A més, Marta Santiago destaca 

l'inici d'un estudi per relacionar 

genotip i fenotip i "facilitar el 

diagnòstic" de la Universitat de 

Deusto, que casualment compta 

amb la neuropsicòloga Mercè Palla-

rès en l'equip d'investigadors. "Dis-

posar de literatura mèdica és 

molt important. Si no es difonen 

els símptomes no es diagnosti-

ca", lamenta la mare del Martí. 

Per contribuir a millorar la vida 

del Martí i d'altres infants també es 

pot col·laborar amb una donació de 

10 euros sense inscripció, en cas de 

no poder participar al Quart –www.

lamitja.cat/el-quart–.  montse eras

La Síndrome CTNNB1 –sigles 

del gen alterat– és un trastorn 

del neurodesenvolupament 

greu causat per una alteració 

al cromosoma 3. Els infants 

afectats presenten dificultats 

motrius, visuals, d'aprenentatge, 

comportament i microcefàlia, 

entre d'altres. Els primers casos 

es van diagnosticar el 2012, de 

manera que és probable que  

n'hi hagi altres de previs sense 

un diagnòstic correcte.

Per una alteració 
del cromosoma 3

l'inici del partit de lliga Asobal en-

tre el Barça i el Fraikin BMG. De fet, 

a la mitja part els jugadors d'amb-

dós equips es faran fotos amb les 

famílies a la pista i un dels infants 

afectats per la malaltia farà un tir 

a porteria. Durant l'esdeveniment 

esportiu, hi haurà muntat un es-

tand i una zona infantil adaptada.

Dissabte la jornada s'encetarà 

amb una xerrada de presentació 

de la Síndrome CTNNB1 (10 h), a la 

la sala d'actes de la Biblioteca Roca 

Umbert. "Una de les dificultats 

de les malalties minoritàries 

és la manca de detecció precoç 

i, per això, pensem que és im-

prescindible la divulgació de co-

neixement", explica Santiago, qui 

insisteix que la Síndrome CTNNB1 

és una malaltia infradiagnosticada 

i que sovint es confon amb l'autis-

me o la paràlisi cerebral.

En acabar la xerrada, la biblio-

teca Roca Umbert acollirà també 

un contacontes i una activitat cre-

ativa a l'entorn del llibre Matilda 

y la mariposa (ed. Neret, 2022), 

un conte de Laura Rico, mare d'un 

dels infants afectats per la malal-

tia, i la il·lustradora Isabel Pozo. 

Els beneficis de la venda d'aquest 

conte es destinen a l'Associació 

CTNNB1. Pel que fa a la trobada 

de famílies, també podran fer un 

taller d'estimulació musical i a la 

tarda seran presents a la cursa de 

gegants de la Mitja.  m.e.
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Enguany, els usuaris de la FVO 
compartiran línia de sortida amb 
una altra iniciativa que busca la 
integració en el món de l'esport 
de persones en cadira de rodes, 
l'entitat barcelonina CorreAmb-
Mi, que per primera vegada serà 
a la Mitja de Granollers. "Fer-la 
estava en els nostres plans des 
de feia temps, però no havíem 
trobat el moment fins a aquest 
anys. És una cursa mítica que 
molts ja hem corregut a nivell 
individual", explica Toni Muñoz, 
un dels impulsors amb el seu 
germà Dídac i altres amics de la 
iniciativa CorreAmbMi, nascuda 
perquè el seu germà Jordi, que te-
nia paral·lisi cerebral, els pogués 
acompanyar a les curses.

L'any 2011 el grup es va propo-
sar un repte més gran: córrer amb 
el Jordi la Mitja i la Marató de Bar-
celona, i així ho van fer. "Veient la 
il·lusió del Jordi no ens va que-
dar cap dubte que ho repetiríem 
moltes vegades". I així va ser com 
el 2013, quan preparaven la terce-
ra marató, van crear l'entitat que 
uneix esport, integració i solidari-

Primera participació de 

la iniciativa integradora 

CorreAmbMi de Barcelona

NASCUDA FA MÉS DE 10 ANYS A BARCELONA PER A LA INTEGRACIÓ

Usuaris i treballadors de la Funda-
ció Privada Vallès Oriental (FVO) 
s'han convertit en uns assidus a 
la Mitja, des que a finals de 2019 
dos empleats de la casa van propo-
sar-se acostar l'experiència espor-
tiva a persones amb discapacitat. 
Així, el 2020, per primera vegada, 
dues persones usuàries dels ser-
veis per a persones amb discapa-
citat intel·lectual van poder viure 
La Mitja en primera persona. L'èxit 
d'aquesta iniciativa integrado-
ra n'ha garantit la continuïtat i, 
després de l'aturada forçada per 
la pandèmia, enguany la tercera 
edició tindrà com a protagonista 
l'Enrique Gutiérrez –de la llar-resi-
dència– i la M. José González –del 
Centre Ocupacional i Llar–, que 
faran La Mitja en cadira de rodes, 
gràcies a un bon gruix de volun-
taris que els impulsaran –12 dels 
quals faran la cursa sencera i altres 
donaran suport per trams–. A més, 
també se cerquen voluntaris per 
fer fotografies durant el recorregut 
i immortalitzar l'experiència –qui 
hi vulgui participar pot escriure a 

voluntaris@fvo.cat–.
Des de fa unes setmanes, l'Enri-

que i la M. José entrenen per acos-
tumar-se a la cadira i, sobretot, a la 
velocitat. "Sé que m'ho passaré 
molt bé, però hauré d'animar 
als voluntaris", diu la M. José, 
que reconeix que al principi que la 
cadira trontolli amb els sots no li 
feia gaire gràcia. L'Enrique pateix 
pel fred, però dibuixa un somriure 
quan ser li recorda que diumenge 
serà a la línia de sortida. 

ESPERIT DE SUPERACIÓ  TERCERA EDICIÓ DE LA INICIATIVA IMPULSADA PER TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ

M.E.

El club de runners de la FVO 
acompanyarà diumenge dos 
usuaris amb cadira de rodes

ENTRENAMENTS  A les instal·lacions de la Fundació Vallès Oriental

El projecte perquè usuaris po-
guessin córrer amb cadira de ro-
des –especials per a curses– va ser 
una iniciativa de Daniel Rodríguez, 
treballador del departament de 
manteniment de la FVO, i Izaskun 
Quintana, assistenta social. Amb-
dós des de fa anys fan curses popu-
lars i de muntanya.

L'equip i els entrenaments
El cuquet per córrer es va enco-
manar també a altres usuaris de la 
FVO, de manera que des de 2020 
hi ha un club de runners, que en-
trena tant a les instal·lacions de la 
fundació i la seva rodalia, com un 
dia a la setmana al parc del Con-
gost, per acostumar-se a l'entorn 
de La Mitja. Així, la M. José i l'En-
rique també aniran acompanyats 
d'11 corredors de la fundació que, 
com el Cristian i la Conchi, estan 
il·lusionats per encarar el repte i 

per viure "una cursa amb molta 
animació i música, és molt di-
vertit", explica el Cristian. De fet, 
aquest no és el primer cop que cor-
ren a la Mitja. La primera vegada 
van fer un tram d'1 quilòmetre i 
enguany s'han preparat per fer-
ne 4 –de moment, el màxim que 
faran–. "La intenció és que cada 
cop es vagin preparant més per 
fer-la sencera", expliquen des de 
la fundació. De fet, enguany també 
participaran a la Cursa Ibers de 
la Roca i als Special Olympics que 
acollirà Granollers a la primavera. 
I és que entrenen de valent, com 
el Daniel i l'Óscar, que és el primer 
cop que seran a la Mitja i ja faran 
4 quilòmetres, i el Marc, que és un 
apassionat de l'esport i també fa 
handbol, sincro i futbol. Diumenge 
acompanyaran els seus companys 
en cadira de rodes tant a la sortida 
com a l'arribada a meta.  m.eras

tat. A través de migranodearena.org 

van recaptar fons per a l'Associació 
de la Paràlisi Cerebral de l'Estat i 
pel Centre Ocupacional Sínia. 

Malauradament el Jordi va mo-
rir el 2015, però CorreAmbMi va 
decidir continuar el camí com la 
millor manera d'homenatjar-lo i 
recordar-lo. Fins ara, la majoria 
de curses les han fet a Barcelona, 

però han començat a fer sortides 
a altres curses rellevants, com 
la Behobia de Donòstia (al País 
Basc) –inspiradora, de fet, de la 
Mitja granollerina– que van cór-
rer al novembre.

Aquest diumenge, CorreAmbMi 
participarà a la Mitja de Grano-
llers - les Franqueses - la Garriga 
amb 21 corredors, 5 dels quals en 
cadira de rodes.  

Les Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran del Vallès Oriental (Agevo) 

ha programat amb motiu de La Mitja i en el marc del seu cicle dels dimarts, una 

xerrada amb l'esportista granollerí Pau Navarro, a les 18.30 h al Museu. El jove 

explicarà la seva experiència a La Mitja, així com què significa per a ell l'esport, 

que ha practicat des de ben petit. Navarro va ser pivot del júnior del BMG fins 

que va patir un accident que el va deixar en cadira de rodes. Mai, però, no s'ha 

allunyat de l'esport i, de fet, el 2021 va impulsar el projecte de rugbi en cadira de 

rodes al club Spartans de la ciutat. De fet, l'any passat va debutar en la selecció 

espanyola de rugbi en cadira de rodes.

Xerrada de Pau Navarro a Agevo

La iniciativa de Barcelona

serà a la Mitja vallesana

amb 21 corredors, 5 dels

quals en cadira de rodes
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TORNEM-HI PER VÈNCER.

L’ESFORÇ TÉ PREMI.

LLUITAR PER LA INDEPENDÈNCIA 
TAMBÉ ENS PORTARÀ A LA META.

Ja fa anys que l'AE La Mitja reco-
neix a persones significatives que 
han ajudat a fer possible la cursa 
des de tots els àmbits: l'atlètic, el 
financer i l'assistencial. Ja són més 
de 20 els noms que bategen els 
quilòmetres del circuit, i només 
queden 3 dels 21 quilòmetres sen-
se batejar –es va posar també nom 
al punt quilòmetric de la meitat de 
la Mitja–. Enguany, i d'acord amb 
un esdeveniment que cada cop 
aposta més per a l'esport inclusiu 
–i facilita a moltíssims corredors 
amb alguna discapacitat física o 
psíquica que hi puguin participar– 
el km 16 s'ha dedicat a dos espor-
tistes vallesans paralímpics que 
són referents a la comarca i el país.

Es tracta del franquesí Jordi 
Madera Jiménez i del paretà Mi-
quel Luque Ávila, atleta i nadador 

RECONEIXEMENTS  LA MITJA HA HOMENATJAT ENGUANY ELS ATLETES PARALÍMPICS VALLESANS JORDI MADERA I MIGUEL LUQUE

J.L.R.B.J.L.R.B.

El km 16, dedicat a l'esport inclusiu

MIGUEL LUQUE  El nadador també va assistir a Llerona a l'acte de bateig del km 16JORDI MADERA  L'atleta paralímpic franquesí, al punt quilomètric amb el seu nom

respectivament. L'acte de bateig 
es va celebrar al gener amb la pre-
sència d'ambdós esportistes, que 
fa setmanes que es troben immer-
sos en la preparació esportiva per 
intentar aconseguir enguany la 
marca mínima per poder disputar 
els Jocs Paralímpics del 2024 a Pa-
rís. "Des de La Mitja creiem que 
era necessari donar visibilitat a 
un sector de l'esport que costa 
que el tingui", deia el president 
de l'AE La Mitja, Toni Cornellas.

De fet, Jordi Madera ja ha par-
ticipat a dos Jocs Paralímpics i el 
seu resultat més destacat han es-
tat dues medalles als mundials, 
amb una plata i un bronze. "És un 
orgull tenir un nom en una pla-
ca a La Mitja, que sempre l'he 
vist des de petit. Em dedico a 
l'atletisme, que és la meva vida, 

així que tenir una placa amb el 
meu nom és un orgull", explica-
va Madera quan va rebre la placa. 
De fet, ha corregut la prova en di-
verses ocasions i l'ha guanyat en 
la categoria d'atletisme adaptat 
en cadira de rodes –el 2021 la va 
completar amb 59 minuts i 35 
segons, malgrat que just llavors 
sortia d'una lesió–. També s'ha 
imposat en diverses ocasions a 
la Marató de Barcelona. Ara Jordi 
Madera es prepara també per al 
seu pròxim gran repte: la Marató 
de Sevilla, el 19 de febrer.

D'altra banda, Miquel Luque 
ha participat en sis Jocs Paralím-
pics i ha obtingut un total de set 
medalles –dos ors, tres plates i 
dos bronzes– i ara també s'està 
preparant per arribar als Jocs Pa-
ralímpics de París el 2024. La Gala 

L'AE La Mitja continua 
sent una cursa innovado-
ra i pionera. Fa uns anys 
que l'atletisme popular 
ha instaurat el lliurament 
de medalles entre els fi-

nishers de les curses, però 
a la mítica prova vallesana l'orga-
nització ha anat un pas més enllà. 
A partir d'enguany, els corredors 
que acabin els 21 km, els 10 km, el 
Quart o la Mini rebran un obsequi 
molt preuat, el trofeu amb el sím-
bol de La Mitja, el ca�ito.

El trofeu metàl·lic fins ara es do-
nava als guanyadors de La Mitja, 
però a partir d'ara qualsevol atleta 
popular que l'acabi el podrà obte-
nir. Això sí, en una mida més redu-
ïda. Si bé el ca�ito dels campions és 
d'uns 30 centímetres, els dels finis-

hers és de 10 centímetres. "Creiem 
que això serà un valor afegit per 
al corredor popular. Fa uns anys 
vam donar uns imants, i no es 
va acabar d'entendre. Enguany 
hem fet un pas més i donarem 
el trofeu a tots els atletes que 
acabin qualsevol de les distànci-
es competitives", assenyala Toni 
Cornellas, president de l'AE, que 
explica que ara per ara està tenint 
molt bona acollida: "si això agra-
da, cada any farem un cafito de 
diferent color i així la gent podrà 
saber de quin any és".

Els ca�itos són una reproduc-
ció del símbol de La Mitja, que 
va crear Vicenç Viaplana. El nom 
d'aquesta obra agafa el nom inicial 
de l'AE La Mitja – Col·lectiu d'Atle-
tes de Fons (CAF)–. "Va quedar 
com a cafitos i així els coneixem 
tots", diu Cornellas. El trofeu finis-

her que es lliurarà ha estat fet per 
l'empresa Recam Làser, de Caldes 
de Montbui. J.L.R.B.

RECORDS

Tothom que acabi 

alguna de les curses 

rebrà un 'cafito'

de l'Esport espanyol el va premiar 
l'any passat per la seva participa-
ció als Jocs de Tòquio, on va pen-
jar-se la medalla de plata dels 50 
metres braça, la seva especialitat. 
A més, ha participat en vuit mun-
dials de natació paralímpica, el 
darrer a Madeira, d'on va tornar 
amb tres medalles. L'homenatge 
de la Mitja a Luque no ha estat 
l'únic a la comarca; el seu poble, 
Parets, va batejar amb el seu nom 
la piscina coberta municipal. 

"No he fet mai La Mitja i no 
descarto fer algun altre esport. 
Ara em concentro en el meu, 
la natació. Qui sap, potser més 
endavant m'animo a córrer", 
comentava Luque, qui agfegia que 
enguany el seu gran objectiu és el 
Mundial de Manchester (Anglater-
ra) de finals d'agost. J.L.R.B./M.E.
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OPOSICIONS DESTACADES:

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

SISTEMA D’ESTUDI:

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

  al Club Natació Granollers. 
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Consultar condiciones: sujetas a la aprobación de la entidad financiera

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers 

www.toldosperez.com · T. 93 593 17 76

DISSENY I CONFORT
Gaudeix tot l’any de la teva pèrgola

Des d'aquesta edició, La Mitja ha 

instaurat el premi Josep Pruna, 

que es donarà als primers clas-

sificats del Vallès Oriental i del 

Maresme. El premi reconeixerà la 

tasca de l'empresari Josep Pruna, 

mort l'abril del 2022, i que va ser 

una peça fonamental per la posa-

da en marxa de la cursa vallesana 

els anys 80.

L'empresari del motor grano-

llerí Josep Pruna Arquer va ser el 

responsable de l'actual Grup d'Au-

RECONEIXEMENTS  L'EMPRESARI GRANOLLERI, QUE VA MORIR L'ABRIL DE 2022, VA AJUDAR A FINANÇAR LA PRIMERA EDICIÓ DE LA CURSA VALLESANA

ARXIU

Els primers classificats del 
Vallès Oriental i el Maresme 
rebran el premi Josep Pruna

JOSEP PRUNA  Rebent el Km 1 de La Mitja de la mà del llavors alcalde Mayoral

tomoció i Serveis Pruna (GASP), 

que des de l'any 2000 dirigeixen 

els seus dos fills, Josep i Amadeu. 

"És una manera perquè Josep 
Pruna segueixi amb nosaltres", 

assenyala Toni Cornellas, presi-

dent de l'AE La Mitja, que recorda 

la seva tasca fonamental els pri-

mers anys per tirar endavant la 

cursa: "ell entrenava els matins 
amb nosaltres i quan el grup 
d'amics va decidir que volíem 
fer La Mitja, ell ens va obrir mol-

tes portes per aconseguir patro-
cinadors, a banda d'ajudar-nos 
econòmicament". En aquest sen-

tit, Cornellas explica que Pruna Ar-

quer va córrer algunes edicions de 

La Mitja i era un gran aficionat de 

l'atletisme popular. 

El 2007 l'organització de La Mit-

ja batejava el km 1 de la cursa amb 

el seu nom, com a reconeixement 

al seu suport, que ara es reforça-

rà amb el premi als millors atletes 

del Vallès Oriental i el Maresme. 

J.L.R.B.
Km 1. Josep Pruna, empresari i col·laborador actiu des de la primera edició

Km 2. Josep Saperas, conseller degat de Covalco

Km 3. Josep Palomino, membre del grup promotor de La Mitja

Km 4. Josep M. Lloreda, empresari patrocinador

Km 5. Ramon Grivé, restaurador, col·laborador des dels inicis

Km 6. Josep M. Sagarra, proveïdors de la fruita i el brou des dels inicis

Km 7. Alfred Codina, speaker oficial, sempre ha sonoritzat La Mitja

Km 8. Roque Soto, mestre promotor de l'esport infantil i l'excursionisme

Km 9. Germà Morlans, metge promotor dels protocols sanitaris de la cursa

Km 10. Joan Rocasalbas, exregidor, activista i voluntari

Km 11. Francesc Campaña, excap de la Policia Local de Granollers

Km 12. Toni de Arriba, voluntari i corredor

Km 13. José M. Rodríguez, excorredor i entrenador

Km 14. Margarita Arderiu, empresària patrocinadora

Km 15. Sergi Mingote, alpinista i corredor

Km 16. Jordi Madera i Miquel Luque, atletes paralímpics

Km 20. Joan Bretcha, empresari i activista cultural

Km 21. Martí Batallé i Xavier Pocurull, joves esportistes morts en accident

COM S'HAN BATEJAT ELS QUILÒMETRES

Enguany, a la recuperada festa de la Garriga, prèvia a la Mitja, es va retre home-

natge a tres voluntaris històrics, que l'any passat ja batejaven el punt quilomètric 

del mig del circuit de la Mitja –el 10,6–. Es tracta dels garriguencs, morts el 

21021 arran de la pandèmia, Esteve Mena, Daniel Sagrera i Salvador Solà. Durant 

l'acte es va projectar una vídeo i hi van participar familiars dels homenatjats i 

responsables de La Mitja i dels municipis per on passa. També es va fer menció 

Enrique Aguilera, un atleta popular de la Garriga, que es dedica a arranjar els 

camins propers al municipi.

Homentage a tres voluntaris 
que la pandèmia es va endur

RAMON FERRANDIS
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VINE
I PROVA 
EL MÈTODE 

NATUR
HOUSE

Pla Dietètic
Personalitzat

1.

Complements 
alimentaris a base 
d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
GRATUÏT 
per part de la 
teva assessora 
NaturHouse

2.

@beanaturhousegranollers

@dietistanaturgranollers

Més de 2.000 centres arreu 
del Món i un, molt a prop teu

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59

C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

SI VOLS 
ESTAR EN 
EL TEU 
PES IDEAL,

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

Després de dos anys d'absència a 

causa de la pandèmia, aquest dis-

sabte a la tarda torna la cursa per 

als més petits de la casa. Serà la 

37a edició de la Mini, les curses in-

fantils que es disputen la vigília de 

La Mitja al centre de la ciutat. Una 

de les novetats més rellevants de 

la Mitja 2020 ja va ser l'ampliació 

de categories de la Mini a infants 

de 2 i 3 anys, i aquest any també 

tindran l'oportunitat de córrer els 

infants nascuts l'any passat, que 

faran un traçat de 50 metres. Els 

dofins, com s'anomena aquesta 

categoria, arrencaran a les 17 h 

davant l'Oficina de Turisme. 

han d'anar acompanyats dels pa-

res i mares, i podran fer-ho també 

amb el seu cotxet.

A les 17.30 h serà el torn dels 

prebenjamins (2016-2017), que 

correran 500 metres davant de 

l'antic Basolí; i a les 17.40 h arren-

caran els benjamins (2014-2015) 

Els pingüins, nascuts el 2020 

i 2021, faran 100 metres davant 

la Farmàcia Torrents a partir de 

les 17.10, seguits de les baldu-

fes (2018-2019), que faran 200 

metres davant del Museu de Gra-

nollers deu minuts més tard. Els 

nens i nenes d'aquestes categories 

ARXIU

ACTIVITATS PARAL·LELES DISSABTE, VIGÍLIA DE LA CURSA, REPETIRAN DE NOU CLÀSSICS COM LA MINI PER ALS MÉS PETITS I L'OPEN, LA PASSEJADA DE 3,5 KM

Un miler de nens
i nenes tornaran
a córrer la Mini 
després de dos anys

PLANTER D'ATLETES  Com és habitual, hi haurà diverses curses amb traçats segons l'edat dels participants

Per segona vegada,

després de l'edició

de 2020, podran córrer 

infants de 2 i 3 anys

També després de dos anys de 

parèntesi, enguany torna una al-

tra activitat paral·lela a La Mitja. 

Es tracta de l'Open, una passejada 

familiar de 3,5 km, sense xip ni 

classificacions –per tant, no com-

petitiva– en què s'hi podrà parti-

cipar caminant o bé acompanyant 

persones amb diversitat funcional 

o mobilitat reduïda. La inscripció 

té un preu de 5 euros, i tots els 

ingressos es destinaran a causes 

solidàries. 

Aquesta edició de l'Open és la 

sisena organitzada per l'Associa-

ció Esportiva La Mitja. Com és ha-

bitual, la passejada serà dissabte 

al matí. La sortida es farà des del 

Palau d'Esports a les 10.30 h, i 

l'arribada tindrà lloc a la plaça de 

la Porxada, on hi haurà una boti-

farrada per a tots els participants. 

La recollida de dorsals i obse-

quis per a les persones inscrites 

l'atleta no porta un d'aquests dos 

documents. 

Per participar a l'Open calia ins-

criure's al web de La Mitja, amb 

un preu de 5 euros. De fet, les ins-

cripcions es van tancar dimarts. 

es farà divendres al mateix Palau 

d'Esports de 10 a 14 h i de 16 a 20 

h. Per recollir el dorsal cap por-

tar el resguard de la inscripció o 

el DNI. La organització remarca 

que no s'entregarà cap dorsal si 

ARXIU

Botifarrada per acabar l'Open

PASSEJADA  El traçat acabarà enguany a la Porxada, amb un àpat

entre el carrer Macià i el carrer 

Murillo, que faran 750 metres.

Finalment, els alevins (2012-

2013) correran un quilòmetre a 

partir de les 17.55 h entre el car-

rer Macià i el carrer Colom, i els in-

fantils (2010-2011) faran 1,5 km, 

amb sortida al carrer Emili Botey 

a les 18.10 h. Totes les curses de 

categories de la Mini arriben a la 

plaça Maluquer i Salvador, que 

acollirà el lliurament de premis 

als tres primers nens i nenes clas-

sificats de cada categoria.

