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EN PORTADA

La unitat funcional de VIH sida de 
l’Hospital de Granollers atén cada 
any 420 persones infectades amb 
el VIH –una vintena de les quals 
són nous diagnòstics–, una xifra 
que, segons les responsables del 
servei, es manté estable des de 
principis dels anys 2000. La ma-
joria d’aquestes persones reben 
tractaments antiretrovirals, tot i 
que el seguiment que es fa de cada 
pacient depèn de cada cas, de la 
càrrega viral que tingui, de les se-
ves defenses o de si també segueix, 
per exemple, altres tractaments 
mèdics. 

Actualment, malgrat que exis-
teixen tractaments antiretrovirals 
potents i segurs, l’epidèmia de VIH 
no està controlada, les persones 
continuen infectant-se i, en molts 
casos, el diagnòstic arriba massa 
tard. “La incidència de persones 
infectades és de menys de l’1% 
de la població, tot i que una de 
cada quatre desconeix que ho 
està”, expliquen les doctores Elisa-
bet Deig i Lizza Macorigh, respon-
sables de la unitat de VIH sida de 
l’Hospital. Per això, coincidint amb 
el Dia Mundial de la Lluita contra la 
Sida, que es commemora diumen-
ge, són moltes les entitats i els pro-
fessionals de la salut que recorden 
la importància de la prevenció i la 
necessitat de sensibilitzar la pobla-

El centre sanitari fa seguiment d’unes 420 
persones cada any, una xifra que es manté 
estable des de principis dels anys 2000

Actualment, a Catalunya, una de cada 
quatre persones infectades amb 
el VIH desconeix que és portadora del virus

L’entitat ActuaVallès realitza proves 
gratuïtes cada dimarts a la tarda, de 
15 a 19 h, a les instal·lacions de l’Hospital

La unitat de sida de l’Hospital 
detecta 20 casos nous cada any
Les responsables del servei de VIH del centre sanitari granollerí recorden que “ningú
no està exempt de contraure el virus si no pren les mesures de precaució necessàries”

afegeix, "la mortalitat causada 
pel VIH és pràcticament inexis-
tent". No obstant això, les perso-
nes que estan infectades encara pa-
teixen actualment un fort estigma 
social, sobretot, diu Deig, per un 
gran desconeixement sobre el VIH. 
"Tothom hauria de saber que 
conviure amb algú que tingui el 
virus no comporta cap risc, de 
manera que tothom pot compar-
tir tranquil·lament amb una per-
sona infectada un plat, un got, 
petons o abraçades". Pel que fa a 
les parelles sexuals, insisteixen les 
doctores, "si un pacient no té una 
càrrega viral detectable en sang 

La unitat funcional de VIH sida 
de l’Hospital de Granollers és 
una de la vintena de Catalunya 
que d’aquí a poques setmanes 
començarà a dispensar el nou 
tractament per a la prevenció  
del VIH, l’anomenada profilaxi 
preexposició (PrEP). Es tracta 
d’un fàrmac que s’ha demostrat  
eficaç en la prevenció del VIH 
en persones amb un risc elevat 
d’infecció. Concretament,
es recomana per a homes que  
tenen sexe amb homes, dones 
transsexuals i persones que 
exerceixen la prostitució  
sense utilitzar el preservatiu,  
ja que aquest col·lectiu té una 
incidència de VIH superior a  
2 casos per cada 100 persones a 
l’any. El PrEP és un sol comprimit 
d’una sola presa diària per  
via oral, que es tolera bé i no 
presenta efectes secundaris  
rellevants. De fet, el tractament 
és gairebé del tot efectiu si  
es pren de la manera com es  
prescriu, un fet que queda 
reservat a facultatius del sistema 
sanitari públic amb experiència 
en el tractament de la sida.

La pastilla 
preventiva PrEP 
es dispensarà en 
poques setmanes

“El desconeixement
de la malaltia fa que
les persones infectades 
encara tinguin un fort 
estigma social”

arxiu

DIAGNÒSTIC  La detecció és precoç és bàsica per a un bon tractament

no pot transmetre la infecció a la 
seva parella, ja que indetectable 
vol dir intransmissible". Una al-
tra creença que s’associa al VIH és 
que només incideix en col·lectius 
determinats, "però la veritat és 
que ningú no està exempt d’in-
fectar-se: sigui gran, jove, homo-
sexual o heterosexual". En aquest 
sentit, remarca Macorigh, "la pro-
tecció és sempre molt impor-
tant, tant per evitar contraure la 
sida com moltes altres malalties 
de transmissió sexual".  