Les inscripcions, limitades a 

1.000 corredors, tenen un preu de 

5 euros. La recollida de dorsals i 

xips es farà divendres durant tot 

el dia i dissabte al matí al Palau 

d'Esports. La recollida de l'obse-

qui de la cursa es farà al final de la 

cursa presentant el xip. 

granollers / les franqueses / la garrigaLA MITJA2023
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VOLUNTARIAT  SENSE LA COL·LABORACIÓ ALTRUISTA NO SERIA POSSIBLE ORGANITZAR LA PROVA

Del total de voluntaris –"els ulls 

de l'organització al llarg del 

recorregut"–, la meitat són per-

sones adultes, famílies senceres, 

excorredors o jubilats amb ganes 

de participar en un esdeveniment 

col·lectiu. Alguns són molt fidels a 

la prova i ja fa més de 15 anys que 

col·laboren cada any amb la Mitja 

i, malgrat que la majoria són de la 

comarca, també n'hi ha que venen 

per a l'ocasió d'altres indrets del 

país, com Barcelona o Mataró.

L'altra meitat dels voluntaris, 

en canvi, són joves d'entre 14 i 

18 anys procedents d'entitats o 

instituts de la comarca, que in-

clouen aquesta col·laboració en 

el seu projecte de voluntariat. "El 

currículum de de 3r i 4t d'ESO 

preveu que en algun d'aquests 

dos cursos els joves hagin de fer 

10 hores de servei comunitari", 

explica Lluís Sitjes, professor de 

socials de 3r d'ESO de l'Escola Mu-

nicipal del Treball (EMT), un ins-

titut que s'incorpora per primer 

cop a la col·laboració amb la Mit-

ja. "Fins ara havíem col·laborat 

amb entitats com Oncovallès, 

Creu Roja o els centres oberts, i 

aquest any ho farem també amb 

la Mitja, els Special Olympics i el 

Torneig Coaliment". 

Aquest cap de setmana, l'EMT 

preveu aportar una vintena de 

nois i noies a la prova. "Fins poc 

abans de l'esdeveniment no 

LA COL·LABORACIÓ FORMA PART DEL SEU PROGRAMA EDUCATIU

Servei comunitari per a

alumnes de 3r i 4t d'ESO

L'Escola Municipal

del Treball s'afegeix als 

instituts que col·laboren 

amb la prova esportiva

sabrem quina tasca ens cor-

respon assumir, i si serà no-

més diumenge o també els dies 

previs", diu el responsable de 

coordinar el voluntariat de l'EMT. 

“El que sí que sabem, però, és 

que serem als carrers de Gra-

nollers”. De fet, generalment, els 

alumnes dels instituts se situen a 

les pròpies poblacions –la Garriga, 

les Franqueses i Granollers–, tot i 

que també hi ha grups de Canove-

lles, Cardedeu i Llinars repartits 

per tot el traçat. 

Sitjes assenyala que és "molt po-

sitiu" que l'alumnat col·labori amb 

entitats d'ajuda social o arrelades 

al territori, perquè així "creem 

consciència social: aprenen la 

importància del voluntariat, em-

patitzen amb la gent que té una 

necessitat concreta i s'acosten 

a problemàtiques o necessitats 

que hi ha en la societat".  x.l.

Enguany hi participaran

grups d'alumnes dels instituts 

Celestí Bellera, Carles Vallbona, 

Antoni Cumella, Escola Pia i 

Escola Municipal del Treball 

de Granollers; El Til·ler de les 

Franqueses; Manel Raspall de 

Cardedeu; Domus d'Olivet de 

Canovelles i Ginebró de Llinars. 

També hi haurà grups del 

Servei d'Activitats Esportives de 

Canovelles, els Xics, l'Ateneu i els 

Amics dels Capgrossos i Gegants 

de Granollers, així com Protecció 

Civil de Cardedeu, Montmeló, 

Montornès, Caldes i l'Ametlla.

Uns 15 grups
de voluntariat

Des de proporcionar aigua i avi-

tuallaments als corredors fins a 

organitzar la sortida, guardar la 

roba dels participants, controlar 

el públic, tallar carrers i carre-

teres i evitar el pas de ciutadans 

que intenten travessar o recórrer 

part del traçat de la cursa. També 

entregar els dorsals i preparar 

els obsequis que tindran els par-

ticipants o col·laborar en la Mini 

i la cursa de Gegants de dissabte, 

recuperades enguany després de 

tres anys. Aquestes són només 

algunes de les moltes tasques que 

poden assumir les 650 persones 

voluntàries que s'han inscrit en-

guany per col·laborar en l'orga-

nització de La Mitja i ajudar al bon 

funcionament d'aquest esdeveni-

ment esportiu, una cursa de pres-

tigi reconegut que destaca, entre 

d'altres, pel seu caràcter popular 

i d'arrelament al territori. De fet, 

la prova vallesana no podria ser 

una realitat sense la col·laboració 

d'aquestes persones voluntàri-

es que, el mateix dia de la cursa i 

els dies anteriors, treballen en el 

bon funcionament de l'organitza-

ció. "Hi ha un grup de persones 

que hi treballa tot l'any, però 

la setmana de La Mitja és quan 

incorporem el gruix de col·la-

boradors", explica Xavi Castillo, 

coordinador de voluntariat.

Aquest any, el total de volun-

taris és lleugerament inferior 

al d'edicions anteriors, d'acord 

també amb l'aprimament general 

de la cursa i la reducció del total 

de participants. Tot i això, si a 

l'organització i al voluntariat s'hi 

afegeixen policies locals, mossos 

d'esquadra, unitats d'assistència 

sanitària i tècnics municipals, el 

per a cada voluntari. En el cas 

dels grups d'ESO i batxillerat, dies 

abans es fan xerrades als instituts 

per explicar en què consisteix la 

col·laboració. "Hi ha sempre un 

protocol de col·laboració amb 

els instituts per definir bé les 

tasques i la responsabilitat de 

cadascú", diu Castillo. Arribat el 

dia, l’organització vetlla perquè 

aquests joves voluntaris tinguin a 

prop algú que pugui ser una refe-

rència, des d’agents dels Mossos 

o Policia Local fins a membres de 

Protecció Civil, de manera que es 

pugui actuar amb més eficàcia si 

hi ha alguna incidència. 

D'altra banda, en aquesta edició, 

tota l'estructura per al lliurament 

d'obsequis es traslladarà del Pa-

lau d'Esports al carrer Voluntaris 

92, ja que la instal·lació esportiva 

estarà ocupada pel Fraikin BMG, 

que aquest divendres disputa un 

partit contra el Barça. 

gruix de persones implicades amb 

La Mitja arriba a superar el miler 

de persones. 

El responsable de voluntaris 

de La Mitja confirma una màxima 

que, des de fa anys,  l'organització 

d'aquest esdeveniment esportiu 

sempre posa en valor: "atletes, 

patrocinadors i voluntaris són 

els tres pilars fonamentals de 

La Mitja". Per això, diu, és clau 

que també el voluntariat se senti 

la cursa com a pròpia: "mirem de 

tractar els voluntaris com els 

mateixos atletes", diu Castillo.

Per fer de voluntaris, dies abans 

de la cursa s'obren les inscripci-

ons a Internet i en diversos punts 

del recorregut, com el Patronat 

Municipal d'Esports de les Fran-

queses i la Biblioteca Núria Albó 

de la Garriga. Un cop feta la ins-

cripció, en què es pot especificar 

per dies i horaris la disponibilitat, 

l'organització assigna les tasques 

ARXIU

Un exèrcit de voluntaris fa
possible el bon funcionament

AVITUALLAMENT  Una de les tasques dels voluntaris més joves
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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
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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

La Mitja de Granollers és única a 

l'Estat gràcies a l'ambient que hi 

viuen tant els corredors com la 

ciutadania que els vol acompa-

nyar en el seu recorregut. Ho sap 

molt bé Lluís Baella, encarregat 

de la coordinació dels punts d'ani-

mació del traçat, que ha recor-

regut altres curses del país. "La 
manera com la gent surt al car-
rer per gaudir de la cursa i els 
punts d'animació és un aspecte 
molt distintiu de la nostra Mit-
ja", assegura.

De fet, aquesta és una caracte-

rística que els corredors valoren 

molt positivament –sorprèn als 

que s'hi estrenen i fa repetir a 

molts atletes aficionats que no es 

perden mai la prova de l'AE La 

Mitja–. La ciutadania de Grano-

llers, les Franqueses i la Garriga 

viu la cursa amb intensitat als 

carrers i això va fer, fa ja dues 

dècades, que sorgissin grups es-

pontanis d'animació, un fenòmen 

que des de fa algunes edicions 

coordina l'organització. "Hi vam 
contactar per ajudar-los en la 
infraestrutura i portar-los el 
mateix esmorzar que oferim 
als voluntaris. A més, els coor-
dinem per mirar que n'hi hagi a 
llocs on no s'aplega tant de pú-
blic", detalla Baella, que enguany 

L'AMBIENT  UN TRET DISTINTIU DE LA MITJA GRANOLLERINA ÉS ELS PUNTS AMB GRUPS MUSICALS I COM LA CIUTADANIA S'ABOCA AL CARRER

ARXIU

Unes 350 persones animaran 
amb música els corredors

BATUCADA  Un dels estils més habituals en els punts d'animació previstos

ha aplegat unes 350 persones que 

han volgut participar en els punts 

d'animació al llarg de tot el recor-

regut de la Mitja. Si fa uns anys ja 

s'anunciava que hi hauria un punt 

d'animació per cadascun dels 21 

quilòmetres que conformen el tra-

çat, ara ja es pot dir que s'ha supe-

rat aquesta fita amb un total de 24 

colles variades, des de formacions 

d'Amics de la Unió i altres esco-

les de música a grups de Blancs i 

Blaus. Per segon any, els alumnes 

de secundària musical de l'Escola 

Pia també actuaran a La Mitja, així 

com l'alumnat del curs d'àudio i 

so per a la integració sociolaboral 

de Dimas, "que posen pràctica 
els coneixements adquirits. És 
molt gratificant", apunta Baella. 

Els darrers anys també s'hi han 

impulsat les batucades, "perquè 
fan molta animació i no neces-
siten gaire logística", reconeix 

l'organitzador. En aquesta edició, 

per exemple, s'hi estrenaran els 

Ssstrepits de Vilassar i la batuca-

da de dones de Cardedeu.

Així, hi haurà grups d'animació 

molts seguits en el recorregut, ja 

que els corredors se'n troben a 

molts tant de pujada cap a la Gar-

riga com de tornada cap a Grano-

llers. "La Mitja té l'animació ga-
rantida", exclama el coordinador.

"Animadors i corredors inte-
ractuen sovint. Els corredors 
gaudeixen i hi participen", con-

clou Baella. MONTSE ERAS

J.L.R.B.-Amics de la Unió. De 9.30 a 12.30 h a la plaça Jacint Verdaguer

-AV Can Mònic. De 9.30 a 11.30 h davant del local de l'AV al carrer 

Girona

-Batucada de dones de Cardedeu. De 10.30 a 12.30 h a la 

plaça de can Dachs de la Garriga

-Batucada del Figaró. De  10-30 a 12.30 h davant del Patronat 

de la Garriga

-Blancs. De 9.45 a 13 h a la plaça Jaume I

-Blaus. De 9.45 a 13 h davant del Museu de Granollers

-Dj Pepo. Sortida i arribada

-Codina (Dj). De les 10.30 h fins que passi el darrer corredor a la 

plaça de l'Ajuntament de la Garriga

-Diables de Canovelles. De  les 10.30 a les 12 h a la rotonda de 

la benzinera de Llerona

-Encendraires de les Franqueses. De 9.45 a 12.30 h davant de 

la rotonda de l'Ajuntament de les Franqueses

-Diables de la Garriga. De 10.30 a 12.30 h a la plaça del Silenci

-Diables de Granollers. De 9.30 a 10.45 al carrer Girona amb 

Torres i Bages, i de 10.45 a 13 h a Joan Prim amb Torres i Bages

-Dimas. De  10.30 a 12.30 h davant de L'inèdit al polígon de Can 

Terrés de la Garriga

-Escola de música de les Franqueses. De 10.30 a 12.30 h a la 

plaça de l'Escorxador

-Esquelles I. De 9.30 a 12.30 h a la rotonda de can Mònic

-Esquelles II. De 9.30 a 12.30 h a la baixada de l'Hospital amb el 

carrer Girona

-Escola Pia Granollers. De 9.45 h fins que s'acabi a la plaça de 

la Corona

-Gralla de Foc. De 9.30 a 12.30 h al gir dels 10 km a la carretera 

de la Garriga, a 500 metres de l'Ajuntament de les Franqueses

-Grallers Canya de cor. De 10.30 a 12.30 h davant del restaurant 

La Cabaña de la Garriga

-Jacint Carol. De 10.30 a 12 h entre la rotonda del carro a Llerona 

i el túnel dels Gorchs

-Orquestra de L'Aula de Música. De 9.45 a 13 h al carrer 

Francesc Macià amb Colom

-Pronto pra Atacar. De 10.30 a 12.30 h al túnel dels Gorchs

-Ssstrepits (batucada de Vilassar de Mar). De 10.30 a 12.30 

h a la rotonda de Tamayo

-Els Til·la. De 9.45 a 12.30 h davant de l'Institut El Til·ler

-Tutubatum batucada. De 10.30 a 12 h a la rotonda del Molí de 

can Terrers

El grups i punts del recorregut

L'any passat, la Mitja de Granollers-les Franqueses-la 

Garriga estrenava una tradició que altres curses, sobretot 

de muntanya i d'esquí, fa anys que tenen arrelada. Es tracta 

de l'animació amb esquelles i esquellots, de manera que dos 

grups al carrer Torres i Bages faran sonar aquests elements 

típics de les vaques.

Les esquelles tornen a sonarLes esquelles tornen a sonar
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Prop d'una quarantena de gegants 

es trobaran dissabte a Granollers 

per recuperar la Cursa de Gegants 

de La Mitja, aturada forçosament 

durant dos anys de pandèmia, però 

que enguany torna en el seu 30è 

aniversari amb més ganes que mai. 

Novament, els gegants rajolers 

–en Biscarri i en Galí–, fundadors 

de la primera cursa d'aquesta 

mena l'any 1991, faran d'amfitri-

ons de 13 colles geganteres del 

Vallès –que apleguen 40 gegants i 

300 geganters i geganteres–.

Així, dissabte, a partir de les 

17.30 h, desenes de gegants es 

concentraran a la plaça de l'Es-

glésia i iniciaran una cercavi-

la que recorrerà la Porxada i el 

carrer Sant Roc fins a arribar al 

carrer Anselm Clavé, a l'altura de 

la Fonda Europa. Allà, a les 19 h, 

tindrà lloc la cursa d'enguany, on 

els tradicionals gegants i gegantes 

competiran per veure quin arriba 

abans a la meta. 

L'espectacle, que es fa des de 

1991, és una proposta que té la 

L'AMBIENT  RECUPERADES LES ACTIVITATS CULTURALS VINCULADES A LA CURSA, AMB EL CONCERT DE DISSABTE PASSAT I ELS GEGANTS QUE CORRERAN DISSABTE VINENT

ARXIU

La carrera de més 
alçada aplega 13 
colles geganteres

HISTÒRIA  La primera de gegants cursa prèvia a La Mitja es va disputar el 1991

intenció de promoure la cultura i 

tradició popular i alhora animar 

els corredors el dia abans de la 

cursa de La Mitja. En els seus ini-

cis, només competien els gegants 

Magí, de la Garriga, i Biscarri i Galí 

de Blancs i Blaus de Granollers. 

Amb el pas dels anys, l'acte ha 

anat creixent fins a esdevenir un 

dels més singulars i coneguts del 

món geganter.

Enguany, seran prop d'una qua-

rantena els gegants que hi parti-

ciparan, vinguts de les colles de 

Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, San-

ta Eulàlia de Ronçana, Caldes de 

Montbui, Montornès del Vallès, 

Sant Fost de Campsentelles, els 

gegants Bojos de Terrassa, els 

gegantons de les colles de Blancs 

i Blaus de Granollers i el gegant 

Farras dels Blaus de Granollers.

A més, com és costum, també hi 

seran els gegants de les Franque-

ses i de la Garriga, representant 

els altres dos municipis que jun-

tament amb Granollers acullen el 

recorregut de la Mitja Marató. 

ELS MÚSICS TORNEN A 
ACTUAR PER LA MITJA

Enguany, la Mitja ha recuperat també l'habitual concert del cap de setmana previ 

a la cursa al Teatre Auditori de Bellavista. Com és habitual hi van participar músics 

de l'Escola de Música Amics de la Unió de Granollers, de l'Escola Municipal de 

Música Claudi Arimany de les Franqueses i de l'Escola Municipal de Música Josep 

Aymerich de la Garriga.

XAVIER SOLANAS

Cridats a dibuixar la jornada
El col·lectiu Granollers Dibuixa s'ha proposat participar per primera 

vegada a La Mitja i sumar-se així al cap de setmana esportiu i festiu. 

L'entitat convoca les persones aficionades al dibuix a pintar l'ambient, 

els participans, els detalls i les emocions de diumenge de Mitja. Aquest 

grup de dibuixants volen crear una comunitat que s'afegeix a les exis-

tents des de fa temps a Barcelona, Sabadell i altres ciutats. De fet, el no-

vembre de 2021 van organitzar la primera jornada d'Urban Sketchers, 

l'èxit de la qual li ha donat continuïtat, com en altres indrets d'arreu de 

l'Estat. La filosofia que hi ha darere aquesta activitat és la de fomentar 

l’observació directa de la vida, capturant amb fidelitat un moment de-

terminat que expliqui una història del lloc on es viu o dels indrets als 

quals es viatja. I, aquest diumenge, la de la Mitja vallesana. 

VIU LA GARRIGA
AMB LA MITJA

W W W . L A G A R R I G A . C A T

W W W . V I S I T A L A G A R R I G A . C A T

h
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El Club Triatló Granollers va acon-
seguir reunir 400 atletes de tots els 
clubs del país al Circuit de Catalunya 
per afrontar, tot i el fred de la jorna-
da –3 graus a l'hora de sortida–, el 
Duatló-esprint de Catalunya, la se-
gona prova de la temporada del cir-
cuit Català i Lliga de Clubs (FECTRI).

El recorregut consistia en un 
tram de 5 km a peu, que completa-
va pràcticament una volta sencera 
al traçat internacional Gran Premi; 
seguint de 4 voltes de ciclisme, en 
l'exigent traçat del Circuit per re-
córrer 19 km. I, per culminar la 
prova, 2,5 km més fets a peu nova-
ment pels vials de servei que envol-
ten la pista del Circuit, fins arribar 
a l'arc de meta a la zona del pàdoc.

Pel que fa als resultats espor-
tius en la categoria masculina, 
Daniel Álvarez (Prat Triatló) va 
ser el guanyador absolut, amb un 
temps de 51 minuts, seguit de Nan 
Oliveras i Arnau Turón del gironí 
Nan Oliveras Team.

En la categoria femenina, Eva 

400 atletes a la Duatló 
Ciutat de Granollers 

SANTI RIBOT QUEDA SEGON EN LA CATEGORIA MÀSTER 60

Les inscripcions per la 28a edició 
de la Mitja Marató de Montornès 
ja estan obertes. La prova atlètica 
se celebrarà el diumenge 26 de 
març i enguany recuperarà tots els 
serveis i característiques d'abans 
de la pandèmia, després que l'any 
passat encara quedessin algunes 
restriccions. El màxim d'atletes fi-
xat per aquest any és de 1.500, el 
mateix nombre que l'any passat.

ALTRES CURSES  LA PROVA, ENGUANY SENSE RESTRICCIONS, ES DISPUTARÀ L'ÚLTIM DIUMENGE DE MARÇ

arxiu

Montornès també corre 
una Mitja al març amb un 
màxim de 1.500 inscripcions

DOS RECORREGUTS  Les inscripcions per a la Mitja de Montornès estan obertes

Les inscripcions per als dos re-
correguts, el de 21 km i el de 6 km 
ja es poden fer al web de la cur-
sa. Per a aquesta edició, la cursa 
tindrà un màxim de 1.500 parti-
cipants, el mateix límit que l'any 
passat. Les inscripcions tenen 
un preu de 18 euros i inclouen el 
dorsal, la samarreta, el lot de pro-
ductes d'obsequi i l'accés a tots 
els serveis oferts per la cursa, com 

vestidors, dutxes, avituallaments, 
foto d'arribada o diploma. 

Precisament, els serveis són 
una de les principals novetats 
d'aquest any, perquè tornen a la 
normalitat. Aquest 2023 tornen 
serveis que no es van poder oferir 
l'any passat, com l'àpat de pasta 
en acabar la cursa, l'espai lúdic 
per a infants i el servei de massat-
ges. També continua l'aportació 
solidària, mitjançant la qual els 
organitzadors donen 1 euro de 
cada inscripció a la Creu Roja, que 
es destinaran a programes socials 
a la comarca.

El retorn de la Mini
Aquest març també tornarà la 
Mini Marató, que no se celebra 
des del 2019 per la pandèmia. 
La jornada tornarà a celebrar-se 
el dissabte a la plaça Pau Picasso 
de Montornès i oferirà diverses 
curses i categories per als infants 
de totes les edats. La Mini Mara-
tó arribarà a la 13a edició i també 
serà solidària i recaptarà fons per 
causes benèfiques.  j.l.r.b.

Ledesma (Club Tri 4:40) va ser la 
millor amb un registre de 59 mi-
nuts i 10 segons, i Sofia Aguayo 
(Prat Triatló) i Meritxell Velasco 
(Katoa) van ser segona i tercera 
classificada respectivament.

Per equips masculins, el Prat 
Triatló va guanyar, seguit dels 
Clubs de Barcelona, C.E. Katoa i 
Fasttriatló; en femenins, el C.E. 
Katoa, seguit pel Club Triatló Cor-
nella i el Prat Triatló.

El Triatló Granollers, com amfi-
trió, va ocupar la posició 27a sobre 
un total de 36 formacions, amb 
l'equip format, per Sergi Palau, Ge-
nis Sandoval i Santi Ribot, el qual 
va destacar amb la segona posició 
del podi en la categoria Màster 60.

Finalment, es va posar la cirere-
ta el pastís amb la celebració de les 
curses infantils a la impressionant 
recta de tribuna de les instal·laci-
ons del Circuit, amb la participació 
de 200 nens i nenes, acompanyats 
de pares i familiars, en una reeixi-
da matinal esportiva.  

Amb motiu del centenari de l'edi-
fici històric de l'Hospital Asil de 
Granollers, la institució prepara 
una cursa i caminada com un dels 
actes del programa de commemo-
ració. La intenció és que es pugui 

celebrar el 16 d'abril i comptarà 
amb dos circuits, un de 10 quilò-
metres i un altre de 19,23, en ho-
menatge a l'any de naixement de 
l'hospital modern. Fonts del cen-
tre sanitari asseguren que el grup 

Laura Monje, del Club Atlètic Gra-
nollers, ha guanyat el Campionat 
de Catalunya sub-23 de 20 km mar-
xa atlètica. El català es va tornar a 
celebrar al Vendrell i va reunir diu-
menge els 200 millors marxadors 
catalans. La granollerina va com-
pletar els 20 km amb un temps d'1 
hora, 47 minuts i 2 segons, que li va 
permetre penjar-se l'or i obtenir 
la mínima del Campionat d'Espa-
nya. Monje va imposar-se amb un 
marge d'11 minuts amb la segona 

classificada sub-23, Alexia Palome-
ro (AA Catalunya). A més, aquesta 
marca de l'atleta del CAG va supo-
sar la setena millor de la categoria 
absoluta i es va quedar a només 7 
minuts de la lluita per les medalles. 

En el català també va participar 
en la categoria sub-20 Carla Saiz, 
que va aconseguir una meritòria 
cinquena posició als 10 km mar-
xa amb un temps de 58 minuts i 
4 segons, la marca mínima per al 
campionat estatal.  

L'Hospital prepara una cursa 
amb motiu del seu centenari

Laura Monje guanya el català 
sub-23 dels 20 km marxa

impulsor ja té l'organització molt 
avançada.

Aquesta és només una de les 
accions que s'emprendran per 
commemorar el centenari, per al 
qual també s'està elaborant un 
llibre històric i un documental de 
la trajectòria de l'Hospital. L'acte 
central se celebrarà el 25 de juliol, 
coincidint amb la inauguració fa 
100 anys de l'edifici històric.  m.e.
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Enguany, el desplegament per a la recollida de dorsals i obsequis dels 
corredors de la Mitja Marató torna a ser al Palau d'Esports, l'espai que 
també rep els atletes diumenge i on es tornava l'any passat per facilitar 
la logística a l'organització –en edicions anteriors s'havia habilitat a 
Roca Umbert–. "Centralitzar-ho en un sol espai ens fa la feina més 
fàcil", explicava aleshores el president de l'Associació Esportiva La 
Mitja, Toni Cornellas.  Amb tot, en aquesta ocasió i amb motiu del derbi 
d'handbol que es disputarà divendres al Palau entre el Fraikin BMG i el 
Barça, l'entrada per recollir els dorsals es farà per la zona posterior del 
Palau –carrer dels Voluntaris del 92– i no es podrà instal·lar l'habitual 
mercat de l'atleta.

La recollida de dorsals i xips, tant per als 21 quilòmetres de La Mitja 
com per als 10 Km, el Quart i la Mini es podrà fer divendres i dissabte, 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, en aquest espai. Presentant el dorsal, al 
mateix Palau d'Esports també es podrà recollir l'obsequi de la cursa. 
Pel que fa a l'Open de la Mitja, els dorsals es podran recollir divendres 
en el mateix horari. 

Amb motiu de la Mitja i de les activitats paral·leles, el cap de 
setmana es produiran afectacions a la mobilitat. Diumenge 
alguns carrers de la ciutat es veuran afectats i s'oferirà una 
alternativa de pas i sortida per a cada cas:
–La circulació del carrer Llevant serà de doble sentit des 
de l'estació Granollers-Centre de Rodalies fins al carrer 
Foment (per tal que els vehicles de la zona puguin accedir 
al carrer de Josep Umbert). L'afectació prevista en aquesta 
zona és de 9 a 11.30 h.
–Els carrers compresos entre l'avinguda Sant Esteve, i els 
carrers Alfons IV i Francesc Macià i Colom, podran sortir 
pels carrers Sant Josep de Calassanç, Foment, Palaudàries, 
Calderón de la Barca, Colom, Àngel Guimerà, Voluntaris 92 
fins a la ronda Sud.
-La circulació del carrer Emili Botey només serà possible 
en direcció al carrer Pla de Baix.
-La circulació del carrer Tres torres només serà possible en 
direcció Lluís Companys.
-Caldrà tenir present que, en alguns moments, estarà 
prohibit l'aparcament en espais on normalment és permès.
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Canvi de porta per recollir 
els dorsals i els obsequis

Afectacions viàries

TRANSPORT
EN TREN (RENFE)

L'organització recomana 
als corredors que arriben 
de fora que es desplacin, 
si és possible, en transport 
públic. De fet, un conve-
ni amb Renfe permet que 
tots els inscrits a La Mit-
ja puguin disposar d'un 
tiquet que els permetrà 
bescanviar per un bitllet 
d'anada i tornada des de 
qualsevol punt del servei 
de Rodalies de Barcelona, 
amb venda a taquilles, fins 
a les estacions Granollers 
Centre. Aquest tiquet es 
pot recollir juntament amb 
el dorsal i els obsequis.

Centre
Mèdic
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OPINIÓ

Es diu que les migdiades de més de 20 o 30 minuts són contraproduents i que és 

habitual llevar-se amb mal cos, més cansament i poca energia. Salvant totes les 

distàncies, això és el que ha passat més o menys amb la pandèmia: una llarga 

becaina de la qual ens ha costat refer-nos. Un cop sembla que el malson queda 

enrere, fins i tot amb les últimes restriccions, com l'ús obligatori de la mascareta 

al transport públic, tot va recuperant el seu pols. I al Vallès, un dels esdeveniments

tradicionals que més ens feien vibrar abans d'aquesta endormiscada era

sens dubte la Mitja Marató: milers d'atletes, d'aquí i de fora, trotant per mirar

de completar un circuit que ja ha esdevingut tot un clàssic en les curses més

populars del país. De fet, aquest caràcter popular, amb organització altruista 

i voluntariat disposat a garantir l'èxit de la prova, és un dels màxims atractius 

de  La Mitja, impertorbable i vigorosa després de gairebé 40 anys. Aquest any, 

a més, es recuperen activitats que els darrers dos anys havien quedat suspeses 

per la forçada migdiada, com l'Open –la passejada per als menys corredors–, 

la Mini per als més petits i la cursa de gegants, que celebra la 30a edició. 

La Mitja és inclusió i solidaritat, més que una cursa. I a Granollers, les 

Franqueses i la Garriga ho sabem molt bé. Llarga vida!

DE NOU, MÉS QUE UNA CURSA

Editorial

Promou:

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

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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La llarga majoria absoluta so-
cialista ha sotmès Granollers a 
una quietud malinterpretada 
per l'equip de govern com a 

bona gestió i estabilitat. Una quietud que 
ha conduït la ciutat a desaprofitar gran 
part del talent que tenim i que podríem 
tenir. El mayoralisme, però, s'ha acabat i 
amb la renúncia de l'alcalde s'obre un nou 
horitzó on es fa evident que és moment de 
passar pàgina i escriure un nou capítol.

Aquells que porten tres dècades gover-
nant no seran prou ambiciosos per encarar 
els reptes del Granollers del futur. No es pot 
parlar de transformar la ciutat quan la que 
tens al davant és el resultat d'allò que has 
fet tu mateix. Es fa evident, doncs, que cal 
un canvi, un nou Granollers que deixi enre-
re la quietud. Un canvi amb nous lideratges 
i noves maneres de fer, en coalició amb la 
ciutadania i deixant enrere l'hermetisme 
actual, respectant totes les veus i la plura-
litat de la nostra ciutat. El nou Granollers 
que volem el farem pel Granollers sencer.

Aquest nou Granollers no pot desapro-
fitar el seu talent, que nosaltres lliguem 
estretament amb l'educació. Aquesta no 
només incideix en infants i joves, sinó en 
tota la societat, en la mesura que acaba 
determinant el desenvolupament social 
i personal al llarg de la vida. Malgrat que 
la nostra ciutat sempre ha fet bandera del 
lema Granollers, ciutat educadora, veiem 
com la segregació escolar segueix sent un 

Un nou Granollers pel talent
problema molt rellevant que assenta les 
bases per a formes futures d'injustícia a 
la societat. Combatre la segregació esco-
lar ha de ser prioritari a la nostra ciutat i 
cal fer-ho de forma transversal i garantint 
l'atractivitat de tots els centres educatius, 
amb projectes singulars i també de ciutat.

L'horitzó de l'equitat educativa fa neces-
sari garantir també un projecte educatiu al 
llarg de la vida, i a Granollers no tenim els 
deures fets pel que fa a les polítiques diri-
gides als més petits. Hem de comptar amb 
els nostres infants, perquè ells compten 
amb nosaltres. Calen noves escoles bressol 
per garantir una oferta pública digna a la 
ciutat amb una continuïtat clara entre els 
projectes de primària i secundària. De la 
mateixa manera, cal incrementar substan-
cialment les activitats dirigides als infants 
més enllà dels entorns escolars, generant 
un gran eix cultural, esportiu i educatiu, 
que relligui tots els equipaments amb fils 
conductors comuns i que serveixin per im-
pulsar el talent dels més joves.

De la mateixa manera, també hem 
d'afrontar les desigualtats que es generen 
en el lleure educatiu i les activitats extra-
escolars. En aquest punt la solució la tenim 
molt clara: Beques, ajuts i suport real per 
garantir la diversitat i la participació en les 
activitats extraescolars.

Ja no ens podem excusar més en les limi-
tades competències municipals en aquest 
àmbit, necessitem deixar d'expulsar totes 
les culpes a la Generalitat i començar a tre-
ballar de forma decidida per assegurar una 
educació de qualitat, durant tota la vida, i 
fer, de veritat, el Granollers, ciutat educa-
dora que fa tants anys que es predica.

L

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup d' ERC-AM 

a l'Ajuntament de Granollers

L’ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

A #CanBassa (#Granollers) s'han 
gastat més de 250.000 € per tallar 
arbres de 40 anys que feien ombra, 
posar un mini parc infantil i poca 
cosa més…
Això sí, tindran la foto

@urifc75 @CanigoCarme

El maltracte de @granollers a veïns i usuaris 
de l'entrada sud per l'#N152z encara és més 
flagrant quan es té mobilitat reduïda O bé 
no hi ha voreres i si n'hi ha, tenen fanals 
al mig i s'ha de passar igualment per la 
carretera amb el trànsit a 80km/h

Bústia

Agraïment al CAP i l'Hospital

Com a pacient del CAP Sant Miquel de Gra-
nollers i de l'Hospital de Granollers, vull 
donar les gràcies a les següents persones. 
Al CAP Sant Miquel, a la Dra. Villanueva i 
a totes les infermeres que m'estan curant 
el dit diabètic. Sé que és un procés molt 
lent, però ho aconseguirem entre tots. Pel 
que fa a l'Hospital de Granollers, dono les 
gràcies al Dr. Ignasi Castells, endocrinòleg, 
per haver-me aconseguit la visita amb la 
cirurgiana vascular.

I també, és clar, pel que em va passar el 
divendres 20 de gener, quan vaig anar a 
fer primer una analítica i 2 radiografies i 
vaig anar a esmorzar davant de l'Hospital, 
a la Fleca Espai Pa. Em vaig començar a 
trobar malament i em vaig quedar blanc, 

sort que hi havia la meva tutora, la Vero, 
i que les noies del forn van avisar l'ambu-
lància, que em van portar a urgències. Des 
d'aquí vull agrair el que van fer per mi els 
xicots de l'ambulància i la meva tutora, 
que vas estar sempre al meu costat.

També a Urgències em van venir a veure 
l'Íngrid, podòloga de l'Hospital, i la docto-
ra que m'havia de visitar més tard.

Des d'aquesta carta vull fer públic, com 
usuari del CAP Sant Miquel i de l'Hospital 
de Granollers que us dono suport per les 
vagues que esteu fent. Els culpables no 
sou ni els metges ni les infermeres; els 
culpables són aquesta colla de polítics que 
governen el nostre país, entre ells, el Sr. 
Manel Balcells.

FRANCESC PAYÀS / GRANOLLERS



DJ, 2 FEBRER 2023 33

DEMANA’NS 
VISITA

639 245 452

Canteen
Equip i infants dinem plegats

Summer Camp
Continuem al Juliol

Flexitime
Facilitem la conciliació
8:00 - 9:00 i 16:30 - 17:30 sense cost

Extended Calendar
Conciliem el calendari escolar amb les
necessitats familiars

Music & Movement
Expressió corporal, emocions i ritme.
Introducció als instruments i llenguatge
musical

Swimming
Un dia per setmana en horari escolar

Back2Nature
Projecte de contacte amb la natura i animals

Jolly Phonics
Aprenentatge de la lectoescriptura en la
llengua anglesa

PROGRAMES I SERVEIS

Adquisició de la llengua
anglesa de forma natural
amb professors natius

Immersió en anglès Grups reduïts Aprenentatge viu

Atenem les singularitats de
l'infant i de les famílies

Construïm coneixement des
de l'experiència, l'emoció i el

vincle

@escolarase - T. 639 245 452 - www.escolarase.cat - info@escolarase.cat

Av. Jaume Campmajor, 9 - Cardedeu

MATRÍCULA OBERTA CURS 23-24
Escola internacional, catalana a Cardedeu
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Ratificades les MedallesMetges de Catalunya ha desconvocat la vaga El ple de dimarts va ratificar l'acord de la junta de portaveus d'atorgar les Medalles de la Ciutat 2022 a la Fundació Hospital Asil de Granollers, a Montserrat Medalla, a Vicenç Sáez de Tejada i a Salvador Estany.
Metges de Catalunya desconvocava dimarts la vaga que estava prevista de dimecres a divendres, després de pactar amb Salut una taula de  treball permanent que tindrà per objecte millorar el sistema sanitari. Ara, segons el conseller Balcells, es crearà una taula per concebre un nou model sanitari més accessible i menys burocratitzat per als metges.

SOCIETAT

Gairebé un any després de la po-sada en funcionament d'unes 300 places de zona verda per a l'apar-cament prioritari de residents als barris de Primer de Maig i la Font Verda, l'Ajuntament ha decidit ampliar-les amb unes 110 places més en aquests àmbits. Segons el regidor de Mobilitat, Juanma Segovia, "aquesta petita ampli-
ació correspon a una proposta 
de regulació progressiva de les 
àrees d'aparcament d'aquests 
sectors" amb moltes dificultats d'aparcament. Així, un cop valo-rada la implantació, s'ha decidit ampliar, també perquè succeïa que 
"els veïns d'una mateixa finca, 
però amb entrades per carrers 
diferents no tenien les mateixes 

concidions per aparcar o no a la 
zona verda del seu barri", expli-cava Segovia, pel que fa a l'àrea del Congost. En aquest cas, tindrà zona verda el tram del carrer Pius XII, entre els carrers Isabel de Villena 

rem regulant i acabarem sent 
una gran zona verda per donar 
prioritat als nostres veïns. Hau-
rem de dissenyar-ho, però, amb 
aparcaments dissuasius", afegia, i recordava que actualment Grano-llers té unes 2.500 places d'aquests tipus de pàrquings gratruïts.El ple aprovava dimarts l'am-pliació de la zona verda, amb els vots en contra de Primàries i Cs. Aquest és el tràmit previ a pintar i instal·lar les màquines de control. 
"Als veïns els hi comunicarem 
amb antelació la posada en fun-
cionament", deia el regidor.A les zones verdes, els residents hi poden aparcar gratuïtament, mentre que els forans d'aquests indrets pagaran les mateixes ta-xes que a la zona blava més prope-ra. Els vehicles no autoritzats tam-bé hi podran aparcar sense pagar en els horaris no regulats, és a dir, els dies laborables de 14 a 16 h i de 20 h a les 8 h de l'endemà, i tots els diumenges i festius. Els con-ductors empadronats i al corrent de l'impost de circulació tindran l'autorització automàtica. Només hauran de tramitar-la els titulars d'una llicència d'activitats domici-liada dins l'àrea i els residents que disposin d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer.  m.e.

i d'Anníbal, i aquest darrer, entre Pius XII i Roger de Flor.Pel que fa a l'entorn del passeig de la Muntanya, s'amplien places de zona verda als carrers Pintors Vergós i Ausiàs March, entre el passeig i el carrer Josep Maria de Sagarra. "Hi ha molts habitatges 
plurifamiliars sense garatge i, 
per tant, la demanda fa necessà-
ria aquesta regulació", argumen-tava Segovia. El regidor, però, re-coneixia que, malgrat la zona verda per a residents, "malauradament 
no garantim l’aparcament a tota 
la ciutadania perquè no n’hi ha 
suficient". "Totes les ciutats ani-

MOBILITAT  110 PLACES NOVES ALS CARRERS PIUS XII, ANNÍBAL, PINTORS VERGÓS I AUSIÀS MARCH

L'Ajuntament amplia la zona 
verda a l'àrea de Primer de 
Maig i passeig de la Muntanya

arxiu / x.solanas

SENYALITZACIÓ  Zona verda

Amb l'aprovació definitiva de l'or-denança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Gra-nollers s'ha restablert la vigència de la carta de colors, que s'aprova-va el 2016 i que ofereix una tren-tena de colors possibles per pin-tar façanes, que ampliava la carta cromàtica de tons pastel amb una gamma de colors més vius.El text que dimarts s'aprovava al ple ja s'havia debatut el juliol per a l'aprovació inicial, que, com aquesta setmana, va rebre el vot unànim dels grups municipals. A més, el document tampoc va rebre cap al·legació durant el període d'exposició pública i compta amb l'informe favorable de la secreta-ria general de Telecomunicacions 

del Ministeri, que n'havia tombat una versió anterior. La regidora d'Urbanisme, Gemma Giménez, recorda que és d'aplicació a tota la ciutat, tot i que l'ordenança es-tableix normes per a tres tipologi-es de paisatge a Granollers: urbà o ciutat construïda, perirubà o espais lliures, i polígons d'activi-tat econòmica, sobre els quals es regulen les intervencions que pu-guin afectar la percepció i qualitat dels valors ambientals, inclosa la publicitat.
"És una eina que ens ajuda a 

preservar millor la ciutat del 
present i la del futur que volem. 
Paisatge més inclusiu, resilient 
i sostenible", va concloure la re-gidora.  m.e.

VIA PÚBLICA  APROVADA L'ORDENANÇA D'USOS DE PAISATGE

Torna a entrar en vigor el 

mapa de colors de la ciutat

Amb l'objectiu de contractar una empresa que presti el servei de control i manteniment de la xar-xa d'instal·lacions semafòriques actuals de Granollers, l'Ajunta-ment ha licitat aquesta prestació amb un pressupost d'uns 60.000 euros i una vigència de contracte d'un any. El sistema semafòric de la ciutat inclou els equips informà-tics necessaris per a les comunica-cions, així com els servidors i soft- 

L'Ajuntament licita el control 

i manteniment dels semàforswares necessaris per al correcte funcionament del servei.Les instal·lacions a conservar són, a més dels propis semàfors de gestuió del trànsit, el centre de con-trol de trànsit urbà, la central de re-gulació i comunicació, les estacions de detectors, el sistema de trans-missió central, el sistema de priori-tat de bus –instal·lat a tres cruïlles i que es preveu ampliar– i el control de pilones automàtiques.  

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

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

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

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

Producte ortopèdic 
a mida subjecte 

a prescripció facultativa. 

VISITA 

+ ESTUDI BIOMECÀNIC 
DEL PEU

+ PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 

+ REVISIÓ ALS 6 MESOS

140€

TENS DOLOR 
DE PEUS?

Ps: FMO 273 CAT

"Respon a una proposta de
 regulació de l'aparcament
progressiva i que suposarà 

una gran zona verda futura"
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www.mudanzasgonzalez.com 

93 572 17 61

Ofrecemos 
la mejor relación 

calidad-precio

Más de 15 años de 
experiencia

Presupuesto 
online o presencial, 

gratuito y sin 
compromiso

HACEMOS 
FÁCIL TU 
MUDANZA

El ple de dimarts va aprovar per 

unanimitat el mapa de capacitat 

acústica de Granollers, que pren 

com a referència més de 150 me-

suraments que es van fer el 2021 

i que permeten concloure que el 

soroll al centre de la ciutat ha dis-

minuït, mentre que augmenta a 

zones perifèriques respecte a les 

avaluacions de 2015.

El regidor de Medi Ambient, Al-

bert Camps, recordava que més 

del 90% dels sorolls es produ-

eixen arran del trànsit viari. Per 

això, els estudis, que s'efectuen 

aproximadament cada cinc anys, 

fan mesuraments a punts de tràn-

sit intens a la ciutat. El darrer, de 

2021, va fer 128 mesuraments 

amb una empresa assessora –112 

diürns i 16 nocturns– i 24 més de 

llarga durada, gràcies al suport de 

la Diputació. Es van comparar els 

mateixos punts que el 2014 i se'n 

va incorporar algun de nou tenint 

en compte els canvis urbanístics a 

la ciutat dels darrers anys.

Segons l'informe, els canvis més 

significatius entre 2015 i 2021 és 

que hi ha un 13% de tramat de 

carrers –prop de 20.000 metres– 

on s'ha reduït el soroll de dia en 

més de 6 decibels, i "sobretot 

corresponen a barris residen-

cials del centre a la ronda Sud 

i a la carretera de Lliçà", des-

tacava Camps. En canvi, hi ha un 

8,9% d'espais –12.500 metres– en 

què el soroll s'ha incrementat en 

més de sis decibels. Es tracta del 

barri del Lledoner, on "s'explica 

perquè el 2014 encara no s’ha-

via pràcticament urbanitzat", 

i també a la carretera de Caldes, 

de protecció contra la contamina-

ció acústica, que obliga als muni-

cipis de més de 5.000 habitants a 

elaborar mapes i ordenances de 

soroll.

Així, el novembre de 2010 es va 

aprovar la primera ordenança i el 

primer mapa de capacitat acústi-

ca de Granollers. El 2019 es van 

iniciar els treballs per avaluar al-

tre cop el soroll, però la Covid-19 

els van aturar i  va fer que no es 

poguessin fer fins al 2021, quan 

es van recollir les dades per al 

nou mapa de capacitat acústica, 

aprovat per unanimitat. M.ERAS

la carretera del Masnou, el camí 

Ral al sud, el polígon de Cal Gordi, 

zones properes al Parc Firal a Can 

Bassa i el carrer Enric Dunant, a 

prop de la via. “S’incrementa el 

soroll a zones perifèriques no 

residencials, on el trànsit es va 

desviant”, concloïa el regidor.

Pel que fa als espais més soro-

llosos, l'estudi mostra que durant 

el dia en un 80% dels metres de 

carrer al municipi no se superen 

els objectius de qualitat acústica 

aprovats en el mapa de capacitat 

i és a la nit on aquest percentatge 

es redueix per sota del 60%, amb 

valors de superacions moderats i 

alts en els grans eixos viaris i en 

zones properes a la via del tren. 

"Només un 0,01% de la pobla-

ció de Granollers està exposa-

da a un nivell greu de soroll de 

dia", destacava Camps.

El regidor de Medi Ambient ex-

plicava que el mapa "ajuda a pri-

oritzar actuacions, com els car-

rers de vianants, l'ampliació de 

voreres i la gestió d’aparcament. 

En el futur, per exemple, el pro-

jecte de l’avinguda Sant Esteve 

que suposa renovar voreres, 

instal·lar un carril bici i inclou-

re verd i arbrat farà que sigui 

menys sorollós", assegurava.

La primera avaluació
Segons Camps, la primera avalua-

ció del soroll a Granollers es va fer 

el 1994, fa gairebé 30 anys, i des-

tacava un treball de mesuraments 

sonors que van fer el 2000 estu-

diants de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya. No va ser fins al 

2002 que va entrar en vigor la llei 

Encara pendents de l'entrada en 

vigor de la prohibició de circulació 

de vehicles pesants pel tram cen-

tral de la ronda Sud, l'alcaldessa 

de Granollers, Alba Barnusell, rei-

vindicava la mesura i carregava 

contra el govern de la Generalitat 

per la "manca de planificació de 

les infraestructures i la mobili-

tat". Barnusell apunta ara que vol 

que el tram de la ronda deixi de 

considerar-se com a tal. "No serà 

fàcil, però el tram central de la 

ronda Sud canvia i avui en dia és 

part de la ciutat, no és una ron-

da. Ha de ser un carrer pacificat, 

no només per a qui hi viu, sinó 

també per tota la ciutadania 

que hi passa", assegurava l'alcal-

dessa davant el prec que ERC feia 

al ple de dimarts, en què demana-

va atendre les demandes de l'em-

presariat amoïnat per la futura 

prohibició de l'entrada de camions 

per la carretera del Masnou. El re-

gidor republicà Enric Gisbert con-

siderava que el tall de circulació 

per a camions s'havia d'haver con-

sensuat amb els empresaris de la 

zona i proposava que els camions 

tinguin accés "fins a la rotonda 

de la Nissan" –al creuament de la 

carretera del Masnou amb l'avin-

guda Europa–. "El fet que tota la 

mobilitat de camions hagi de 

passar per la rotonda de la ITV 

pot crear un problema seriós de 

trànsit", afegia Gisbert.