Proves de detecció gratuïtes 
Més enllà de la tasca de la unitat de 
VIH sida de l’Hospital i també amb 
la voluntat de detectar precoçment 
el màxim de casos –l’objectiu és 
que l’any vinent el 90% de les per-
sones amb VIH coneguin el seu 
estat serològic respecte al virus– i 
per controlar millor la malaltia, 
l’entitat ActuaVallès realitza pro-
ves ràpides de VIH a les instal·la-
cions de l’Hospital cada dimarts de 
15 a 19 h de manera gratuïta i con-
fidencial –cal concertar cita prèvia 
al tel. 93 727 19 00–. També, coin-
cidint amb la Setmana Europea de 
la Prova Ràpida del VIH (del 22 
al 29 de novembre), el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona (COFB) 
i Actuavallès promouen una cam-
panya per al diagnòstic precoç del 

VIH a les farmàcies del Vallès Ori-
ental i l'Occidental, on es calcula 
que la meitat dels nous diagnòstics 
per VIH són tardans. D’aquesta ma-
nera, si es detecten casos positius, 
s’ofereix la possibilitat de rebre el 
seguiment i el tractament adequat 
de forma continuada. i x.l.

ció sobre la cura de la salut. Sobre 
la malaltia, Deig explica que "a dia 
d’avui encara és incurable, però 
sí que hi ha tractaments senzills, 
potents i eficaços que eviten que 
es desenvolupi el virus". De fet, 
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Futures auditoriesNomenat el Consell del Poble de Palou
L'Ajuntament s'ha compromès a impulsar 
auditories dels serveis per aconseguir "més 
qualitat i més eficiència". Les auditories 
seran tutelades per la nova interventora 
municipal, que s'incorpora dilluns.

Després de les eleccions per elegir el terç veïnal al Consell del Poble de 
Palou –en què van sortir triats Joan Francesc Mayol, M. Rosa Viñallonga i 
Ricard Caussa–, el ple ha ratificat el terç de representants polítics –Albert 
Camps i Gemma Giménez (PSC) i Àlex Sastre (Junts)– i els representants 
d'entitats –Joan Estapé (AV), Isidre Cladellas (SAT) i Julià Pla (productor).

SOCIETAT

GRANOLLERS. Després dels anys 
més cruents de la crisi, el pressu-
post municipal va anar augmen-
tant fins al d'enguany, que suposa-
va l'increment de la despesa més 
important dels darrers 14 anys. 
Aquest creixement, però, s'ha es-
tancat de cara al pressupost con-
solidat de l'Ajuntament de Grano-
llers de 2020, que tornarà a ser 
d'uns 90,7 milions d'euros –amb 
una variació mínima de 10.000 
euros respecte el de 2019–.

El regidor d'Hisenda, Jordi Ter-
rades, assegurava que, tot i l'incre-
ment de despesa i comptant amb 
els mateixos ingressos, el pressu-
post compleix els "objectius de 
consolidar les polítiques socials, 
fer un salt en el manteniment 
de la ciutat, mantenir la inver-
sió, fer una ciutat atractiva per 
a l'activitat econòmica i un Gra-
nollers més creatiu", resumia. 
Els seus arguments, però, no van 
convèncer l'oposició que, dimarts 
al ple, va recelar de la proposta  
socialista. Així, ERC i GxI-Primà-
ries hi votaven en contra, mentre 
que JuntsxGrn i Cs s'abstenien. 

La despesa ordinària del pressu-
post ha crescut en 3,4 milions (un 
4,4% respecte a 2019), de manera 
que, segons el regidor ponent, ha 
"calgut un esforç claríssim de 
contenció". Per finançar el pres-
supost, el govern va augmentar 

El pressupost per a 2020 s'estanca 
i manté els 90,7 milions d'enguany

alguns impostos i taxes de les or-
denances fiscals, amb les quals es 
preten recaptar uns 1,4 milions. 
Pel que fa a ingressos, el pressu-
post també preveu cert increment 
de les transferències de l'Estat i de 
la Generalitat.