El regidor de Mobilitat, Juanma 

Segovia, recordava a ERC que "va 

votar una moció en què es de-

manava que no passessin cami-

ons per la carretera del Masnou"

i deia que dels 3.300 vehicles d'alt 

tonatge que en fan ús, "el 60% són 

de pas". Segovia assegura que els 

camions tenen alternatives per 

arribar a destinació. "Potser sí 

que hauran de fer més volta i 

hi haurà alguna retenció, però, 
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MEDI AMBIENT EL PLE APROVA EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA, QUE EN COMPARACIÓ AMB 2015, MOSTRA QUE EL SOROLL ES DESPLAÇA A ZONES PERIFÈRIQUES

MOBILITAT  EL GOVERN INSISTEIX A IMPEDIR ELS CAMIONS TAMBÉ A LA CARRETERA DEL MASNOU

Un 13% dels carrers redueixen 

el soroll diürn en sis decibels

SENYALITZACIÓ  Encara coberta

"El tram central de la ronda Sud
ha canviat i ja no és una ronda" 

Albert Camps: "Només 
un 0,01% de la població 

de la ciutat està exposada 
a un nivell greu de soroll" 

ERC proposa que  els
vehicles de transport puguin

arribar fins a la rotonda 
de l'avinguda Europa

El Lledoner és on més ha crescut el soroll arran l'urbanització del barri

que no n'hi havia a la ronda 

Sud?", deia. A més, "a molta de la 

senyalització que ens toca posar 

als carrers que van a la ronda hi 

diu 'excepte destinació local', de 

manera que es garanteix el pas dels 

camions que tenen la ciutat com a 

punt de descàrrega. "Tots haurem 

d'adaptar-nos a una nova mobi-

litat", concloïa Segovia, qui recor-

dava que s'ha d'implantar la zona 

de baixes emissions. M.E.
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ENS CAL MÉS SEGURETAT
Seguim sense veure els nous agents de 

policia que fa mesos que reclamem i que 

el govern de les Franqueses va prometre. 

També continuem reclamant l’ofi cina 
permanent de policia a Bellavista i el 

desplegament de la policia de proximitat. 

Dues reivindicacions històriques nostres 

i que també el govern de les Franqueses 

afi rma que hi estan treballant.
   Igualment, veiem com el Parc de la 

Malagarba continua tancat des de fa 

més d’un any per problemes continus 

d’inseguretat i delinqüència. A hores 

d’ara, només tenim promeses de 

solucions de part del govern, però que no 

s’acaben de fer realitat. El parc és un bon 

exemple del que succeeix quan 

s’abandona un espai o quan no es 

dediquen sufi cients recursos a un barri; 
afloren, doncs, focus de marginalitat i 

delinqüència, i els veïns en paguen les 

conseqüències. 

   El nostre grup, Ciutadans, per tornar a 

obrir el parc amb garanties proposa la 

poda exhaustiva per millorar la visibilitat 

i la reconversió de l’espai en una part 

esportiva amb circuit de calistènia, 

cistella de bàsquet, etc, una part de jocs 

infantils i una part per fer picnic. Amb 

aquesta reconversió es canviaria 

radicalment l’ús de la plaça amb un 

ambient més sa i cívic. Per solucionar 

els problemes de delinqüència en hores 

puntuals s’hauria d’intensifi car la 
vigilància policial i fer les actuacions que 

calguin.

   Per altra banda, tenim un problema de 

curses il·legals al polígon, puntualment 

en algun cap de setmana als vespres, al 

carrer Finlàndia, una recta de més d’un 

kilòmetre de llarga i 14 metres 

d’amplada que és ideal per aquests tipus 

de curses. Per evitar-ho, en el Ple de 

gener el nostre grup va proposar posar 

ressalts cada 200 metres  i acabar 

defi nitivament amb el problema.

☞ Volem conèixer les vostres queixes o propostes 

     per millorar el nostre municipi.

     Ens podeu escriure a:
      cslesfranqueses@gmail.com · amador.doncel@lesfranqueses.cat

LES FRANQUESES en TARONJA
BUTLLETÍ MENSUAL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS · FEBRER 2023

Segueix-nos a les xarxes

@CsLesFranqueses

LES FRANQUESES

LES FRANQUESES
LES FRANQUESES

El nostre grup, Ciutadans, apos-

ta per una mobilitat sostenible al 

municipi, que sigui segura i neta. 

Que no es depengui tant del cotxe 

particular per poder fer els des-

plaçaments necessaris del dia a 

dia. Un model de transport públic 

que realment funcioni i que si-

gui triat com a primera opció per 

fer els desplaçaments a la feina, 

a l’escola, als metges, als co-

merços, etc. Un model que suposi 

un estalvi en temps i combustible 

i que millori el soroll del tràfi c i la 
qualitat de l’aire que respirem a 

les Franqueses. 

Una de les maneres d’aconse-

guir-ho és amb un transport pú-

blic de qualitat i d’excel·lència. I 

aquest any des del govern de les 

Franqueses s’ha tornat a deixar 

escapar aquesta possibilitat de 

canvi de model.

Per aquest motiu vam ser molt 

crítics en el Ple de gener en què 

vam votar en contra de la reno-

vació del conveni Transgran per-

què no soluciona els problemes 

que s’arrosseguen des de fa anys 

i que fa que el cotxe privat sigui 

triat com a millor opció perquè el 

bus no dona un servei adequat a 

la demanda dels que han de des-

plaçar-se tant dins del municipi 

com per anar al municipi veí.

Les millores que va proposar el 

nostre grup al Ple, després de par-

lar amb molts usuaris que han de 

Des de Ciutadans apostem per una 
mobilitat sostenible, segura i neta

EIXOS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA ELECTORAL DE CARA A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG

Amador Doncel, 
candidat a 
l'alcaldia de les 
Franqueses del 
Vallès per 
Ciutadans, 
actual regidor 
i portaveu del Grup 
Municipal

patir dia a dia les carències del ser-

vei, i que se solucionarien en bona 

part  i amb un cost 0 (reinvertint els 

més de 50.000€ que des de l’any 

passat ens estalviem) són:

· Redissenyar la L3 perquè també 

passi pels polígons de les Fran-

queses

· Ampliar la L20 amb amb 1 torn 

i l’itinerari o que la L6 funcioni 

també caps de setmana, agost i 

festius.

· Fer un ramal a l’itinerari de la L6 

per arribar a la zona d’oci del Ra-

massar.

· Coordinar horaris amb escoles i 

instituts.

· Unifi car els títols de transport 
perquè es puguin fer sempre trans-

bordaments amb un sol viatge.

· Canviar les parades de pal per 

marquesines o cel cobert. ◗
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L'Hospital General de Granollers 

participarà a CyberHimprex, una 

acció finançada per la Unió Eu-

ropea i liderada per la Universita 

Cattolica del Sacro Cuore d'Itàlia 

per donar suport a les institucions 

sanitàries i de salut pública en ma-

tèria de ciberseguretat, que s'han 

vist sotmeses a una especial tensió 

els darrers anys i que s'ha incre-

mentat durant la pandèmia.

El projecte CyberHimprex, que 

ha arrencat aquest gener, es durà 

a terme durant els pròxims dos 

anys, en què es treballaran diver-

ses línies d'intervenció relaciona-

des amb la millora de la cibersegu-

retat dels centres hospitalaris.

Concretament, abordarà soluci-

ons innovadores de ciberseguretat 

preparades per al mercat, incloses 

les desenvolupades en el marc de 

projectes d'investigació i innova-

ció recolzats per la Unió Europea. 

Alhora, pretén proporcionar eines 

actualitzades a les institucions 

coneixements entre organitzaci-

ons. El projecte es durà a terme a 

través de 12 línies d'intervenció i 

15 iniciatives.

En total, seran quatre les ins-

titucions que participaran en 

aquest projecte: la Universita 

Cattolica del Sacro Cuore (Itàlia), 

que el coordina; la Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino 

Gemelli (Itàlia), Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers i Di-

oikhsh Ygeionomikhs Perifereias 

Krhths (Grècia).

Amb aquesta participació, 

l'Hospital General de Granollers 

es compromet a mantenir-se a 

l'avantguarda de la innovació sa-

nitària, ja que els permetrà millo-

rar les seves capacitats en matèria 

de ciberseguretat i protegir millor 

la informació confidencial dels 

pacients. "També suposa un va-

lor afegit poder treballar amb 

altres institucions sanitàries lí-

ders a Europa", assenyalen. 

sanitàries i de salut pública per 

protegir-se de les ciberamenaces 

i contribuir a l'intercanvi de dades 

per millorar la seguretat col·lecti-

va del sector sanitari.

En aquest sentit, el consorci 

CyberHimprex treballarà en el 

desenvolupament de noves tec-

nologies digitals, compra públi-

ca d'innovació, ciberseguretat i 

adopció d'innovació per oferir 

noves oportunitats per transfor-

mar la salut. Ho farà actuant sobre 

tots els components d'una orga-

nització sanitària (persones, orga-

nització/processos i tecnologia), 

aprofitant l'intercanvi de dades i 

SALUT  L'OBJECTIU ÉS PREVENIR CIBERATACS I MILLORAR LA SEGURETAT DEL SECTOR SANITARI

L'Hospital intervé en un projecte
europeu de ciberseguretat

A finals de desembre, l'Assemblea 

Comarcal de Creu Roja de Grano-

llers va reprendre les seves aten-

cions presencials a l'edifici del car-

rer Joan Prim després de 15 mesos 

d'obres, en què l'entitat es va tras-

lladar provisionalment en un local 

de la plaça Serrat i Bonastre, a la 

cantonada amb Esteve Terrades.

Aquest divendres, de 17 a 19.30 

h, i dissabte, de 10.30 a 13 h, Creu 

Roja farà una jornada de portes 

obertes per donar a conèixer la re-

modelació de la seu i mostrar els 

nous espais a la ciutadania, socis, 

voluntaris i col·laboradors.

Les obres de reforma de l'his-

tòric edifici construït pels arqui-

tectes Bosch, Botey i Cuspinera 

l'any 1970 s'han dut a terme per 

afavorir la creació d'un edifici més 

sostenible, augmentar la funciona-

litat de totes les plantes per garan-

tir una activitat de major qualitat, 

fer el canvi de tota la instal·lació 

elèctrica i tenir un edifici adaptat 

a la normativa i necessitats ac-

tuals d'accessibilitat. En concret, 

s'ha instal·lat un ascensor, s'han 

renovat els tancaments de la fa-

çana i ara són més eficients, s'han 

instal·lat plaques fotovoltaiques a 

la teulada per guanyar autonomia 

energètica i s'han remodelat els 

espais per fer-los més funcionals 

i poder donar millor servei a les 

més de 3.500 persones ateses du-

rant el 2022.

Les obres de millora són el resul-

tat de la provisió de fons feta du-

rant prop de 15 anys per l'entitat 

per poder assumir-ne els costos. 

L'Assemblea de Creu Roja a Grano-

llers compta amb uns 6.000 socis a 

la comarca, amb una quinzena de 

tècnics i 150 voluntaris actius que 

fan possible tots els serveis. 

DESPRÉS DE 15 MESOS, L'EDIFICI ÉS ARA MÉS ACCESSIBLE

Portes obertes a la 

recuperada seu de Creu 

Roja al carrer Joan Prim

L'assemblea comarcal

de l'entitat va donar

servei l'any passat a

més de 3.500 persones

A més del granollerí,  

també formen part del 

programa un hospital de 

Grècia i dos d'Itàlia

Concentració de famílies

amb fills tutelats per la DGAIA
L'entitat AESCRE i famílies afectades per la tutela de menors a càrrec de 

la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es 

concentraran aquest diumenge a la Porxada per denunciar els efectes 

que tenen aquestes tuteles en els menors i les seves famílies, com que 

"els pares veuen anul·lat el dret a comunicar-se amb els seus fills i 

tenen restringides les visites". L'entitat exigeix un canvi legislatiu en 

què el procediment de comprovació de les circumstàncies de desampa-

rament sigui dictat per un jutge amb totes les garanties. La concentració 

tindrà lloc diumenge a les 11 h a la Porxada, i aquesta setmana també hi 

haurà concentracions a Barcelona, Girona i Tarragona. 

La Gata Parda, de la FVO, tindrà 

una 'foodtruck' per a càterings
La Fundació Vallès Oriental (FVO) 

presentarà divendres, davant del 

Teatre Auditori, la Gata Parda so-

bre rodes, la primera foodtruck in-

clusiva de l'entitat "amb un gran 

equip de professionals que 

possibilita la integració social 

i laboral de les persones amb 

discapacitat". Es tracta d'un pro-

jecte d'impacte social pensat per 

fomentar la inserció laboral, la 

inclusió social i la formació de les 

persones amb moltes capacitats i, 

alhora, aportar "un toc original i 

sorprenent a tota mena d'actes 

i celebracions per a empreses, 

entitats públiques i privades, 

ajuntaments, congressos, fes-

tes particulars, casaments i 

comunions", expliquen des de la 

fundació. "O, simplement, per-

què és moment de gaudir de la 

millor companyia amb un càte-

ring original i singular en una 

foodtruck que sempre es recor-

darà", afegeixen. 

Aquest febrer s'obre la 7a convo-

catòria del programa de beques 

Cambridge School per donar un 

impuls extra a l'anglès a famílies 

amb baixa capacitat econòmica. 

Enguany s'atorgaran 25 beques 

d'un curs sencer –100% gratuï-

tes– per a alumnes de 3r d'ESO de 

la comarca per tal que puguin es-

tudiar anglès el curs 2023-2024. 

El termini per presentar sol·lici-

tuds finalitza el 31 de març.  

Cambridge School 

obre la convocatòria 

de beques 23-24
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Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

  Venda i lloguer d’immobles
  Gestió integral de patrimoni
  Compra-venda de solars
  Valoracions

C. Carles Riba, 7, 2-2 · Granollers · T. 93 870 44 15  I  639 026 621    

www.jubanyassociats.com

Montse Jubany

TRIPES NACIONALS I D’IMPORTACIÓ, ESPÈCIES 
I PREPARATS PER A TOTA CLASSE D’EMBOTITS

VENDA AL DETALL I MAJOR

C/ Mataró, 35 (polígon ind. Jordi Camp) 08403 Granollers 
T. 93 849 83 03 · info@martinbarnils.es 

www.martinbarnils.es

CARNISSERIES, 
FÀBRIQUES 
D’EMBOTITS 

I PARTICULARS
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S'ha girat la truita entre José María 
Moya –qui va ser regidor del PP 
a l'Ajuntament de Granollers de 
2015 a 2019– i Jaume Gelada –qui 
el desbancava com a candidat als 
comicis de 2019–. Ara torna a ser 
José María Moya qui encapçalarà la 
llista del PP a les eleccions munici-
pals del 28-M, després de rebre el 
suport del comitè provincial i català 
del partit. "Es va decidir buscar un 

perfil per ampliar la base i incor-

porar gent d'altres formacions", 
apunten fonts del Partit Popular.

Les mateixes fonts del partit re-
coneixen que el 2019 Moya també 
volia repetir com a candidat, "però 

com que Gelada també ho volia, 

va fer un pas enrere". "Ara va 

presentar un projecte a la coor-

dinadora comarcal [la molletana 
Susana Calvo], que li va semblar 

bé". Moya assegura que va parlar 
amb persones del partit "per com-

partir les ganes de tornar a fer 

créixer el partit, que en tres anys 

i mig ha semblat desaparegut".
Fa un mes Moya era presentat 

com el president local de Valents 
i tot apuntava que en seria el cap 
de llista, tot i que ara el candidat 
del PP assegura que "no hi havia 

res en ferm". "Estava una mica 

decebut del 2019 i volia tornar 

a la política", reconeix el comitè 
provincial, qui assegura que els 

incorpora gent jove, i això no és 

fàcil", apunta Moya, qui afegeix: 
"Hi haurà gent que ja estava 

amb mi i cares noves".
Aquest va ser el mateix moviment 

que hi va haver a les files del PP fa 
quatre anys, quan Gelada relleva-
va Moya. "El José María no volia 

fer com el Gelada, sinó comptar 

amb ell", diuen des del partit. De 
fet, Moya assegurava aquest dilluns 
que té pendent una ronda de truca-
des a la junta, entre les quals a Gela-
da, amb qui hagués volgut "sumar 

per fer créixer el partit".
El fins ara president local, Jau-

me Gelada, assegura, però, que la 
decisió s'ha pres sense comptar 
amb ell. De fet, assegura que ja te-
nia programa, projecte i logo per 
a les eleccions del maig: "Moya 

no tindrà estructura. Nosaltres 

la teníem, com a mínim, per fer 

una llista amb gent d'aquí".
Davant les declaracions a di-

versos mitjans de Gelada, Moya 
assegura estar "decebut per les 

formes i la persona que criti-

ca com he estat triat, que és de 

la mateixa manera que a ell fa 

quatre anys. I, encara era pitjor, 

perquè ell era de Cardedeu i no 

tenia cap vinculació amb el PP 

de Granollers". Moya ha explicat 
ara el malestar que fa quatre anys 
va mantenir en silenci.  m.e.

resultats de 2019 –el PP no va 
obtenir representació– van decan-
tar la balança a l'hora de tornar a 
comptar amb Moya.

La decisió ha caigut com una 
galleda d'aigua freda a la fins ara 
junta local del PP de Granollers, 
que ha dimitit en bloc, segons 
Gelada, tot i que el partit assegu-
rava divendres que, de moment, 
"només s'han presentat dues 

baixes, una del mateix Gelada". 
Segons el partit, Moya ha aportat 
cinc afiliats nous i ja té una llista 
de persones que donen suport a 
la candidatura i definides les cinc 
primeres posicions. "Estem aca-

bant de treballar la llista, que 

L'exconseller d'Economia de la 
Generalitat Jaume Giró va ser di-
jous a Granollers convidat per 
l'agrupació local de Junts, on va 
mantenir una trobada amb afiliats 
i simpatitzants per debatre sobre 
la situació del país, de Granollers 
i també del partit. En aquesta tro-
bada, Giró va donar suport a Àlex 
Sastre com a candidat a l'alcaldia.

L'exconseller recordava que al 
maig la ciutat tindrà la possibilitat 
de "capgirar un projecte esgo-

tat, que fa molts anys que dura i 

que té una inèrcia que no va en-

lloc". Explicava que "tot fa pensar 

que el cicle econòmic canviarà 

aquest 2023", de manera que "és 

moment d'un projecte al servei 

dels ciutadans, del progrés eco-

nòmic i dels comerços i les em-

preses de la ciutat".

En aquest sentit, deia, "Sastre 

està preparat i té una incon-

testable vocació política i de 

servei a Granollers; només és 

qüestió de triar el millor candi-

dat i el millor projecte per a un 

moment econòmic complicat".
Després de la reunió amb afiliats, 

Giró i Sastre es van trobar també 
amb comerciants i empresaris per 
compartir inquietuds i mirar de 
recollir-les per al programa electo-
ral. Aquesta és la primera trobada 
sectorial de JxGrn en el marc de la 
precampanya, feta amb el món de 
l'empresa perquè "des de Junts 

creiem que no hi pot haver pro-

grés social si primer no hi ha 

progrés econòmic". "Volem ga-

rantir que hi hagi oportunitats 

econòmiques i que les pimes i el 

comerç funcionin", deia Sastre.

Gairebé 200 persones es van con-
centrar divendres al vespre a la 
Porxada per mostrar el seu rebuig 
al Quart Cinturó, després que ERC 
hagi votat a favor de la moció del 
PSC sobre la B-40 al Parlament 
per "desencallar" la negociació 
dels pressupostos. La concentra-
ció, convocada el mateix diven-
dres per partits i entitats contràri-
es al Quart Cinturó, també va tenir 
lloc a Sabadell i Terrassa.

En la trobada es van desplegar 
diverses pancartes contràries a 
desenvolupar la B-40 i es va llegir 
un manifest que criticava l'excés 
de carreteres al país, un model 
que "trinxa el territori" i que és 
"contrari al model que cal per 

frenar el canvi climàtic". També 
defensava una comarca amb zones 
agrícoles i forestals i reclamava 
"més inversions" per millorar el 
transport públic. El manifest tam-
bé denunciava que els vallesos si-
guin moneda de canvi pel suport 
d'ERC a tirar endavant la carrete-

ra, i carregava contra el paper del 
republicans, a qui criticaven per 
haver "acceptat el xantatge del 

PSC per uns pressupostos i per 

mantenir-se en el poder".

Més natura i menys formigó
Entitats com l'Adenc i la Campanya 
Contra el Quart Cinturó (CCQC) 
també han qualificat de "xantatge 

ambiental" supeditar el suport del 
PSC als pressupostos de la Genera-
litat per al 2023 a canvi de projectar 
el Quart Cinturó, i han reclamat que 
s'elimini aquesta via de qualsevol 
negociació de pressupostos. Alho-
ra, expressen que el Quart Cinturó 
és un projecte "d'una altra èpo-

ca" que "afectaria els espais na-

turals, agrícoles i forestals més 

ben conservats del Vallès, amb 

uns valors ecològics, mediambi-

entals, paisatgístics i socials molt 

grans", i recorden que l'expedient 
ambiental de l'estudi informatiu de 
la B-40 que l'Estat va adjudicar el 
2017 ja ha caducat dues vegades.  

La candidata a l'Alcaldia de Grano-
llers per En Comú Podem, Patrícia 
Segura, s'ha incorporat com a res-
ponsable de l'àrea de Joventut a la 
direcció de Podem Catalunya, des-
prés de la reestructuració aprova-
da dissabte en un consell ciutadà 
per "agafar embranzida per a les 

pròximes eleccions municipals". 
Tot i les novetats, la cúpula de la 
formació es manté com fins ara, 
amb Conchi Abellán de coordina-
dora i Lucas Ferro de portaveu.  

L'alcaldessa Alba Barnusell, que 
ocupa el càrrec des de fa un any, 
presentarà divendres oficialment 
la seva candidatura a l'Alcaldia 
de Granollers pel PSC. L'acte, amb 
el títol Alba Barnusell, alcaldessa. 

Una nova mirada, començarà a les 
18.30 h a la Sala Oberta del Teatre 
Auditori de Granollers (TAG). Per 
assistir-hi, el PSC demana confir-
mar assistència al correu grano-

llers@albabarnusell.cat o al telè-
fon 689 23 86 77.  

Prop de 200 persones 
protesten a la Porxada 
contra el Quart Cinturó

x.l.

votv

x.l.

POLÍTICA   L'EXREGIDOR, QUE TAMBÉ VA REBRE OFERTA DE VALENTS, HA REBUT EL SUPORT DEL PARTIT CRÍTIQUES A ERC PER HAVER CEDIT AL "XANTATGE" DEL PSC

L'EXCONSELLER D'ECONOMIA JAUME GIRÓ VA TROBAR-SE DIJOUS AMB AFILIATS DE JUNTS

José M. Moya serà el candidat 
del PP després d'apartar Gelada

MOBILITZACIÓ  Torna el debat sobre el desenvolupament de la via

JOSÉ MARÍA MOYA

JAUME GIRÓ A GRANOLLERS

"La ciutat necessita un projecte 
al servei del progrés econòmic"

Patrícia Segura 

entra a la direcció 

de Podem Catalunya

Divendres Alba 

Barnusell presenta 

la candidatura al TAG

Sobre el Quart Cinturó, Junts de-
fensa una infraestructura que con-
necti els dos vallesos, perquè és un 
"gran pol econòmic del país que 

necessita ser reforçat", però aler-
ta que el projecte s'ha de plantejar 
"des del territori".  x.lloreda
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució 
en tendals, alumini, 
mosquiteres, catifes 

per negocis i comunitats, 
porteries per a comunitats, 
reformes de bany i cuina.

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

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS



DJ, 2 FEBRER 202342

Aquest gener, les concentracions 
itinerants de vehicles han tornat a 
fer parada al Vallès Oriental des-
prés de força mesos de calma. És 
el cas de les Franqueses, on ja hi 
ha hagut com a mínim dues troba-
des massives de cotxes. Per evitar 
aquestes concentracions, ajun-
taments, policies locals i Mossos 
d'Esquadra han pres mesures per 
evitar aquestes concentracions, 
"tant preventives com reacti-

ves", des de controls a les vies 
d'accés fins al tancament de car-
rers. A Granollers, per exemple, 
on ara fa mesos que no es registra 
cap trobada d'aquest tipus, es va 
tancar l'estacionament nocturn 
als espais de trobada més habi-
tuals, com el Parc Firal i del car-
rer Marconi, i les nits del cap de 
setmana es reforça el patrullatge 

el cap de setmana es tancava l'ac-
cés al polígon amb grans peces 
de formigó, i aviat es col·locaran 

en carrers i polígons, amb un in-
crement de controls d'alcoholè-
mia i drogues. A les Franqueses, 

ARXIU

SUCCESSOS EL GENER S'HAN TORNAT A REGISTRAR DIVERSES GRANS CONCENTRACIONS DE VEHICLES AL VALLÈS ORIENTAL

Tornen les curses il·legals als polígons

PREVENCIÓ  Les Franqueses ha instal·lat peces de formigó en alguns carrers

L'Ajuntament de Franqueses instal·larà ressalts en carrers de Pla de Llerona per impedir-les

ressalts en alguns carrers per im-
pedir les curses. "El problema és 

que aquestes concentracions 

són itinerants i una mateixa nit 

poden anar a diversos pobles; 

si en un lloc veuen que hi ha 

massa controls o que no poden 

trobar-s'hi, es desplacen a un 

altre municipi", expliquen fonts 
dels Mossos.

Des de fa un parell d'anys els 
polígons industrials de la comarca 
s'han convertit en punts de troba-
da multitudinaris per fer-hi bote-
llons. Aquestes festes amb consum 
d'alcohol i drogues van sovint 
acompanyades de curses il·legals 
de vehicles esportius o tunejats, 
amb conduccions temeràries –for-
tes accelerades, derrapades i tubs 
d'escapament modificats–, una 
pràctica que cada cop aplega més 
participants i espectadors.

Ressalts al polígon
L'Ajuntament de les Franqueses 
instal·larà ressalts en alguns car-
rers del polígon Pla de Llerona 
com a mesura per dissuadir les 
concentracions massives de cot-
xes les nits dels caps de setmana, 
especialment al carrer Finlàndia, 
una via recta de més d'un quilò-
metre de llarg que els concentrats 
aprofiten per fer curses entre ells 
a gran velocitat. X.L.

La Policia Local de Granollers va 
detenir dijous un home de 41 anys 
i veí de la ciutat com a presumpte 
autor dels danys causats a diver-
sos vehicles estacionats al carrer 
de Sant Jaume. Els fets es van pro-
duir dijous al matí, quan la Policia 
va desplegar una vigilància de 
paisà a la zona després de rebre 
diverses denúncies de les últimes 
setmanes de ratllades a vehicles 
estacionats.

Així es va poder sorprendre in 
fraganti l'autor dels fets i se'l va 
poder detenir. El modus operandi 
consistia a causar danys als vehi-
cles aparcats a la zona mitjançant 
la ratllada de la pintura de la car-
rosseria dels vehicles amb unes 
claus que duia. 

La Policia Local de Granollers 
ha pogut constatar que en el mo-
ment de la detenció havia causat 
danys a almenys 15 vehicles esta-
cionats a la zona. El cos policial va 
informar els titulars dels vehicles 
afectats i també va poder relacio-
nar els fets amb ratllades de dies 
anteriors a, com a mínim, 14 ve-
hicles més. La Policia ha rebut di-
verses denúncies de fets similars 
al voltant dels carrers Sant Jaume, 
Princesa, Joan Pere Fontanella i 
Navarra. El detingut va passar a 
disposició judicial. 

DANYS A ALMENYS 29 COTXES

Detingut un home 

per haver ratllat 

vehicles al carrer 

Sant Jaume

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

23/01 Miguel Lobato Gutiérrez  81 anys 
24/01 María Atalaya Silvestre  53 anys 
24/01 Lluïsa Ruiz Clavero  94 anys 
26/01 Juan Manuel Sánchez Prado 62 anys 
26/01 Manuel Ruda Macanas  69 anys 
26/01 Julia Miguel Torronteras  84 anys

28/01 Teresa Andrades Mariscal  91 anys 
28/01 Jacint Valls Ginesta  88 anys 
29/01 Juana Sáez Álvarez  77 anys
29/01 Manuel Fernández Soria  85 anys 
29/01 María Sánchez Sojo   88 anys
30/01 Pepita Cladellas Icart  87 anys 

El TSJC ha ratificat la sentència 
dictada per l'Audiència de Barce-
lona que, el desembre de 2021, va 
condemnar un sotsinspector de la 
Unitat d'Investigació dels Mossos 
de Granollers a sis mesos de presó 
per assetjar laboralment una sub-
ordinada. La sentència estableix 
que la demandant haurà de perce-
bre una indemnització de 149.618 
euros com a compensació. El jutge 
ha desestimat el recurs d’apel·la-
ció presentat per l'home en con-
siderar "versemblant" la versió 

de la víctima i donar per acre-
ditades les frases "denigrants"

que el condemnat hauria expres-
sat. A més, reconeix que hauria 
"relegat" la dona a desenvolupar 
tasques administratives quan va 
demanar una reducció de jornada 
per atendre el seu fill.

Els fets es remunten a l’any 
2012, quan el condemnat va in-
corporar-se com a subinspector 
de la Unitat de la Investigació de la 
comissaria dels Mossos de Grano-
llers, on el 2013 es va reincorporar 

TRIBUNALS ELS FETS VAN PASSAR A LA COMISSARIA DE GRANOLLERS ENTRE ELS ANYS 2012 I 2013

El TSJC ratifica presó per a 

un subinspector de Mossos 

per assetjament laboral

després de la baixa de maternitat 
la demandant. L'agent va demanar 
una reducció de jornada que se li 
va concedir. Segons la sentència, 
això va fer que l’acusat decidís can-
viar-la de lloc de treball i relegar-la 
a una altra unitat, on "bàsicament 

desenvolupava funcions admi-

nistratives". Durant aquells anys, 
el cap va manifestar a la demandant 
que no li assignaria funcions polici-
als pròpies de la unitat. Els anys se-
güents també es van produir altres 
episodis de tracte "degradant" i 
comentaris sexistes com a represà-
lia d'alguns actes de desobediència.

El 2021, el jutge va condemnar 
el sotsinspector a sis mesos de 
presó i inhabilitació, així com a as-
sumir les despeses del judici i les 
de l’advocat de l’acusació per un 
delicte d’assetjament laboral. 

X.L.

ABANDONADA La furgoneta va cremar en un marge de la carretera

Una furgoneta va quedar totalment 
calcinada diumenge, al voltant de 
les 19 h, després d'incendiar-se 
en un voral de la via Europa de les 
Franqueses, a prop del polígon Pla 
de Llerona. Els Bombers van extin-
gir el foc en una mitja hora. Es dona 
el cas que el vehicle no tenia cap 
ocupant i semblava estar abando-
nada. De fet, la Policia Local no va 
poder localitzar-ne el propietari i 
s'ha fet càrrec de la investigació. 

Crema totalment un

vehicle abandonat

Fuita de gas a Francesc Ribas
Dues dotacions dels Bombers van actuar dimarts al migdia, poc després 
de les 12 h, en una fuita de gas exterior detectada al voltant del número 
64 del carrer Francesc Ribas. Segons han explicat els Bombers, es va de-
tectar olor de gas a la via pública i es va buscar l'origen de la fuga, de poca 
importància. La companyia subministradora es va fer càrrec de la repa-
ració de l'avaria, per la qual no va caldre desallotjar cap edifici proper. 
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LES FRANQUESES. El novem-

bre de 2021, l'Ajuntament 

de les Franqueses va tancar 

l'accés a la plaça de la Mala-

garba, entre Can Mònic i Be-

llavista, per evitar actes de-

lictius i, alhora, replantejar 

urbanísticament l'espai, de 

manera que en el futur pu-

gui tenir zones més obertes, 

més segures i amb més visi-

bilitat. Després d'uns mesos 

dedicats a planificar el redis-

seny de l'espai, l'Ajuntament 

ha presentat un projecte per 

transformar la plaça en un 

espai obert amb usos espor-

tius. Concretament, l'Ajun-

tament planteja construir-hi una 

pista poliesportiva semblant a la 

que hi ha a la plaça Joan Sanpera, 

darrere l'Ajuntament, de mane-

ra que es pugui donar resposta a 

la petició dels veïns de Bellavista 

de disposar d'un espai esportiu a 

l'aire lliure. A banda d'aquest ús 

esportiu també es definirà un es-

pai més lúdic, un altre d'estada i 

un altre de reunió, i s'impulsarà 

l'organització d'activitats econò-

miques esporàdiques per dina-

mitzar l'espai. El projecte busca 

renovar la senyalització per a la 

mobilitat dels vianants, millorar 

part d'un grup de joves 

que s'hi concentraven so-

vint. Malgrat el tancament, 

va quedar obert l'accés 

a l'ascensor i a les esca-

les del pas que travessa 

les vies fins a Bellavista a 

través de l'aparcament de 

l'estació de tren.

Més seguretat
A banda de les solucions 

urbanístiques, l'Ajunta-

ment també estudia altres 

solucions per mirar de re-

soldre la inseguretat que hi 

ha en aquesta zona. Abans 

i durant el tancament de 

la plaça es van fer actuacions com 

podar els arbres per generar més 

llum i també es va incrementar la 

vigilància a la plaça.

L'alcalde, Francesc Colomé, 

destaca que els problemes d'inse-

guretat de la zona són complexos 

i que cal abordar-los de manera 

"transversal, tenint en comp-

te el vessant social". Tot i això, 

també afegeix que part d'aquests 

problemes també poden estar 

vinculats a l'urbanisme. Per això, 

diu, "proposem transformar la 

plaça en un espai obert i on es 

pugui practicar esport".  x.l.

la permeabilitat i la connexió vi-

sual amb l'entorn, augmentar la 

il·luminació de l'espai públic i dels 

recorreguts dels vianants i elimi-

nar els racons sense visibilitat.

L'Ajuntament ja té l'estudi 

redactat i preveu licitar el projecte 

executiu al març, de manera que 

aquest mateix any es puguin exe-

cutar els treballs de reforma de la 

plaça. El consistori va tancar l'es-

pai per millorar-ne la seguretat, 

després que els últims mesos hi ha-

gués hagut molts problemes d'inci-

visme, consum i tràfic de drogues 

i fins i tot agressions als veïns per 

arxiu

ESPAI PÚBLIC  L'ESPAI VA QUEDAR TANCAT FA MÉS D'UN ANY PER LA CONFLICTIVITAT DE LA ZONA

La plaça de la Malagarba
tindrà una pista esportiva

LA MALAGARBA Tancat l'accés des de 2021

INFRAESTRUCTURES  EL POLÍGON NO TÉ ACCESSOS PROPIS

El grup municipal de Cs a l'Ajunta-

ment de les Franqueses ha dema-

nat a l'equip de govern que torni a 

valorar un possible enllaç directe 

del polígon Pla de Llerona amb 

la carretera BV-1439, coneguda 

com la carretera vella de Canove-

lles, per generar un accés propi a 

la zona industrial més gran de la 

comarca –amb 110 ha i unes 140 

empreses, de les quals unes 60 

són logístiques–.

La proposta passa per prolon-

gar el carrer França en un tram 

de només 300 metres, de mane-

ra que aquest carrer industrial 

enllaci amb la BV-1439 i, de pas, 

escurci el trajecte per accedir a 

la C-17 i al polígon Ametlla Park. 

Aquesta connexió, a més, seria 

apta per a vehicles industrials, 

que s'estalviarien de passar per 

camins veïnals i travessar nuclis 

habitats del municipi.

Ara fa uns mesos, l'Ajuntament 

ja va estudiar la possibilitat de 

crear un accés específic al polígon 

Pla de Llerona mitjançant la pro-

longació del carrer Finlàndia fins 

a la rotonda del polígon Ametlla 

Park, però va descartar el projec-

te perquè part dels terrenys afec-

tats són de l'Ametlla, que no veia 

del tot clara l'actuació.

També va estudiar la solució de 

prolongar el carrer França fins a 

la BV-1439, però en aquest cas 

caldria posar d'acord els ajunta-

ments de les Franqueses, l'Amet-

lla i Canovelles, una possibilitat 

més complexa.

A més, en tots dos casos, els ter-

renys afectats formen part de la 

reserva de sòl per al Quart Cintu-

ró, fet que dificultaria l'execució 

d'un nou vial. Per tot plegat, els 

ajuntaments implicats van deci-

dir aparcar el projecte fins que no 

s'aclarís el futur d'aquesta infra-

estructura.

En el ple de dijous, davant la pe-

tició de Cs, la regidora de Mobili-

tat, Montse Vila, va assegurar que 

l'Ajuntament tornaria a estudiar 

de nou les propostes per reorde-

nar el trànsit d'aquestes zones in-

dustrials.  x.l.

Cs demana enllaçar el
polígon Pla de Llerona amb 
la carretera de Canovelles

Per fer la connexió, que 

tindria sortida directa

a la C-17, només cal

perllongar un vial 300 m

Eva Navarrete, Sara Quintana, Ma-

ria Forns, Josep Vilaró i Guillem 

Raimundi són les persones que 

ocuparan els cinc primers llocs de 

la llista de Sal-CUP a les eleccions 

municipals del maig. Així es va 

confirmar dissabte en un acte de la 

formació a Corró d'Avall, en què va 

intervenir la diputada de la CUP al 

Parlament, Eulàlia Reguant. 

El grup apuntava els cinc eixos 

bàsics que, segons diuen, guien la 

candidatura: participació, femi-

nisme, transparència, sostenibi-

litat i república. En participació, 

per exemple, reivindicava que els 

joves han de formar part de la po-

lítica municipal i insistia en la im-

portància de donar suport actiu a 

l'associacionisme juvenil. "Sovint 

ens trobem que no podem fer ús 

d'instal·lacions esportives públi-

"les coses s'han de fer per inte-

rès públic, i no per caprici o per 

interès privat", i en feminisme 

assenyalaven que es tracte de "de-

fensar la igualtat d'oportunitats, 

per a tothom, i de poder tenir 

garantits els drets més essenci-

als". En sostenibilitat apuntaven 

que "aquest govern continua 

ancorat al segle passat, amb una 

obsessió pel totxo insostenible", 

i pel que fa a la república indicaven 

que el municipi és el primer graó 

per garantir "una llengua pro-

pia i una sobirania alimentària, 

financera, energètica, base del 

que hauria de ser una futura re-

pública catalana".

La diputada Eulàlia Reguant va 

cloure l'acte remarcant la necessi-

tat de continuar lluitant i treballant 

tant des de fora com des de dins, 

des de l'associacionisme i els mo-

viments populars, com des de la 

institució, conjuntament, perquè 

"això és construir comunitat, 

això és construir sobirania i això 

és construir república", deia. 

ques si no formem part d'un club 

federat. Per això volem reivin-

dicar que hi hagi espais oberts 

accessibles a tothom", deia el cin-

què de la llista, Guillem Raimundi. 

En transparència assenyalaven que 

POLÍTICA  EL GRUP VA PRESENTAR CANDIDATURA DISSABTE AMB EL SUPORT D'EULÀLIA REGUANT

Sal-CUP presenta els cinc
primers noms per al 28-M

arxiu

EVA NAVARRETE

El ple de les Franqueses va apro-

var dijous, amb els únics vots fa-

vorables de l'equip de govern, la 

creació d'una ordenança fiscal 

per regular els serveis relacionats 

amb els animals de companyia i 

la concessió de llicències per a la 

tinença d'animals potencialment 

perillosos. Es tracta d'una taxa de 

nova creació de 32 euros anuals 

en concepte de tràmits per al cens 

genètic de l'animal entre l'extrac-

ció d'ADN, el registre i la part 

administrativa. Fins al 21 d'abril 

aquesta taxa té una bonificació 

del 100%, de manera que és gra-

tuïta per a tots els propietaris de 

gossos que facin un registre genè-

tic del seu animal mitjançant un 

dels tres centres veterinaris amb 

els quals té conveni l'Ajuntament. 

A partir d'aquesta data caldrà 

abonar 32 euros per dur a terme 

aquest registre i cens d'ADN. D'al-

tra banda, la taxa per censar un 

gos potencialment perillós serà a 

partir d'ara de 46 euros.

Des de l'oposició, el grup muni-

cipal de Ciutadans demanava que 

la taxa pel cens d'ADN sigui gra-

tuïta de manera permanent "per-

què no sigui discriminatòria 

per a qui adopti un gos d'aquí 

en endavant". IEC alertava que 

la Policia Local no tindrà capa-

citat per fer control del cens de 

gossos, i des de Sal-CUP lamenta-

ven que "se sancionarà igual un 

accident fortuït que l'incivisme 

conscient i reiterat".  x.l.

CIVISME  EL CENS D'ADN ES POT FER ARA GRATUÏTAMENT

El cens d'ADN d'un gos
tindrà un cost de 32 euros
a partir de finals d'abril
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C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

ESTUDI BIOMECÀNIC 
DE LA MARXA

 Plantilles esportives

 Plantilles infantils

 Plantilles peu diabètic

ESTUDI 
+ 

PLANTILLES 
DE FIBRA 

DE CARBONI
130€
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Nova operació corporativa inter-

nacional al teixit industrial valle-

sà. La multinacional italiana Pe-

drollo ha anunciat l'adquisició de 

la majoria d'accions de Bombas Saci, una �irma amb seu a Grano-
llers especialitzada en el disseny, 

fabricació i distribució de bombes 

per a piscines. Amb aquest acord, el grup Pedrollo, una de les �irmes 
punteres d'aquest sector, augmen-

ta la seva presència al mercat ibè-

ric i europeu, amplia la gamma de 

productes que ofereix als clients i 

reforça les capacitats i oportuni-

tats de creixement internacional 

per a les dues companyies, amb 

especial incidència als mercats 

europeu i nord-americà. 

Bombas Saci acumula una trajec-

tòria de més de 40 anys, en què ha 

destacat per la seva capacitat d'in-novació. Es va establir a Granollers 
el 2019 amb unes noves instal·la-

cions de 8.000 metres quadrats al 

polígon Palou Nord, que sumades 

a les delegacions a la Corunya i 

Llevant han permès "optimitzar 

el servei logístic i de producció 

a tota la xarxa de clients nacio-

nals i internacionals".

L'any passat, Bombas Saci va 

facturar al voltant de 27 milions 

d'euros, mentre que Pedrollo es-

BOMBAS SACI

A PALOU NORD  La firma ocupa unes instal·lacions de 8.000 metres quadrats

EMPRESES LA INTEGRACIÓ BUSCA ASSEGURAR UN MAJOR CREIXEMENT INTERNACIONAL

perava arribar als 420 milions, 

amb més de 3 milions de bombes 

elèctriques venudes.

Actualment, Bombas Saci comp-

ta amb una plantilla de 50 treba-

lladors i té presència a més de 85 països. Segons a�irmen, el repte principal de Saci ha estat �ins ara 
"reforçar la presència arreu 

del món i posicionar la mar-

ca al més alt nivell pel que fa a 

qualitat, innovació i servei". En aquest sentit, la �irma prioritza el 
respecte pel medi ambient amb 

productes eco-friendly i optimit-

zant el consum energètic.

La companyia també busca ge-

nerar el "mínim impacte am-

biental" en emissions tant dels 

productes com dels processos 

de fabricació, i per això la seu de Granollers és pràcticament au-tosu�icient pel que fa a les seves 
necessitats energètiques gràcies a 

un sistema de generació d'energia 

renovable solar fotovoltaica.

Amb la integració al grup ita-

lià Pedrollo, Bombas Saci busca 

ara fer un salt més en el creixe-

ment al mercat internacional, i la 

combinació corporativa derivada 

d'aquesta integració preveu un 

creixement superior al 10% res-

pecte a les xifres de 2021. X.L.

El grup italià Pedrollo obté 
la participació majoritària de 
Bombas Saci, a Palou Nord

Dissabte de mercatsOberta la convocatòria de Talent Jove VO Dissabte serà un nou dia de �ires i mercats a Granollers. Coincidiran la parada encants 
solidaris Associació Vilanimal i el mercat

del disc (pl. Perpinyà), el mercat setmanal de 

Can Bassa i el mercat de km 0 de la Corona.

El Consell Comarcal ha convocat la 4a edició del Premi Talent Jove VO, 

corresponent al 2022. El premi vol posar en valor els joves vallesans 

menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector

o d'activitat per fer visible una franja d'edat que sovint passadesapercebuda. Les candidatures poden presentar-se �ins al 16 de març.

ECONOMIA

El percentatge de persones en situ-

ació d'atur que no rep cap tipus de 

prestació a la comarca s'ha reduït gairebé 6 punts l'últim any, fins 
a un terç del total de desocupats. 

Això vol dir que, el 2022, el grau 

de cobertura ha millorat notable-

ment i ha superat el que hi havia a 

començaments de 2019. De fet, se-

gons assenyala l'Observatori-Cen-

tre d'Estudis del Consell Comarcal, 

cal remuntar-se a l'any 2011 per 

trobar taxes de cobertura similars. 

Els efectes de la Covid-19 i la des-

trucció del teixit productiu durant 

la pandèmia van fer que els anys 

2020 i 2021 augmentés amb força 

el nombre de persones sense feina 

amb necessitat de rebre algun tipus 

de prestació. El 2022, però, el con-

text laboral s'ha recuperat, l'atur 

s'ha reduït de manera important 

i, per tant, el grau de cobertura ha 

millorat, amb un increment espe-

cialment centrat en les prestacions 

contributives, que suposen el 37%.

Així, al desembre hi havia a la 

comarca 13.059 persones benefi-

ciàries de prestacions per desocu-

pació, i 76.693 no beneficiàries. El 
nombre de persones registrades a 

l'atur entre el desembre de 2021 

i el de 2022 va disminuir un 1,9% 

(-507) i, en canvi, l'augment de les 

prestacions per desocupació va ser del 5,6% (785). D'aquesta mane-
ra, la taxa de cobertura ha passat del 60,6% el desembre de 2021 al 66,2% el desembre de 2022.

Per tipus, 7.445 corresponen a 

prestacions de nivell contributiu, 

5.232 a les de nivell assistencial i 

382 a rendes actives d'inserció.Per municipis, Granollers tenia al desembre 3.265 persones de-socupades, de les quals el 65,7% –2.146 persones– eren beneficià-
ries de prestació per desocupació. 

D'aquestes, 1.203 eren de tipus contributiu, 856 de caràcter as-
sistencial i 87 cobraven la renda 

mínima d'inserció.I a les Franqueses, el 64,3% 
dels 973 aturats que hi havia al desembre –626 persones–, rebien 
prestació per desocupació: 353 

contributives, 254 assistencials i 

19 rendes mínimes d'inserció.

OCUPACIÓ EL NIVELL DE COBERTURA ÉS SIMILAR AL DE 2011

Creix la cobertura de 
les prestacions per atur

Compres online amb Actualitza'tLa Biblioteca Roca Umbert acollirà dilluns, de 16.30 a 18 h, un taller 
d'Actualitza't per entendre el procés de compra i venda per Internet i 

protegir-se de la publicitat enganyosa i les estafes digitals. Entre d'al-

tres, es tractaran els mètodes de pagament, la seguretat en les transacci-

ons i la gestió de la publicitat que arriba al correu electrònic. El taller és 

gratuït però cal inscripció prèvia a www.bibliotequesdegranollers.cat. 
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A començaments de gener, la mul-

tinacional nord-americana Ama-

zon anunciava el tancament, el 

pròxim mes d'abril, del gran cen-

tre logístic que la companyia té al 

polígon de Martorelles. El gegant 

logístic ha decidit traslladar a Sa-

ragossa l'activitat d'aquest centre, 

que dona feina directa a 745 per-

sones, només quatre anys després 

de posar-lo en funcionament. Dels 

treballadors afectats per aquest 

tancament "irreversible", 11 són 

veïns de Granollers i 5 de les Fran-

queses, segons les dades facilita-

des per l'Ajuntament de Marto-

relles. Malgrat això, entitats com 

Pimec alerten de l'impacte que 

aquest tancament pot tenir també 

en desenes d'empreses auxiliars.