Terrades defensava que la pro-
posta pressupostària no només 
fa front a l'increment salarial dels 
treballadors municipals –una par-
tida de 38,1 milions, que ha cres-
cut un 6%– i a l'increment de plan-
tilla –en bona part, professors–, 
sinó que augmenten les partides 
destinades al "manteniment de 
la ciutat, sobretot de les zones 
verdes –16%–, i de la neteja vi-
ària i recollida selectiva de resi-
dus –20%–", indicava. El regidor 
d'Hisenda també destacava les 
partides de serveis a les perso-
nes, de prop de 24 milions, deia, 

HISENDA MUNICIPAL  LA PROPOSTA DEL GOVERN SOCIALISTA S'APROVA SENSE EL SUPORT DE L'OPOSICIÓ, I ERC I GXI-PRIMÀRIES HI VOTEN EN CONTRA

2018 (€) 2019 (€) var. (%) 2020 (€) var. (%)

Ajuntament 76.149.050 82.797.656 8,7% 82.723.885 -0,7%

Museu Municipal 1,284.526 1.402.908 9,2% 1.571.566 12%

Roca Umbert 1.640.868 1.688.174 2,9% 1.760.260 4,3%

Granollers Mercat 1.462.805 1.473.752 0,7% 1.620.507 10%

Granollers Escena 1.858.551 1.893.216 1,9% 2.055.300 8,6%

Granollers Promocions 1.418.189 1.458.135 2,8% 1.487.548 2%

Total consolidat 83.811.991 99.713.842 8,2% 90.723.885 0%

LA INVERSIÓ ES FINANÇA AMB DEUTE QUE 
ES VOL AMORTITZAR ABANS DE FINAL D'ANY
n Les inversions previstes per a 2020 –d'un total de 10 milions d'euros– es 
finançaran en bona part per mitjà de deute bancari, una situació, però, que 
segons el regidor d'Hisenda s'acabarà compensant a finals d'any. L'1 de gener de 
2020 l'Ajuntament de Granollers tindrà un deute viu de 24,7 milions d'euros (que 
suposa un 36,1%, un percentatge molt per sota del permès per llei) i, si no pot 
amortitzar cap préstec bancari durant l'any, el 31 de desembre de l'any vinent el 
crèdit hauria crescut fins als 28 milions. Terrades, però, assegura que és bastant 
probable que –si la nova interventora municipal manté els criteris aplicats fins 
ara– es pugui utilitzar part del romanent de tresoreria de 2019 a amortitzar 
aquest deute, de manera que es clouria l'any sense incrementar endeutament. 
El portaveu de Cs, Jordi Pavón, exposava els seus recels al respecte i alertava 
de l'increment de deute. "A finals d'any ja veurem qui té raó", concloïa.

Inversió més tardama

Una de les inversions més esperades que 
es troben a faltar en el pressupost de 
2020 és la de la construcció de la resi-
dència i centre de dia per a la gent gran, 
que el govern local, tot i disposar d'un 
projecte executiu, ha endarrerit a l'espe-
ra d'un acord amb la Generalitat per a la 
concertació de places. En aquest sentit, 
l'alcalde Mayoral assegurava que s'està 
ultimant aquest conveni amb el Depar-
tament de Treball i Famílies, encapçalat 
pel granollerí Chakir El Homrani. "Espero 
que en el proper ple hi hagi una part 
important de debat per aprovar aquest 
conveni", apuntava Mayoral que, amb 
tot, recordava novament que la compe-
tència de l'àmbit és de la Generalitat. 

A PUNT DE L'ACORD 
PER A LA RESIDÈNCIA

Entre les inversions del 2020 [detalla-
des a l'edició passada del SomGrano-
llers] tampoc no hi són presents altres 
propostes del PSC que el govern asse-
gura que s'aniran executant durant el 
mandat –en el qual es van comprome-
tre a fer una inversió total de 40 milions 
d'euros–. En aquest sentit, Terrades 
assegurava, per exemple, que la refor-
ma de l'avinguda Sant Esteve s'inclourà 
al pressupost del 2021. D'altra banda, 
el camp de futbol de Palou ha desapa-
regut dels pressupostos, després que 
el projecte hagi quedat aturat a l'es-
pera del vistiplau del govern català.