L'empresa ha ofert als 745 tre-

balladors de la planta del Baix 

Vallès la possibilitat de mantenir 

la feina i traslladar-se a altres 

centres treball, com la nova seu 

del grup a Saragossa, que obrirà 

al març i on es preveu que treba-

llin milers de persones, o també 

a Figueres. Sindicats com CCOO 

ha rebutjat el tancament d'aquest 

re, però no gratuït", alertava la 

presidenta del comitè d'empresa, 

Esther Rodríguez, un cop acabada 

la segona reunió de treballadors 

celebrada al pavelló de Martore-

lles el cap de setmana. "Les pro-

postes aportades fins ara per 

la direcció han sigut ridícules", 

assegurava Rodríguez. "Esperem 

que se centrin i vegin que anem 

tots a una i comencin a negoci-

ar de debò". Per això, per mirar 

d'assolir aquest acord, i mentre es 

negocien les condicions del tan-

cament, la plantilla va iniciar ahir 

dimecres una vaga que allargarà, 

si no hi ha cap acord abans, fins al 

17 de febrer, tot i que la intenció 

dels treballadors és que sigui "in-

definida fins que no es resolgui 

la negociació".  x.l.

centre logístic, que considera un 

"ERO encobert", i han reclamat 

compensar adequadament els 

possibles trasllats. 

Després de diverses reunions 

entre la direcció de l'empresa i la 

representació del treballadors, la 

plantilla ha reclamat a la multina-

cional que mogui fitxa i plantegi 

recol·locacions en altres centres 

d'Amazon de l'àrea de Barcelo-

na. "L'acomiadament és lliu-

acn

OCUPACIÓ  DELS EMPLEATS AFECTATS, 11 SÓN VEÏNS DE GRANOLLERS I 5 DE LES FRANQUESES

Els 745 treballadors d'Amazon
inicien una vaga indefinida 
mentre negocien el tancament

TREBALLADORS EN VAGA

La plantilla recorda

a la multinacional

que "l'acomiadament és 

lliure, però no gratuït"

El Servei de Turisme del Con-

sell Comarcal ha obert el perí-

ode d'inscripció per adherir-se 

als programes Biosphere i punts 

d'informació turística per aquest 

any 2023. El compromís per a la 

sostenibilitat Biosphere és un dis-

tintiu de la Diputació i la Cambra 

de Comerç per garantir la qua-

litat i sostenibilitat dels serveis 

turístics d'acord amb els ODS de 

Nacions Unides. Els punts d'infor-

mació turística, per la seva banda, 

són establiments o entitats amb 

capacitat d'informar i assessorar 

els visitants i complementar així 

els serveis d'informació, difusió 

i atenció turística de la comarca. 

Les empreses interessades a tenir 

aquests reconeixements s'han de 

posar en contacte amb el servei 

comarcal de turisme abans de 

mitjans de març.

D'altra banda, el mateix servei 

comarcal de turisme ha editat el 

calendari turístic 2023 per pro-

mocionar el Vallès Oriental i que 

es distribuirà arreu del territori 

i en fires. El calendari recopila 

13 imatges que representen di-

ferents recursos turístics que es 

poden trobar a la comarca i que 

defineixen el territori: gastrono-

mia, paisatge natural, patrimoni 

cultural, modernisme, cicloturis-

me/turisme actiu, turisme fami-

liar, agroturisme, cultura popular, 

productes de proximitat, sende-

risme, termalisme i compres. La 

idea és oferir un altre element 

promocional per fomentar el tu-

risme a la comarca. Les fotografi-

es escollides formen part del banc 

d'imatges del Servei de Turisme, 

que al llarg dels anys s'ha anat 

actualitzant amb sessions d'imat-

ges dels fotògrafs vallesans Manel 

Cuesta i Xavier Solanas.  

Termini obert per optar als

punts d'informació turística 

i els distintius Biosphere

El fabricant de productes cosmè-

tics Rofersam, amb seu al polígon 

Pla de Llerona, està ampliant les 

instal·lacions destinades a pro-

ducció amb una nova nau a prop 

del carrer Noruega, on té la seu 

actualment. L’objectiu és passar 

dels 3.000 metres quadrats actu-

als a 8.000, i que les noves instal-

lacions estiguin operatives l’estiu 

d'aquest any. La firma, especialit-

zada en el desenvolupament de 

nous productes cosmètics, tant de 

marques pròpies com per a ter-

cers, inverteix uns 4 milions d’eu-

ros a aquesta ampliació.

La falta d’espai de Rofersam 

està motivada per l’èxit de la seva 

gamma de productes de cosmètica 

natural Beauté Mediterranea, que 

va arribar al mercat fa una dècada 

i va suposar una important aposta 

estratègica per a aquests labora-

toris, que ja acumulen una trajec-

tòria de més de 40 anys. Acostu-

mats a produir per a tercers i per 

al canal professional –balnearis, 

centres d’estètica i salons de be-

llesa–, Beauté Mediterranea sig-

nifica adreçar-se directament al 

consumidor –principalment un 

públic jove– amb una marca prò-

pia i amb un producte natural, de 

qualitat i a un preu assequible.

D’altra banda, durant els dies 

crítics de la pandemia, Rofersam 

també va dedicar una línia de 

producció a fer gel desinfectant 

per proveir farmàcies, hospitals i 

residències. Tota aquesta diversi-

ficació de productes, mercats i ca-

nals de venda han ajudat la firma 

franquesina a superar els efectes 

de la crisi dels darrers anys. 

Els nous espais que s'estan ade-

quant es destinaran a producció, 

laboratoris i magatzems, mentre 

que la seu actual es destinarà a 

oficines, desenvolupament de 

productes i control de qualitat.

L’últim exercici, Rofersam va 

facturar més de 12 milions d’eu-

ros, un 20% més que l’any ante-

rior, bona part dels quals prove-

nen de les exportacions. 

EMPRESES  L'OBJECTIU ÉS DUPLICAR LA PRODUCCIÓ

Rofersam, fabricant de 

cosmètica, inverteix 4 

milions en una nova seu

La companyia produeix

des del Pla de Llerona

la cosmètica natural

de Beauté Mediterranea

Inscripcions obertes per a la

Fira d'Economia Verda i Circular

La Fira d'Economia Verda i Circular (EVC), que enguany se celebrarà del 

19 al 21 de maig al Parc Firal en el marc de la Fira i Festes de l'Ascensió, 

ha obert les inscripcions per participar-hi com a expositors. La mostra 

tindrà tres pavellons temàtics dedicats a l'economia verda relacionada 

amb les energies renovables, la gestió de residus i els tractaments d'ai-

gua; al sector agrari i agroalimentari amb el focus en la producció ecolò-

gica i de proximitat; i a la mobilitat eficient i sostenible. Cada espai tindrà 

una mostra comercial, amb expositors i estands on rebre assessorament 

i adquirir productes i serveis a empreses i entitats del sector.  

Avalis de Catalunya, una societat 

de garantia recíproca de titularitat 

publicoprivada especialitzada en 

facilitar l'accés al crèdit a pimes i 

autònoms i millorar les seves con-

dicions de finançament, ha atorgat 

13,6 milions d'euros en avals en 77 

operacions el 2022 al Vallès Orien-

tal. Al conjunt de Catalunya, Avalis 

ha tancat l'exercici de l'any passat 

amb 1.723 noves operacions, per 

valor de 200 milions d'euros a fa-

vor de pimes i autònoms, un 31% 

més que l'exercici anterior. Per al 

conseller delegat d'Avalis, Josep 

Lores, el 2022 ha estat "un any 

històric, on s'ha invertit molt i 

s'han assolit xifres rècords en 

avals d'inversió". Els avals d'in-

versió són els que més han crescut, 

un 162% respecte a l'any anterior. 

També ho han fet els avals eco-

nòmics (+23%), els avals tècnics 

(+112%) i el risc viu –el volum total 

de diners garantits–, que s'ha situat 

en 583 milions d'euros (+12%).  

Avalis atorga

13,6 milions en avals

al Vallès Oriental
ajuntament

ECONOMIA VERDA I CIRCULAR  Sector que defineix ara la Fira de l'Ascensió
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Comença el camí per l'ascens
L'Staci AEH Les Franqueses femení

inicia el camí pel títol i, de retruc, per 

l'ascens. L'equip franquesí lluitarà per 

pujar a les lligues estatals. Diumenge 

estrena la fase pel títol a Palautordera. 

Patiment per passar a la fase fi nal de la Copa
L'últim partit de Dolo Martín amb el KH-7 va ser dissabte

passat en la segona ronda de la Copa de la Reina. L'equip va 

guanyar el Morvedre després d'una pròrroga (26-27). L'equip 

va obtenir, amb molt patiment, el passi a la fase final de la 

Copa, que tindrà lloc del 21 al 23 d'abril a Màlaga (Andalusia). 

Asobal

Sembla un intercanvi de fitxatges, 

però no ho és. Pol Valera, que fa 

uns dies va guanyar el bronze del 

Mundial amb la selecció espanyola 

absoluta, ha fitxat pel FC Barcelo-

na; mentre el Fraikin s'ha quedat 

amb el central Bruno Reguart, que 

l'estiu passat va guanyar el Cam-

pionat d'Europa júnior amb la se-

lecció espanyola –va ser company 

de Jan Gurri–. Setmana intensa en 

el capítol de sortides i entrades, a 

pocs dies del clàssic de l'handbol 

català al Palau d'Esports entre el 

Fraikin i el Barça. 

El Fraikin, segon classificat a 

quatre punts del Barça, afronta 

la primera jornada de la segona 

volta amb la màxima ambició per 

sorprendre. Tot i que davant seu 

es trobarà amb un equip reforçat 

amb Valera, fins fa pocs dies un 

jugador indispensable per Antonio 

Rama. El garriguenc s'estrenarà de 

blaugrana al Palau, sense conèixer 

la resposta que tindrà l'aficionat 

granollerí. Per la banda granolleri-

na, el Fraikin podrà comptar amb 

el seu nou fitxatge, Bruno Reguart. 

El central ha estat un dels millors 

jugadors del Barça B a Plata. 

Pol Valera marxa 
al Barça i el Fraikin 
fitxa el blaugrana 
Bruno Reguart

"Tenia ganes de tornar a vestir 

els colors del BM Granollers". 

Ho deia dimarts Robert Cuesta, 

molt il·lusionat durant la seva 

presentació com a nou entrena-

dor del KH-7. El tècnic montor-

nesenc deixa un projecte punter 

amb el Rocasa Gran Canaria –la 

temporada passada va guanyar 

l'European Cup– per tornar a aga-

far la batuta del sènior femení del 

Palau d'Esports, que està en pla-

ces de promoció per la permanèn-

cia i amb totes les alarmes activa-

des per evitar el descens. El club 

va acomiadar dilluns Dolo Martín, 

dimarts ho feia públic al matí i a 

la tarda presentava a Cuesta, que 

torna acompanyat de Jéssica Bo-

nilla i en la mateixa jornada ja 

havia completat el seu primer en-

trenament. 

"Som conscients que arribem 

al KH-7 en una situació com-

plicada, perquè només queden 

deu jornades i sis són fora del 

Palau, tot i el suport de l'afici-

onat i de l'Infern Granollerí. 

Tenim molt clar què volem fer 

i l'equip té moltes ganes de do-

HANDBOL | Lliga Guerreras EL TÈCNIC DE MONTORNÈS DEL VALLÈS DEIXA UN PROJECTE PUNTER AMB EL ROCASA GRAN CANARIA

Cuesta torna al KH-7 per ocupar
la banqueta que deixa Dolo Martín

PRESENTACIÓ  Robert Cuesta i Jéssica Bonilla al Palau d'Esports

nar la seva millor versió", asse-

nyalava Cuesta, que ha signat per 

aquesta temporada i dues més.

El tècnic apuntava que confia 

revertir la situació i acabar la lliga 

entre les vuit primeres classifica-

des, per evitar la promoció de per-

manència. "Enguany el format ha 

canvit i ens permet tenir aquest 

marge d'error. Si aconseguim 

quedar entre les vuit primeres, 

tot comença de zero perquè 

ens salvem i començar el play 

off pel títol", argumentava el tèc-

nic. El KH-7 ocupa l'antepenúltim 

lloc amb set punts i està a dos del 

preuat vuitè lloc, que defensa l'At-

lético Guardés. El pròxim rival de 

les vallesanes serà l'equip líder, el 

Super Amara Bera Bera. "L'equip 

ha entrenat bé i és conscient 

que estem en aquesta situació 

per errades pròpies; aquesta 

situació ha de canviar", deia.

Un revulsiu
La destitució de Dolo Martín era 

un assumpte que estava sobre la 

taula des de feia unes setmanes, 

tot i haver iniciat el projecte nou 

a l'estiu. La directiva volia un re-

vulsiu, que ha trobat en Cuesta. 

BMG

FRAIKIN BMG - FC BARCELONA

Divendres, 3 - 20.05 h Granollers
BERA BERA - KH-7 BMG

Dissabte, 4 - 18 h Sant Sebastià

Home de club

Robert Cuesta va ser el segon entrenador 

de les tres primeres temporades del KH-7 

a la Divisió d'Honor, quan el tècnic era 

José Luis Villanueva. Posteriorment, es 

va convertir en el nou primer entrenador 

del KH-7 durant quatre temporades. 

Una tasca que va compaginar alguns 

anys amb la de preparador físic de la 

selecció espanyola absoluta. Cuesta 

té una àmplia trajectòria vinculada al 

BMG de 22 anys. Va ser jugador del club 

granollerí dels 12 als 19 anys i, des dels 16 

anys ja dirigia equips del planter. 

EL TÈCNIC SUMA
22 CURSOS AL BMG

"El canvi ve d'una decisió de 

la junta perquè l'equip neces-

sitava un canvi, un revulsiu", 

deia Raúl Campos, responsable 

de l'àrea esportiva, que afegia: 

"volem treballar un projecte a 

llarg termini, no només som el 

primer equip, també hi ha mol-

tes nenes a la base". 

En aquest sentit, el president Al-

fred Serra va donar la benvinguda a 

Robert Cuesta amb tots els honors: 

"Robert, tornes a casa". Aquest 

diari ha intentat parlar amb Dolo 

Martín, que ha declinat fer declara-

cions. J.L.RODRÍGUEZ BELTRÁN
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Després d'una setmana convulsa 

amb la dimissió de tres responsa-

bles de l'àrea esportiva i l'anunci 

de la marxa a final de tempora-

da d'Esteban Salinas, el BM Gra-

nollers va celebrar divendres la 

renovació del capità del Fraikin, 

Antonio García Robledo. El llagos-

tenc signa per a dues temporades 

més amb el Fraikin, és a dir, fins al 

juny del 2025.

El lateral, format al BMG, és la 

referència del Fraikin als seus 38 

anys. De fet, ha defensat la samar-

reta del Fraikin en tres etapes di-

ferents: del 2003 al 2011; el curs 

2018-19, i en l'actualitat des de la 

seva arribada d'una cessió al Nan-

tes l'estiu del 2020. També ha jugat 

en altres equips de renom, com ara 

l'Ademar de Lleó, el PSG i el Barça. 

"Em trobo molt bé al Fraikin i 

estic molt content del pes que 

tinc a la plantilla. Tinc una res-

ponsabilitat que és mostrar que 

volem competir per a tot, en 

qualsevol competició", explica 

HANDBOL | Asobal  ESTEBAN SALINAS, PRIMERA BAIXA CONFIRMADA PER LA PRÒXIMA TEMPORADA

Antonio García renova dues 

temporades més amb el BMG
BMG

Staci SPAIN  
www.staci.com

También en Alcalá de Henares

Av. Sant Julià, 84-88
08403 GRANOLLERS
     93 840 42 97

Pol. Ind. Valldoriolf · La Torreta 
C/ Alfred Nobel, 11-13
08430 LA ROCA DEL VALLES
     93 860 49 84

Poligon Industrial Can Montcau 
Can Montcau, 9-17 Nave C3
08186 LLICÀ D’AMUNT
     93 860 49 84                 

LOGÍSTICA 
MULTICANAL 
DESDE 2001

Staci, como especialista en 
logística de preparación de pedidos
(«fulfilment») ofrece soluciones 
de logística y distribución BtoB
(puntos de venta, redes comerciales, 
instalaciones industriales, técnicos 
y comerciales itinerantes 
y plataformas de venta) y BtoC, DtoC 
y comercio electrónico.

NUEVA APERTURA 
8.500 M2

EN AV. SANT JULIÁ, 104 
DE GRANOLLERS

Antonio García, que es posa com 

objectiu acabar la lliga al segon 

lloc, com a mínim, i tornar a classi-

ficar el Fraikin a Europa.  

D'altra banda, la primera bai-

xa del pròxim curs de la plantilla 

vallesana ha estat el pivot Este-

ban Salinas, que s'ha compromès 

amb el Bidasoa Irun per a les dues 

pròximes temporades. D'aquesta 

manera, el pivot deixarà el Fraikin 

Granollers a l'estiu i tancarà un 

cicle de tres campanyes al Palau 

d'Esports. J.L.RODRÍGUEZ BELTRÁN

RENOVACIÓ  Antonio García amb el preisdent, Alfred Serra

L'ESPORTISTA ES PROTAGONISTA DUN PROJECTE D'ARA LLIBRES

La granollerina Kaba Gassama és 

una de les 10 esportistes prota-

gonistes del llibre Superheroïnes 

de l'esport... amb poders com els 

teus!, que va publicar la setmana 

passada l'editorial Ara Llibres. 

Amb aquest projecte es posa en 

valor l'esport femení en totes les 

seves disciplines i s'aprofiten els 

exemples més rellevants del país, 

per tal d'animar a nenes, i nens, a 

fer esport.

A banda de Kassama, les altres 

esportistes són Alexia Putellas, Ai-

tania Bonmatí, Laia Palau, Anni Es-

par, Laia Sanz, Ona Carbonell, Nú-

ria Picas, Queralt Castellet i Paula 

Badosa. Elles són les protagonistes 

de 10 contes, plens de valors sobre 

aquestes lluitadores que anima els 

infants a fer esport i a no tenir cap 

sostre. El llibre està pensat per a 

lectores i lectors de 8 a 12 anys i il-

lustrat per 10 artistes del col·lectiu 

Rosa Sardina amb la seva particu-

lar tècnica del collage a base de pa-

per pintat manualment i retallats 

per elles mateixes. 

Kaba, de superheroïna 

en un nou llibre infantil

Les autores són 10 conegudes 

periodistes com Laia Tudel (Cata-

lunya Ràdio i TV3); Marta Ramon 

(RAC1);  Maria Fernández Vidal 

(TV3); Sònia Gelmà (Catalunya 

Ràdio); Gemma Herrero (freelan-

ce); Marta Carreras (Catalunya 

Ràdio); Anaïs Martí (La Vanguar-

dia); Laia Bonals (diari Ara); Ele-

na de Diego: (SER), i Helena Con-

dis (Cope). 

ARA LLIBRES

PORTADA
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L'Esport Club Granollers ha tan-
cat la primera volta amb un tri-
omf contra el Manlleu (2-0), que 
li permet escalar fins al segon lloc 
del grup 1 de la Primera Catalana, 
amb 30 punts. Això vol dir, que 
l'equip de David Vilajoana està a 
només cinc punts del primer clas-
sificat, l'Escala (35 punts), que és 
l'única plaça que dona accés a la 
Tercera RFEF.

L'objectiu de l'ECG és l'ascens 
a la Tercera RFEF i per fer-ho ne-
cessita millorar la primera volta. 
L'equip de Vilajoana ha anat de 
menys a més i ha acabat amb una 
ratxa impressionant, guanyant 
sis dels últims set partits. L'últim 
triomf ha estat contra el Manlleu 
amb dos gols a la primera part, de 
Xavi Lao, al minut 7, i Èric López, 
al 37. A la segona part, l'ECG s'ha 
quedat amb un jugador menys per 
l'expulsió d'Isaac Serna al minut 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP ÉS SEGON CLASSIFICAT, EN LLOCS DE SUPERLLIGA CATALANA

L'Esport Club tanca la primera 
volta a cinc punts del líder 

ARXIU

EN JOC  Un partit d'aquesta primera volta de l'ECG

61, per doble targeta groga, però 
ha pogut mantenir l'avantatge i 
sumar un nou triomf. En total, la 
dinàmica granollerina de la pri-
mera volta ha estat de 9 victòries, 
3 empats i 3 derrotes, només su-
perat per l'Escala, amb 11 victòri-
es, 2 empats i 2 derrotes.

L'ECG és segon amb 30 punts i 
a cinc de l'Escala, que aquesta jor-
nada ha empatat a casa contra el 
Can Gibert (0-0). També ha estat 
inesperada la derrota del Figueres 

al camp del Mollet (1-0), que dei-
xa els gironins al tercer lloc, amb 
29 punts. Al quart lloc hi ha el Vic, 
amb 28; cinquè el Lloret, amb 27; 
i sisè l'EF Mataró, amb 22. Ara per 
ara, l'Esport Club ocupa places 
d'ascens a la Superlliga Catalana.

El pròxim partit de l'ECG torna-
rà a ser a casa i suposarà la pri-
mera jornada de la segona volta, 
contra el Palamós. Els vallesans 
van guanyar a la primera jornada, 
a domicili, per 1 a 2. J.L.R.B.

Jonathan Rea,

del KRT, el segon 

més ràpid a Jerez

Vuitena victòria del CBG,

que s'allunya del play out 

BÀSQUET | Lliga EBA  ARA OCUPA EL SETÈ LLOC DEL GRUP C2

Continua el camí de l'ascens del 
CBG Pisos.com, que la passada 
jornada va mostrar la seva millor 
versió, a domicili, contra el tercer 

CBG

ALEGRIA  La plantilla mostra les vuit victòries amb les mans

FUTBOL SALA  L'ABSOLUT MASCULÍ ASPIRA A L'ASCENS

ECG - PALAMÓS
Diumenge, 5 - 12 h Granollers

El Kawasaki Racing Team, amb 
seu a Granollers, ha començat 
els testos de pretemporada i va 
superar amb bona nota els entre-
naments de la setmana passada al 
Circuit de Jerez (Andalusia). Jo-
nathan Rea, que continua sent el 
seu pilot més destacat i aspirant 
al títol del Campionat del Món de 
Superbikes, va aconseguir el se-
gon millor temps després de com-
pletar dues jornades. 

Rea va fer un total de 98 voltes 
i en el seu segon dia va rodar un 
segon més ràpid que l'anterior. 
A més, el pilot va etsrenar el seu 
nou enginyer electrònic, Sander 
Donkers. Pel que fa a Alex Lowes, 
va fer un total de 115 voltes i va 
aconseguir el cinquè millor temps 
de les dues jornades. 

El KRT fa aquesta setmana un 
nou test de pretemporada al Cir-
cuit de l'Algarve, a Portugal, i 
posteriorment viatjarà al Circuit 
de Phillip Island d'Australia. 

MOTOR | Motociclisme

CEFS

Primera derrota del

CNG del curs com a local

CNG

DERROTA  L'entrenador parla amb la plantilla en un temps mort

El CNG es va veure sorprès contra 
l'Horta (9-12) i va perdre dissab-
te passat la primera jornada com 
a local. L'equip dirigit per Ramon 
Rosell va arribar al descans amb el 
4 a 5 en contra i al tercer període 
va ser superat clarament, que va 
dictar sentència. Tot i la derrota, 
els vallesans tenen la diferència 
de gols a favor seu, en cas d'empat 
a final de temporada.

El CNG es manté colíder del 
grup A, malgrat perdre, perquè 
el CN Sant Feliu va protagonitzar 

CNG - MOLINS DE REI
Dissabte, 4 - 18.15 h Granollers

WATERPOLO | Primera Divisió  L'EQUIP ES MANTÉ COLÍDER

l'altra sorpresa de la jornada amb 
la derrota a casa contra el Molins 
de Rei, per 8 a 12. Els dos primers 
classificats, ja amb el bitllet per 
a la segona fase, estan empatats 
amb 17 punts. El pròxim duel del 
CNG serà dissabte a casa, preci-
sament, contra el botxí del Sant 
Feliu, el Molins de Rei, que ocupa 
el quart lloc amb 14 punts i lluita 
per passar també a la segona fase 
i evitar el descens. 

També perd el sènior femení
El sènior femení del CNG va caure 
la jornada passada a la compli-
cada piscina de l'AE Santa Eulà-
lia, per 14 a 7. Dissabte jugaran 
a casa, a les 16 h, contra un rival 
directe de la zona baixa, el GEIEG 
de Girona. 

Presentació de la base del CEFS Ciutat

El CEFS Ciutat de Granollers va fer dissabte a Can Bassa la presentació
del futbol sala base amb una dotzena d'equips. L'entitat continua creixent
i enguany consolida dos equips femenins dins la seva estructura, amb
un juvenil i un sènior. L'acte de presentació es va animar amb un partit 
ajornat del sènior masculí, que va golejar 13 a 1 contra el Quatre Camins. 
L'equip dirigit per Juan Fernández escala fins al quart lloc, del grup 2
de la Tercera Catalana, amb 19 punts i se situa a quatre de la promoció 
d'ascens. Diumenge, l'absolut masculí visitarà la Vall de Tenes B, cuer. 

CBG - NAVÀS 
Dissabte, 4 - 17.45 h Granollers

classificat, el CB Tarragona (75-
80). El triomf de l'equip de Toni 
Olivares permet escalar posicions 
fins al setè lloc i ja suma un total 
de vuit victòries. Això fa que una 
jornada més s'allunyi de les places 
de play out, que ara tenen un mar-
ge de tres triomfs. 

El pròxim rival serà el Navàs, 
sisè amb vuit triomfs. 
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Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es
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CULTURA

Ballada de swing 

a Roca Umbert

Espectacle de 

Milnotes a Centelles

Canvis als estatuts 

del museu per tal 

que La Tela pugui 

treballar en xarxa

Dissabte, l'aplegador de Roca Um-

bert acollirà la ballada Compartim 

figures de swing. L'acte, obert al 

públic general, és una proposta 

impulsada per Lindyfrogs, una 

associació que té la intenció de 

promoure la cultura, música i 

balls associats al swing. L'entitat 

organitza ballades, concerts, i al-

tres activitats organitzades per 

persones voluntàries i amb l'ajut 

de socis i sòcies. 

La companyia granollerina Mil-

notes és l'encarregada de la pro-

ducció El retorn de la Payrona, un 

espectacle familiar fet a mida pel 

municipi de Centelles (Osona) 

amb motiu de la festa del Cau de 

Bruixes aquest cap de setmana. 

Es tracta d'un passatge interactiu 

i teatralitzat basant en la història 

real d'una dona acusada de brui-

xeria i empresonada el 1961.

Granollers ha aprovat canvis en els 

estatuts del Patronat del Museu, que 

han de permetre que el Museu de 

Ciències Naturals pugui adherir-se 

a la Xarxa de Museu de Ciències 

Naturals de Catalunya. La regidora 

de Cultura, Maria Villegas, ha expli-

cat que aquesta ha estat la voluntat 

expressada per l'equipament de La 

Tela per "continuar el creixement 

i gaudir dels bene�icis del treball 
en xarxa", tant pel que fa a la seva 

tasca de divulgació que pel que fa al 

grup de recerca. Així, ara els estatus 

canvien les referències al museu 

per els museus, als efectes de deixar 

constància que aquest Patronat està 

integrat per dos museus: el Museu 

de Granollers i el Museu de Ciències Naturals. A més, el ple va apro�itar 
per adscriure-hi els diferents equi-

paments que formen part dell Pa-

tronat –Casa Pius Anfrés, Adoberia 

de Can Ginebreda i centre d'educa-

ció ambiental de Can Cabanyes–. 

EQUIPAMENTS

El Carnaval s'acosta cada cop més, 

i enguany arriba amb tota la di-

versió i disbauxa que la pandèmia 

havia contingut en els darrers dos 

anys. El dilluns es va presentar la 

nova edició d'aquesta festa en un 

acte davant del Palau de Can Sol-

da, a la Casa de Cultura Sant Fran-

cesc, on se viurà el Rei Carnestol-

tes durant aquests pròxims dies. 

Organitzada per l’entitat Som 

Carnaval, el programa d'aquest 

any proposa un seguit d'activitats 

pensades per totes les edats des del 12 �ins al 22 de febrer. 
El programa del Carnaval 2023
El Carnaval començarà, com és 

tradició, amb l'arribada d'en 

Carnestoltes, el pregó d'inici del 

Carnaval i el Ball de Gitanes, que 

enguany comptarà amb 144 balla-

dors i balladores. A banda de les 

activitats habituals, com ara el Di-

jous Gras, aquest any s'incorporen 

noves cercaviles. Un exemple és la 

que acompanyarà la passejada del 

Carnestoltes el divendres 17, a les 

18 h. L’Associació de swing Lindy-

Frogs també recupera les activi-

tats que es feien abans de la pan-

dèmia, proposant  una cercavila i 

el Carnaball de Swing, que se cele-

brarà el 18 de febrer al migdia. 

A més, qui ho desitgi podrà vi-

sitar en Carnestoltes davant del 

Palau de Can Solda, a la Casa de Cultura Sant Francesc, �ins  al Di-
mecres de Cendra, quan es farà la 

vetlla i sortirà l'habitual cercavila 

de dol per acomiadar-lo. La lec-

tura dels versots i el comiat de la 

disbauxa donarà pas a l’antago-

nista del Carnaval, la Vella Qua-

resma, qui enguany estrena vestit.

Una rua com les d'abansEntre les activitats plani�icades 
destaca la rua, que aquest any 

torna al recorregut d'abans de la pandèmia. La des�ilada 
de disfresses tindrà ini-

ci al carrer de les Tres 

Torres i passarà per 

l’avinguda de Francesc 

Macià, el carrer d’Alfons 

IV, la plaça de la Corona, 

el carrer d’Anselm Cla-

vé i el carrer de Sant Roc, �ins a arribar a la 
plaça de la Porxada.

Fins al 10 de febrer 

encara hi ha temps 

per inscriure's per 

poder participar 

com a comparsa 

a la rua. A la convocatòria s’hi po-

den presentar grups d’un mínim 

de 10 persones que poden acompa-

nyar-se, si ho desitgen, d’un vehicle 

o suport motoritzat d’una llargada 

màxima d’11 metres. 

La sol·licitud per participar-hi es 

pot tramitar de manera electròni-

ca a la pàgina web de l’Ajuntament 

de Granollers –granollers.cat– o 

presencialment, a l’Oficina d’Aten-

ció Ciutadana. Per inscriure’s cal 

presentar una instància genèrica 

recollint el nom de la comparsa, 

nombre de parti-

cipants i, en cas 

de fer ús d’un 

vehicle, les ca-

racterístiques 

d’aquest. 

Activitats per a 
petits i grans
El programa apos-

ta per portar la di-

versió a tots els 

públics i totes 

les edats. Els 

més petits, 

a banda de 

seguir les 

c o n s i g n e s 

proposades 

L'edició compta amb tots els actes tradicionals i torna el recorregut habitual a la rua

pel Rei Carnestoltes a les seves 

escoles, podran gaudir de moltes 

activitats. Un exemple són els ta-

llers de Divermàscara i el Carnaval 

de llum, que organitza la Xarxa de 

Centres Cívics. També hi haurà 

l'opció de poder participar en el 

ball infantil de disfresses amb el 

grup d’animació Superherois a la 

Porxada, que tindrà lloc el 18 de 

febrer. 

Per als joves, torna Carnaval a la 

fàbrica, una festa que se celebrarà 

a la Sala Nau B1 de Roca Umbert 

el 18 a les 23.30 h. La nit comptarà 

amb el concert de Les que Falta-

band i un concurs de disfresses, or-

ganitzat pel Jovent Ignorat i l'Ajun-

tament. Les entrades es poden 

adquirir anticipadament a través 

de la pàgina web de Jovent Ignorat 

–www.joventignorat.cat– i el seu 

preu és de 8 euros. À.LASHERAS

AJUNTAMENT

ESCALFANT MOTORS Som Carnaval va presentar el nou cartell i la programació d'aquesta edició amb els Diablots

FESTES POPULARS SOM CARNAVAL, L'ENTITAT ORGANITZADORA, HA PREPARAT UNA PROGRAMACIÓ DES DEL DIA 12 AL 22 DE FEBRER

El Carnaval recupera, per fi , la 
normalitat d'abans de la pandèmia

Cantada popular als carrers'Aprèn a pintar un retaule' en família
Dissabte, a partir de les 12  h, s'oferirà el concert de 

cançons populars i tradicionals Avui Cantem al centre 

de Granollers. La cantada començarà a la plaça de la 

Corona i seguirà pel Museu, la Fonda Europa i la plaça 

de les Olles, per acabar a la Porxada.

El Museu de Granollers oferirà el dissabte, de les 18 a 

les 20 h, un taller per aprendre a pintar un retaule. Núria 

Ametlla, restauradora, ajudarà als assistents a iniciar-se 

en la tècnica de tremp i daurat amb pa d'or sobre fusta, i 

aquests podran emportar-se la taula resultant a casa.

Entre les activitats plani�icades 
destaca la rua, que aquest any 

torna al recorregut d'abans de la pandèmia. La des�ilada 
de disfresses tindrà ini-

ci al carrer de les Tres 

Torres i passarà per 

l’avinguda de Francesc 

Macià, el carrer d’Alfons 

IV, la plaça de la Corona, 

el carrer d’Anselm Cla-

vé i el carrer de Sant Roc, �ins a arribar a la 
plaça de la Porxada.

Fins al 10 de febrer 

encara hi ha temps 

per inscriure's per 

nombre de parti-

cipants i, en cas 

de fer ús d’un 

vehicle, les ca-

racterístiques 

d’aquest. 

Activitats per a 

El programa apos-

ta per portar la di-

versió a tots els 

públics i totes 

les edats. 

A les Franqueses

Les Franqueses també es prepara per 

celebrar el Carnestoltes sense restric-

cions i amb les dues rues habituals, a 

Corró d'Avall i a Bellavista. Per parti-

cipar al concurs de comparses els in-

teressats es poden inscriure fins al 12 

de febrer, a través del correu cultura@

lesfranqueses.cat –les bases comple-

tes es poden consultar a lesfranque-

ses.cat–. Ambdues rues es faran el 18 

de febrer.  La de Corró d'Avall comen-

çarà a les 17 h, a la cruïlla de la carrete-

ra de Ribes amb l'avinguda Santa Eulà-

lia, i acabarà a la plaça de l'Ajuntament 

amb les exhibiions de comparses 

(17.45 h), una xocolatada amb anima-

ció per a tota la famíliar i el lliurament 

de premis –a les comparses més insò-

lita, xamosa, marxosa, trempada i a la 

millor coreografia final–. Pel que fa a 

la jornada del 18 a Bellavista, el veïnat 

està ultimant la programació, que es 

farà pública la propera setmana.

INSCRIPCIONS 
AL CONCURS DE 
COMPARSES OBERTES
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TEATRE MUSICAL  L'ESPECTACLE, D'EL TRICICLE, UTILITZA L'HUMOR I LA MÚSICA PER PARLAR DE L'ÀNIMA JOVE DE LES PERSONES GRANS

'Forever young', la 
joventut dels vells
El Teatre Auditori de Granollers 

acull aquest diumenge a les 19 h 

l'espectacle Forever Young, dirigit 

per El Tricicle. L'obra, que incor-

pora humor i música, explora les 

vides de sis vells centenaris que 

passen una nit a l'escenari d'un te-

atre convertit en un asil d'artistes.

La intenció de Forever Young és 

mostrar com els vells encara són 

joves en l'esperit a través de la co-

mèdia. Els protagonistes de l'obra, 

quan és de nit, juguen a recordar 

i inventar els seus èxits d'antany, 

i treuen el seu esperit rocker que 

contrasta amb la música infantil 

que la teràpia de psicomotricista 

de la residència els obliga a escol-

tar. La intenció dels actors i actrius 

és interpretar-se a ells mateixos 

en la seva vellesa, d'una manera 

teatralitzada. Segons la compa-

nyia teatral El Tricicle, l'espectacle 

és divertit i intel·ligent, i pretén 

ser "un cant al viure cada dia i 

un alè d'esperança". 

La fitxa artística de l'obra in-

clou els actors Rai Borrell, Llorenç 

González, Irene Jódar, Mercè Mar-

tínez, Clara Moraleda, Marc Pujol 

i Lucía Torres, així com la direcció 

musical de Marc García Rami i el 

guió d'Erik Gedeon. L'espectacle 

inclou adaptacions de cançons 

reconegudes del pop i el rock es-

panyol i internacional com ara 

tag

tag

'FOREVER YOUNG'  Utilitza la comèdia, però sense ridiculitzar la tercera edat

'TRADERE'  Reflexiona sobre les tradicions occidentals vinculades al cos

Dv 3 de febrer, 20 h
TAG. Preu: 20 € (10 a la zona B)

Dg 5 de febrer, 19 h
TAG. Preu: 28 € (14 a la zona B)

La coreògrafa, ballarina i pedagoga 

Laia Santanach porta el seu darrer 

projecte, Tradere, al Teatre Audito-

ri divendres. L'espectacle, així com 

l'anterior obra de l'artista, explora 

la tradició, però en aquesta ocasió 

des d'una mirada més contempo-

rània i obrint-se a la investigació coreogràfica i conceptual.
Santanach dirigeix des del 2016 

la seva pròpia companyia, amb la 

qual ha creat diverses peces. Des de 

fa aproximadament cinc anys, la ba-

llarina focalitza la seva atenció en la 

tradició. El 2019 va crear ÀER, un 

espectacle que va guanyar el Premi Delfí Colomé i va ser finalista dels 
premis Max i els Premis Dansacat. 

A banda dels seus projectes, l'artis-

ta codirigeix el festival Menorca en 

Laia Santanach aterra al TAG amb 'Tradere'

DANSA  EL PROJECTE EXPLORA EL CONCEPTE DE TRADICIÓ A TRAVÉS DEL MOVIMENT I LA MÚSICA ELECTRÒNICA

Dime Que Me Quieres, de Tequila, 

o I Love Rock 'n' Roll, de Joan Jett. 

L'espectacle ja va recórrer tea-

tres d'arreu d'Espanya, França i 

països de Llatinoamèrica com Ar-

gentina en la seva primera versió 

el 2011. Ara, en la seva funció al 

contemporània i la música elec-

trònica en viu a càrrec de Carlos 

Martorell. El rerefons de l'obra reflexiona entorn la permanència 
Dansa i també és docent a l'aula de 

dansa i creació de la UAB.

En aquest darrer treball, San-

tanach fa una aposta per la dansa 

de generació en generació de pràc-

tiques tradicionals centrades en el 

cos. Els intèrprets són Anna Hier-

ro, Mario G. Sáez, Carlos Martorell, 

Júlia Sanz i la mateixa Santanach.

Tradere és una coproducció del 

Mercat de les Flors, el Ballet Na-

tional de Marseille, la Fira Medi-

terrània de Manresa i Dansàneu. 

L'espectacle, que es presentarà al 

TAG en format d'espai tancat, tam-

bé està adaptat a una versió de vi-

deodansa i una per representar en exteriors. En finalitzar l'obra, els 
espectadors podran conversar amb 

la companyia en la postfunció.  À.l.

LES FRANQUESES. Dissabte, a les 

20 h, el Casal Cultural de Corró 

d'Avall acull l'inici del Festival 

dels Amateurs. El festival de tea-

tre donarà el tret de sortida amb 

l'obra Mares, una comèdia de 

l'autor Pere Riera dirigida per Jo-

sep Ciurans. L'obra narra l'amor 

d'una mare cap a un fill a través 

de la figura de dues protagonistes, 

la Maite i la Lourdes. Amb humor, 

expliquen l'afecte que uneix a 

ambdós, que consideren que "no 

es pot comparar amb cap altre 

tipus d'amor".

El festival, que enguany celebra 

la 17a edició, és una mostra ar-

tística que aposta pel talent local 

i per donar visibilitat a grups de  

teatre de caràcter no professional. 

En total, la programació inclou set 

obres repartides entre el Teatre 

Auditori de Bellavista i el Casal 

Cultural de Corró d'Avall que es 

faran des del mes de febrer fins al 

març. Els espectacles, a banda de 

rebre 600 euros, també competei-

xen per un premi de 500 euros per 

l'obra que aconsegueixi més vots 

dels espectadors, qui poden dir la 

seva quan finalitza cada obra. La 

cloenda on s'anunciarà el guanya-

dor d'aquest any està prevista pel 

25 de març. 

Els altres projectes que opten a 

ser guanyadors d'aquesta edició 

són Victòria, de Tequatre; Cyrano, 

de Qollunaka; C'est la vie, de Gus-

pira Teatre; Glups!, de Toc Toc Te-

atre Laurona; La Nit de Sant Joan, 

de PAM Teatre i Cúrcuma, de Frec 

a Frec. Les entrades es poden ad-

quirir a la pàgina web entrapolis.
com i el preu per cada un dels es-

pectacles és de 6 euros. i

TEATRE

El Festival dels 

Amateurs arrenca 

la 17a edició amb 

l'obra 'Mares'

Teatre Auditori, la nova adaptació 

del musical ha exhaurit quasi to-

tes les localitats disponibles.  
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GRANOLLERS. Diumenge, a les 

17.30 h, l'església de Sant Esteve 

acull el concert Els registres de 

l'orgue, el color de les veus. L'acte 

forma part de la programació La 

Música del Cel, que enguany cele-

bra el seu 15è aniversari. 

El concert, a càrrec de l'Escola 

Municipal de Música Pau Casals 

del Vendrell, barrejarà les veus 

amb l'orgue per generar el que 

consideren "una sinergia entre 

ambdós sons". 

Format per una vintena de no-

ies i sota la direcció de la seva 

fundadora, Montserrat Meneses 

Sendrós, el cor femení Zongora 

serà encarregat de posar la veu. El 

grup, nascut l'any 1996, compta 

amb un repertori ampli, principal-

ment focalitzat en la cançó popu-

lar i obres d’autors dels segles XIX 

i XX. El cor ha pogut treballar amb 

diversos músics i compositors, i 

ha actuat en certàmens i festivals 

nacionals i internacionals. 

A Zongora l'acompanyaran la 

flautista Montserrat Vidal i l'or-

ganista Jonatan Carbó, que apor-

taran la part instrumental en el 

concert. El repertori del concert 

inclourà una dotzena de peces, 

entre les quals es troben l'Ave 

Maria d'Albert Solé, Déu Vos Sal-

ve d'Agustí Cohí Grau, Nigra Sum 

i Pastoral de Pau Casals, i Tota 

Pulchra es Maria de Maurice 

Duruflé, entre d'altres. i

LES FRANQUESES. El Casal Cultural 

de Llerona acull dissabte, a les 21 

h, un concert temàtic de gòspel a 

càrrec del cor VaDeGospel. L'actu-

ació, dirigida per Marc Dosaiguas, 

és un esdeveniment organitzat 

per l'Associació d'Intercanvis So-

cials i Culturals. 

VaDeGospel és un cor barceloní 

que va néixer l'any 2012. El grup 

amateur canta majoritàriament 

gòspel, però també afegeix música 

més moderna en els seus concerts 

quan els ve de gust. El cor fa tots 

els seus assajos a la parròquia de 

la Mare de Déu de la Salut, a Bar-

celona. 

El concert s'acompanyarà d'un 

sopar al restaurant Nou Casal de 

Llerona i el preu total de les dues 

activitats és de 30 euros. i

Concert de música 

gòspel amb sopar

MÚSICA

L'església de

Sant Esteve acull 

un concert de 

veu, flauta i orgue
Sota el títol Freedom first, música 
des del corredor de la mort, aquest 

dijous el pianista de jazz granollerí 

establert al novaiorquès distric-

te de Brooklyn, Albert Marquès, 

torna a Catalunya per presentar 

el disc gravat amb l'afroamericà 

Keith LaMar, pres condemnat a 

mort l'any 1993 per un crim que 

no va cometre i un cas clar de ra-

cisme judicial. El projecte, el pri-

mer de la història enregistrat per 

un artista al corredor de la mort, 

forma part de la campanya Justice 

for Keith LaMar, que té per objectiu 

conscienciar sobre la pena de mort 

i evitar l'execució del propi LaMar.La presentació oficial a Europa 
tindrà lloc a l'Irídia Fest, un nou 

festival de cultura i drets humans, 

tot i que el públic del Festival de 

Jazz de Granollers ja en va poder 

escoltar un avançament l'any pas-

sat. De fet, colpit per la situació de 

LaMar, el músic granollerí va or-

ganitzar concerts als carrers dels 

Estats Units per donar visibilitat 

al cas, en què van participar mú-

sics de jazz i activistes contra la 

pena de mort.

El concert es presenta en format 

quintet amb Albert Marquès al pi-

ano, el mateix LaMar via telefòni-

ca recitant poesia des de la presó, Erin Corine a la veu i flauta, Manel 

la costa

VIDEOCONFERÈNCIA  Albert Marquès treballant amb Keith LaMar

'FREEDOM FIRST', EL TREBALL GRAVAT AMB EL PRES AFROAMERICÀ KEITH LAMAR, TORNARÀ A PRESENTAR-SE A GRANOLLERS AL MARÇ

El disc d'Albert Marquès contra la 
pena de mort inicia gira a l'Irídia Fest

Fortià al contrabaix i Marc Ayza a 

la bateria. Aquesta serà la mateixa 

formació que l'1 de març tornarà a 

Granollers, en aquest cas al Teatre 

Auditori.

De fet, els concerts i la campa-

nya contra la pena de mort s'han intensificat enguany, ja que l'exe-

cució de la sentència per a LaMar 

està programada per al 16 de no-

vembre de 2023. De moment, i si 

la pressió social no aconsegueix 

aturar-ho, l'artista afroamericà qualifica el disc com la seva "últi-

ma voluntat i testament".

Per la seva banda, Marquès va 

combinar l'activisme amb les se-ves influències més importants: jazz contemporani, flamenc, músi-
ca afrocubana i justícia social cre-

ant Freedom First. 

Al llarg de la seva carrera ha en-

registrat quatre àlbums com a líder 

de la banda, i col·labora habitual-

ment amb Ari Hoenig, el cantant i saxofonista de flamenc espanyol 
Antonio Lizana i altres músics 

americans i europeus.  m.e.

n Marquès va formar part d'una orga-
nització anticapitalista catalana quan 
era adolescent, va ser detingut i jutjat 
pel seu activisme. Influenciat per l'es-
cena punk local, així com per les gra-
vacions de jazz de músics com Chick 
Corea, Brad Mehldau, Michel Camilo 
i Herbie Hancock, va ser autodidac-
te fins que va assistir al Conservatori 
Superior de Música del Liceu. Durant 
els seus quatre anys a Barcelona,   va 
tocar amb els millors músics de l'esce-
na, com Marc Miralt. En graduar-se, es 
va traslladar a París, on va tocar amb 
músics com Remi Vignolo i Pierre Per- 
chaud, i es va convertir en el pianista 
del quartet del bateria afroamericà 
Leon Parker. Als 25 anys, es va tras-
lladar a la ciutat de Nova York on va 
conèixer el seu mentor Arturo O'Farrill, 
que el va contractar per ensenyar a la 
seva organització, l'Afro Latin Jazz Alli-
ance, una organització sense ànim de 
lucre que ofereix classes gratuïtes de 
música de jazz llatí a les escoles pú-
bliques de Nova York més desfavori-
des. Marquès és el director musical de 
l'Institute for Collaborative Education 
de Nova York, una escola secundària 
pública al centre de Manhattan.

EL MÚSIC ACTIVISTA

EL VIRTUÓS DEL VIOLÍ D'ASCENDÈNCIA ARMÈNIA TORNA A EXHAURIR ENTRADES EN LA DOBLE FUNCIÓ D'AQUEST DISSABTE

Malikian, de nou al TAG per presentar 'Ara'
Ara Malikian aterra de nou al Te-

atre Auditori i ho fa presentant el 

seu darrer projecte, Ara, amb fues 

funcions el dissabte (a les 18 i 21 

h). Tot i haver-se convertit en un 

clàssic a la programació d'Escena 

grAn, aquest virtuós del violí ha 

aconseguit novament exhaurir les 

entrades de les dues sessions. Hi 

presentarà un disc dedicat al seu 

fill, en què el músic comparteix les 

seves reflexions sobre la paterni-

tat i com aquesta l'ha inspirat per 

crear les seves peces. 

Nascut a Beirut i d'ascendèn-

cia armènia, Ara Malikian és un 

violinista internacional de renom 

que ha deixat marca en l'escena 

musical internacional. El músic 

va aprendre de manera autodi-

dacta i es va traslladar a Madrid 

a l'adolescència per perseguir la 

seva passió per la música. Des de 

llavors, ha actuat en escenaris de 

tot el món i ha col·laborat amb al-

gunes de les orquestres més pres-

tigioses d'Europa. El violinista és 

conegut per la seva tècnica i estil 

propi, que combina diferents gè-

neres musicals com el flamenc, la 

música clàssica i el jazz.

El seu últim àlbum, Ara, es va 

publicar a finals del 2021 i conté 

13 peces, algunes d'elles de la mà 

d'artistes com Sara Socas o Javier 

Márquez. Segons Ara Malikian, 

el disc s'inspira en els infants i la 

seva essència. "Si mires un nen, 

entens gairebé tot el que vas ser 

i fa un temps que no et permets 

ser", afirma el violinista en la pre-

sentació del projecte. 

Cada una de les cançons porta 

el nom d'alguna cosa relacionada 

amb l'imaginari infantil, com ara 

els dinosaures, els robots i mà-

arxiu

ARA MALIKIAN  En una de les seves visites dels darrers anys al TAG

quines dels temps. 

Les entrades pel concert estan ex-

haurides per ambdues funcions. El 

músic seguirà la gira pel territori ca-

talà passant per municipis com Gi-

rona, Sitges, Lleida i Sabadell.  À.l.



dj, 2 febrer 2023 59

938 706 249

03240

MÚSICA  LA NOVA EDICIÓ PROPOSA UNA PROGRAMA AMB ARTISTES INTERNACIONALS I LOCALS

El Festival de Jazz arrenca amb 
'Tetralogy' de Néstor Giménez

El Festival de Jazz de Granollers 

arrenca la 33a edició divendres a  

les 20 h  al Casino Club de Ritme. 

Ho farà amb el concert del compo-

sitor i pianista Néstor Giménez i la 

seva Orquestra de Butxaca. Acom-

panyat per Gabriel Amargant al 

clarinet, Adrià Plana a la guitarra 

i Jaume Guri al violí, Giménez pre-

sentarà Tetralogy (Seed Jazz), un 

àlbum a quartet que combina jazz 

de cambra i música instrumental 

amb un toc d'improvisació.

Inspirat en les tetralogies cine-

matogràfiques de Mad Max i Indi-

ana Jones, el disc també inclou una 

nova peça anomenada La història 

de les joguines, que afegeix veu a 

la instrumentació. El concert, que 

vol transportar als espectadors al 

món particular del músic, té un 

preu de 10 euros.

El segon acte de l'agenda del fes-

tival és El ninot de neu, de Decem-

ber Quintet, que diumenge (12 h) 

es presentarà al Cinema Edison. 

La formació compta amb Gabriel 

Amargant al saxo i al clarinet, Nil 

Villà al saxo, Bernat Guàrdia al 

baix, Roc Sala al teclat i el grano-

llerí Joan Vidal a la bateria. 

El projecte, que barreja el cine-

ma i la música en un espectacle 

per a tota la família, està basat en 

la clàssica història escrita per Ray-

mond Briggs i adaptada al cinema 

l'any 1982. El film explica el relat 

d'un nen que construeix un ninot 

de neu en el seu jardí i com, a la 

nit, aquest pren vida i barreja la 

realitat amb el somni. El preu de 

les entrades és de 5 euros per in-

fants i 6 pels adults. 

El Festival de Jazz, que compta 

amb 14 concerts d'artistes tant in-

ternacionals com locals, acabarà 

el 31 de març. 

NÉSTOR GIMÉNEZ Presenta el seu àlbum a quartet, 'Tetralogy', al Casino

jazz granollers

Un total de 1.143 alumnes de les 

escoles de Granollers han anat 

a veure l’espectacle Van de Big 

Band, de la Big Band Granollers. 

La formació va oferir quatre ses-

sions escolars d'aquest nou espec-

tacle, el dimarts i el dimecres a les 

9.30 i 11 h al Cinema Edison. 

La Big Band de Granollers va 

néixer l'any 1994 per iniciativa de 

l’escola de música moderna L’Es-

tudi de Granollers. Des dels seus 

inicis, la formació s'ha dedicat a 

tota mena de música, però ha fo-

calitzat la seva atenció en el públic 

infantil i a la música jazz. Alguns 

dels projectes més destacats de la 

banda són Nora i el Jazz i La Festa 

de la Nora. 

Van de Big Band, el darrer tre-

ball de la banda, gira entorn un 

carrer ple de sons i soroll on un 

dia arriba un nou veí, que proposa 

crear una Big Band. Endinsant-se 

en el format narratiu del fals docu-

mental, l'obra vol mostrar l'esforç 

i dedicació que hi ha darrere una 

formació musical. "Malgrat que 

algú pugui pensar que un músic 

té talent innat, hi ha moltes ho-

res d'estudi al darrere que no 

sempre es veuen", afirmen des 

de la Big Band. 

Aquest projecte, que es va estre-

nar al març al Teatre Auditori de 

Granollers, s’ha mostrat en un for-

mat renovat, més proper i adap-

tat per a nens i nenes. La funció, 

produïda per l’Associació Cultural 

de Granollers, ha tingut la volun-

tat de donar a conèixer els instru-

ments que formen part d’una big 

band, així com el so característic 

de cadascun d’ells. 

La composició i la direcció musi-

cal del concert és a càrrec de Martí 

Ventura, el guió és d'Oriol Garcia, 

i David Cuspinera ha estat l’encar-

regat de dirigir l’escenografia. La 

veu i ball, que a l'espectacle origi-

nal s'incorporen a la instrumenta-

ció, són de Laia Molins. i

LA BIG BAND GRANOLLERS HA ADAPTAT LA FUNCIÓ ALS PETITS

Més d'un miler d'escolars 
assisteixen a l'espectacle 
renovat 'Van de Big Band'
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SELECCIÓ DE PERSONAL & CONSULTORIA

L'Ajuntament ha presentat el pla 

per a la reactivació de la política 

cultural i creativa de Granollers 

postcovid-19 al Museu de Grano-

llers. La proposta, impulsada per 

l'Ajuntament i amb la participació 

de diverses entitats de la ciutat, 

neix de la voluntat d'establir uns 

criteris de treball en l'entorn cul-

tural després d'uns darrers anys 

d'incertesa pandèmica. La seva in-

tenció principal és assentar unes 

bases consensuades per proposar 

una estratègia amb actuacions des 

del juny d'aquest any fins al 2030. 

A la presentació hi van assistir 

diverses persones que han for-

mat part del procés d'elaboració 

d'aquest pla, així com Maria Vi-

llegas, regidora de Cultura; Alba 

Barnusell, alcaldessa de la ciutat, i 

Roberto Gómez, director de Cone-

xiones Improbables (consultora 

que ha col·laborat en el pla), que 

va participar en l'acte de mane-

ra telemàtica. El projecte va co-

dividir en dos grups de treball 

principals: el grup motor, amb re-

presentants polítics i tècnics dels 

serveis municipals, i el grup am-

mençar el setembre del 2021 i la 

metodologia que s'ha fet servir 

s'ha basat molt en la participa-

ció d'agents culturals, que es van 

No és estrany que el pintor grano-

llerí Jordi Pagès busqui la inspira-

ció en textos poètics. En aquesta 

ocasió, i coincidint amb l'any Fer-

rater, amb motiu del centenari del 

seu naixement i el 50è aniversari 

de la seva mort. Pagès ha tornat a 

utilitzar la poesia de Ferrater per 

crear collages i aquarel·les –amb 

colors ocres– que s'exposaran a 

partir de divendres, a les 19 h, al 

Casino de Vic. L'emblemàtic espai 

de la capital osonenca acollirà fins 

al 23 de març la mostra que porta 

per títol Les dones i els dies, com el 

darrer llibre publica de Ferrater. 

Pagès hi comparteix espai amb la 

dissenyadora gràfica barcelonina 

Tere Guix, que presenta obres fe-

tes amb ploma i també gouaches 

ajuntament

j.pagès

PLANIFICACIÓ  EL DOCUMENT PRETÉN MARCAR UN FULL DE RUTA PER GARANTIR ELS DRETS CULTURALS DELS GRANOLLERINS

ART  'LES DONES I ELS DIES', TAMBÉ AMB PECES DE LA BARCELONINA TERE GUIX, S'INAUGURARÀ DIVENDRES AL CASINO OSONENC

El pla estratègic per reactivar la cultura 
vol avançar cap a la ciutadania creativa

PRESENTACIÓ DEL PLA  A la sala d'actes del Museu de Granollers

UNA DE LES OBRES

Jordi Pagès exposa a Vic les peces 
inspirades en el poeta Gabriel Ferrater 

El Festival Panoràmic –jun tament 

amb el Centre de Recerca i Cultura 

Contemporània Casa Planas i 3C 

Calce Culture Contemporaine– 

han convocat la primera residèn-

cia de recerca Rostre Nòmades, 

amb l'objectiu d'impulsar resi-

dències de recerca artística i crea-

ció d'art contemporani entorn del 

concepte de la identitat a través 

dels rostres. Els tres centres volen 

contribuir a l'imaginari i la cons-

trucció col·lectiva d'identitat cul-

tural del territori europeu.

La beca està dotada amb 4.000 

euros i inclou residència itinerant 

a les Balears i Occitània, amb un 

mes d'estada a cada centre de cre-

ació entre el maig i el juny.  

Panoràmic convoca 
una residència per 
fer recerca artística

pli, conformat per 30 agents del 

teixit cultural de la ciutat.

La principal aportació de l'estu-

di és la proposta per avançar cap 

a una política basada en els drets 

culturals per transitar cap a una 

ciutadania creativa. El pla se sus-

tenta en el concepte de "cultura 

co", una cultura col·laborativa, 

co-creativa, comunitària, consoli-

dada, corresponsable, connectada 

i cohesionada. 

Els inicis del projecte van de-

finir les necessitats i reptes so-

bre els quals es va partir per 

poder generar un canvi. A partir 

d'aquestes problemàtiques base, 

l'estudi articula quatre línies es-

tratègiques: cap a una ciutadania 

creativa per a la innovació social, 

impuls per a la consolidació secto-

rial, transversalitat cultural i crea-

tiva, i reorientació organitzativa i 

de l'oferta municipal. 

Amb aquest focus estratègic, el 

pla defineix cinc programes amb 

i aquarel·les. Els dos artistes plàs-

tics han creat per aquesta mostra 

un retrat gràfic de la poesia de 

Ferrater. Pagès s'ha inspirat so-

vint en poetes com Mallarmé, Ver-

dagué, Maria Mercè Marçal i Víc-

tor Sunyol, entre d'altres. De fet, 

aquest darrer serà precisament 

l'encarregat de fer la presentació 

d'aquesta exposició.  m.e.

les seves respectives iniciatives, 

accions, línies de treball o diversi-

ficacions respecte al plantejament 

actual. Els programes plantejats 

són Xoc creatiu, que busca poten-

ciar la ciutadania creativa; Una 

comunitat en xarxa, que té l'objec-

tiu de treballar per un ecosistema 

cultural i creatiu; Un ecosistema 

consistent i equilibrat, que se cen-

tra en la gestió d'agents i organit-

zacions locals; Ciutat laboratori, 

que es focalitza en la creativitat, 

la sostenibilitat i la digitalització, 

i Nova governança, que proposa 

accions de caràcter intern a la ma-

teixa organització.  àgata lasheras

Es pretén potenciar 

una comunitat en xarxa,

un ecosistema equilibrat i 

una ciutat laboratori
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Carretera de Ribes, 120 
Corró d’Avall (Les Franqueses) 

 938 49 84 84 Bona Mitja Marató 

ELS MILLORS ÀPATS PER DESPRÉS DE L’ESFORÇ
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 2 al diumenge 5 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 3º  17º 3º  18º 5º  17º 4º

HANDBOL. DIVENDRES 3, 20.05 h
FRAIKIN BMG - FC BARCELONA
Palau d'Esports. Carles Garcia i Sergio Iglesias

BÀSQUET. DISSABTE 4, 17.45 h
CBG PISOS.COM - CB NAVÀS
Pavelló c. Girona. Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 5, 12 h
EC GRANOLLERS - CF PALAMÓS
Camp c. Girona. Emma Montané i Dani Godoy

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

Dijous (18.30 h), el granollerí Jor-

di Riera Pujal i Jaume Capdevila 

Kap presenten Historia gráfica de 

la Guerra Civil (RBA Libros, 2022) 

al restaurant llibreria Anònims 

de Granollers. El llibre recupera 

les opinions gràfiques dels dibui-

xants que en els anys de la Guerra 

Civil (1936-1939), van publicar 

vinyetes satíriques, il·lustracions 

i historietes de còmic parlant del 

conflicte i de la vida quotidiana a 

la rereguarda.

El llibre, amb pròleg de l'histori-

ador Paul Preston, és una mirada 

diferent sobre una de les etapes 

més doloroses de l'Estat espanyol, 

des del punt de vista dels millors 

il·lustradors i humoristes gràfics de 

l'època. Així, les vinyetes i acudits 

que es van publicar durant la Guer-

ra Civil serveixen ara com a testi-

moni gràfic de què suposava inten-

tar sobreviure en un país devastat.

L'àmplia selecció de dibuixos re-

flecteix la diversitat ideològica, de 

posicionaments i punts de vista de 

la societat dels anys 30, alhora que 

són un mostrari dels diferents ma-

tisos humorístics, des de l'absurd 

fins al més polaritzat. "Es tracta de 

dibuixos fets en calent, que co-

breixen o mostren amb insolèn-

cia les premisses ideològiques 

de cada autor", explica Riera.

Historia gráfica de la Guerra Ci-

vil s'estructura en capítols temà-

tics, dedicats als bombardejos, la 

rereguarda, la infantesa, l'esglé-

sia, les dones, el front i el pano-

rama internacional. I tot plegat, 

combinant humor i guerra, un fet 

que produeix un humor "que no 

és precisament inofensiu o be-

nigne", diu Kap.

El volum, després d'anys d'in-

vestigació i recerca, recull moltes 

de les vinyetes publicades entre 

1936 i 1939, tot i les dificultats 

per recuperar-les que reconeix 

Riera: "La humitat, els corcs, la 

mala qualitat del paper, la seva 

potència calorífica a l'estufa, la 

por a guardar material prohi-

bit, o la falta d'espai van fer des-

aparèixer algunes col·leccions".

Jordi Riera (Granollers, 1960) 

és un prolífig divulgador del món 

del còmic i, de fet, ha comissariat 

exposicions i ha publicat a diversos 

mitjans. A més, és director de con-

tinguts del museu virtual Humoris-

tan.org i autor del llibre El Jueves, 

40 años, que el 2018 commemora-

va l'aniversari de la revista satírica 

tot recopilant imatges i textos de la 

història de la publicació, que tam-

bé ha estat inspiració d'altres vo-

lums de Riera.  m.e.

rba

PUBLICACIONS  EL LLIBRE 'HISTORIA GRÁFICA DE LA GUERRA CIVIL' ES PRESENTA A L'ANÒNIMS

Jordi Riera i Kap recullen 
la memòria gràfica que 
va il·lustrar la Guerra Civil

PORTADA I CONTRAPORTADA  Il·lustracions i disseny del volum de Riera i Kap

Bellavista acull la 

matinal astronòmica 

del Febrer Científic

Arriba febrer i les biblioteques 

de les Franqueses organitzen una 

nova edició del Febrer Científic, una 

iniciativa per divulgar la ciència en-

tre els més joves. Les primeres ac-

tivitats, per a joves i adults, seran 

divendres a les 18 h. D'una banda a 

la biblioteca de Corró d'Avall, amb 

la conferència dONes: motor de la 

recerca marina i ambiental, a càrrec 

de Vanessa Balagué i Magda Vila, 

biòlogues i investigadores de l'Ins-

titut de Ciències del Mar. I, d'una 

altra, al Centre Cultural de Bella-

vista, amb un taller d'experiments 

científics per a joves, a càrrec del 

professor de química Jesús Gasco. 

Dissabte, de 10 a 13 h, la plaça Ma-

jor de Bellavista acollirà la matinal 

astronòmica, amb planetari, tallers, 

observació solar i carpa de llibres.  

CCOO porta 'El legado' a La Gralla
La llibreria La Gralla acull avui, dijous (19 h), la presentació del llibre El 

legado, del novel·lista Miguel Pajares. Es tracta d'una novel·la centrada 

en "qui controla la transició energètica i es beneficia dels ajuts i 

subvencions a les energies renovables", i que aborda "la necessitat 

urgent de prendre mesures contundents contra la situació actual". 

Hi intervindran Jordi Mayol, resposable de Cultura de la Federació de 

Pensionistes i Jubilats de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona i 

el mateix autor. Organitzen l'acte CCOO i la Fundació Pau i Solidaritat.  

'Miradas desde el puente',

de Concha Mateo, a l'Abacus
La llibreria Abacus, al carrer Pom-

peu Fabra, acull avui, dijous (19 

h), la presentació del llibre Mi-

radas desde el puente, la primera 

novel·la de Concha Mateo Gracia, 

que els darrers 40 anys ha viscut 

entre Granollers i Lliçà d'Amunt. 

L'autora trasllada el lector fins a 

Salamanca per explicar una histò-

ria amena i captivadora de perso-

natges que comparteixen un pas-

sat comú i que, alhora, amaguen 

un seguit de secrets. El poder de 

l'amistat i com el fet de retornar 

a un lloc concret pot despertar els 

fantasmes del passat són, de fet, la 

clau d'aquesta novel·la, publicada 

per l'editorial M de Mujer.  
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L'Arxiu recorda les Joventuts Musicals

El document del mes de l'Arxiu ha volgut recordar les 
Joventuts Musicals de Granollers, que enguany celebren 
el 60è aniversari. Es tracta del programa del concert 
del violinista Gonçal Comellas i el pianista Àngel Soler, 
organitzat per l'entitat granollerina el 1963.

El diumenge, el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana 

inaugura la temporada de calçots amb la 30a Calçotada Popular. La jornada  

també comptarà amb una caminada popular organitzada per Santa Eulàlia Camina, 

que començarà a les 9 h, sortirà des del mateix centre cívic, i arribarà al Flix, a 

Bigues i Riells del Fai. Després de la passejada, i havent fet lloc pel dinar,  

l’organització –coordinada per la Regidoria de Festes– encendrà les brases 

per cuinar aquest producte tradicional català i, un cop cuit, acompanyar-lo de 

la salsa romesco. A banda dels calçots, el menú també inclou mongetes amb 

botifarra i cansalada, postres, aigua i vi. Un cop finalitzat el dinar, hi haurà una 

cantada d’havaneres a càrrec de Nous Indrets, i els assistents que ho desitgin 

podran gaudir de la música tot acompanyant-la amb rom cremat. Els tiquets per 

al dinar es poden adquirir a La Fàbrica, i el preu és de 7 euros pels infants i 15 

pels adults. L'aforament és de 350 persones i es podrà fer reserva fins al mateix 

dia de la calçotada o fins a esgotar existències. En el cas de la caminada, la 

inscripció és gratuïta. 

L'obra Quanta, Quanta Guerra arriba al Teatre Auditori Can Palots el dissabte en 

dues funcions, a les 20 i a les 21.30 h. L'espectacle, de Farrés Brothers i Cia, és 

una adaptació teatral de la darrera novel·la que va publicar Mercè Rodoreda, 

tres anys abans de la seva mort. La trama gira entorn la necessitat interior de 

les persones joves de volar del niu i conèixer món, i com descobreixen l'amor i el 

sexe, així com la responsabilitat i la maldat. La companyia aposta per dos joves 

intèrprets que narren la història a través del text, el moviment, els titelles, les 

ombres, els objectes i l'espai sonor en directe. Les entrades es poden adquirir a 

la pàgina web d'Escena grAn i el seu preu és de 12 euros.

Calçotada popular a 
Santa Eulàlia de Ronçana

L'espectacle 'Quanta, Quanta 
Guerra' aterra a Canovelles

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIVENDRES, 3

18 h Biblioteca de Corró d'Avall

Conferència. Febrer Científic: Dones: 

motor de la recerca marina i ambiental

18 h Centre Cultural de Bellavista

Taller. Febrer Científic: Pinzellades  

de ciència, amb Jesús Gasco

DISSABTE, 4

10 h Plaça Major de Bellavista

Matinal astronòmica. Febrer Científic. 
Planetari, observació solar, tallers i 

carpa de llibres

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Teatre. Festival dels amateurs: Mares

21 h Casal Cultural de Llerona

Concert de góspel. Música a la taula

DILLUNS, 6

10 i 11.30 h Biblioteca de Corró d'Avall

Conferència. Febrer Científic: Viatge 

científic a l'Antàrtida
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Consell del Poble de Llerona

DIMARTS, 7

18 h Biblioteca de Corró d'Avall

Lectura. Febrer Científic: Amenaza  
de Andrómeda, amb Manuel Moreno

ajuntament

DIJOUS, 2

18.30 h Restaurant i llibreria Anònims

Presentació del llibre Historia grafica 
de la Guerra Civil amb els autors

19 h Espai La Gralla

Presentació del llibre El legado,  

amb Miguel Pajares i Jordi Mayol

19 h Abacus Cooperativa

Presentació del llibre Miradas desde  

el puente, de Concha Mateo

DIVENDRES, 3

17.30 h Centre Cívic Nord

Tarda oberta de jocs de taula

18 h Cinema Edison

Club de lectura i cinema. Cicle Dones 

novel·listes - diàlegs amb novel·les
19 h Cinema Edison

Cinema. Decision to leave

20 h Teatre Auditori de Granollers

Espectacle de dansa. Tradere

20 h Casino Club de Ritme

Concert. Festival de Jazz

Néstor Giménez, Pocket Orchestra

DISSABTE, 4

9 h Plaça de Lluís Perpinyà

Mercat solidari. Associació Vilanimal

12 h Plaça de la Corona

Cantada de cançons populars 

17 h Palau d'Esports

Cursa. MiniMarató

18 h Museu de Granollers

Taller familiar. Aprèn a pintar un retaule
18 h Plaça de l'Església

Cercavila i Cursa de Gegants 2023

18 h Restaurant i llibreria Anònims

Presentació del documental Casilda,  

el eco de otros pasos

18 i 20.30h Cinema Edison

Cinema. Decision to leave

20.30 h Roca Umbert

Dansa. Compartim figures de swing
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers

Concert de violí. Ara, d'Ara Malikian

21.30 h Centre Cívic Palou

Ballada oberta de Country

DIUMENGE, 5

9.30 h Palau d'Esports

Cursa. 37a edició de la Mitja Marató 

Internacional de Granollers, les  

Franqueses i la Garriga

12 h Museu de Granollers

Visita comentada. Granollers, en el 

centre de la perifèria, Bernat Barris

12 h Cinema Edison

Concert. Festival de Jazz

December Quintet

13 h Parc de Ponent

Dinar. La gran festa de la calçotada

17.30 h Parròquia de Sant Esteve

Concert. Els registres de l'orgue,  
els colors de les veus

19 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre. Forever Young

DILLUNS, 6

17.30 h Centre Cultural Can Jonch

Xerrada. Les Tertúlies de l'Arxiu: 60 anys 

de Joventuts Musicals a Granollers

DIMARTS, 7

18 h GRA. Equipament juvenil

Curs. Mescla de So i Producció Musical

18.30 h Museu de Granollers

Conferència. La Mitja Marató, amb 

l'esportista Pau Navarro

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

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. 

Fins al 25 de febrer

La Troca, Roca Umbert

FotoDrac22. Fins al 6 de març

Centre Cívic Nord

Parelles Artístiques
Fins al 10 de febrer

La Tintorera. Ateneu popular de les 

Franqueses del Vallès 

Garbuix. Molt més que una revista
Fins a mitjans d'abril
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