LA REFORMA DE L'AV. 
SANT ESTEVE, AL 2021

i apuntava l'augment del 29% 
del pressupost per al transport 
adaptat; el 20%, per a polítiques 
d'igualtat, i el 20% d'augment de 

les polítiques d'atenció social d'in-
fants i joves, entre d'altres. La des-
pesa corrent i de serveis creix en 
1,5 milions, concloïa. i m.eras
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Els grups de l'oposició a l'Ajun-
tament de Granollers troben que 
els pressupostos municipals per a 
2020 són massa continuistes i "no 
afronten reptes importants", 
indicava la portaveu d'ERC, Núria 
Maynou. Els republicans trobaven 
a faltar –com també GxI-Primàri-
es– més inversió en habitatge pú-
blic, i demanava doblar la partida 
previst de mig milió d'euros, una 
dotació que també considerava 
escassa la regidora de Primàries, 
Mònica Ribell. En aquest sentit, el 
regidor d'Hisenda, recordava la 
inversió en l'inici de l'edifici que 
ha d'incloure una trentena d'habi-
tatges de lloguer social, així com la 
compra d'habitatge públic els dar-
rers anys. L'alcalde, Josep Mayo-
ral, també responia especialment 
molest amb ERC, a qui demanava 
"sinceritat". "Si parlem d’ha-
bitatge, recordem que aquest 
país i aquest Estat no han fet 
els deures. I vostès, que lideren 
l'àmbit econòmic de la Genera-

contractacions", apuntava.
En el cas d'ERC, Maynou també 

considerava que no s'aborda el 
repte de l'emergència climàtica, 
i trobava a faltar "la política de 
trobada i consens". 

Per la seva banda, Ribell denun-
ciava també "poc compromís 
social" i no afrontar l'envelliment 
de la població, per exemple.

Mayoral responia les crítiques i 
concloïa el ple recriminant als dar-
rers governs català i estatal: "El 
que genera expectatives és tenir 
pressupostos, i el que genera 
immobilitat i desesperança a la 
ciutadania és no tenir-ne".  m.e. 

litat els darrers anys, tampoc 
no els han fet", etzibava i tancava 
l'últim torn de debat. 

L'única esmena acceptada
L'única proposta que el govern 
municipal ha acceptat de l'opo-
sició ha arribat de la mà de Junts 
per Granollers i, en part, respon 
també a reclamacions de Ciuta-
dans. El grup encapçalat per Àlex 
Sastre demanava aplicar una línia 
de subvenció a les petites i mitja-
nes empreses per contractar per-
sones majors de 40 anys i/o en 
situació d’atur de llarga durada. 

Així, el govern municipal ha in-
clòs al pressupost una partida de 
50.000 euros per a fer efectiva 
la proposta, que entronca amb 
la demanda d'augment  de sub-
vencions per a la contractació de 
menors de 30 anys i majors de 
45 de Cs. Sastre assegurava que 
el seu grup farà seguiment dels 
ajuts, "pendents que la partida 
s'esgoti. Pot servir per unes 30 

HISENDA MUNICIPAL  LA MAJORIA DE GRUPS CONSIDEREN EL PRESSUPOST CONTINUISTA I MANCAT D'INNOVACIÓ

L'oposició reclama més inversió 
en foment de l'ocupació i habitatge

Propostes 
desestimades
D'ERC. Invertir als barris per dina-
mitzar-los –amb dotació per en-
llumenat de Nadal–, dos milions 
per desplegar una xarxa pedalable, 
ampliar la partida de pressupostos 
participatius fins a un milió d’euros; 
elaborar un pla estratègic de turis-
me, millorar equipaments educatius 
i centres cívics, i una pista polies-
portiva coberta al Parc Firal.
DE JUNTS. Prioritzar la construcció 
del pàrquing soterrat de Roca Um-
bert, crear una ludoteca municipal, 
reformar de forma integral el pave-
lló del Parquet; renovar i millorar el 
camp de futbol del Primer de Maig, 
i iniciar un pla de xoc de supressió 
de les barreres arquitectòniques 
d’arranjament de voreres.
DE CS. Compra i prova d'un City 
Tree –mobiliari urbà que absorbeix 
la mateixa quantitat de diòxid de 
nitrogen–, millora de la seguretat i 
accessibilitat a parcs infantils, més 
inversió en control de plagues.
DE PRIMÀRIES. Línia de transport 
que enllaci centres de salut, cafeteria 
a Museu de Granollers per dinamit-
zar-lo, habilitar espais d’emmagat-
zematge gratuïts per a entitats, 
col·locar un arbre de Nadal a tots els 
barris i renovar les instal·lacions del 
camp del carrer Girona.

n El regidor socialista Jordi Terrades 
explicava que el pressupost no recull 
les propostes de l'oposició pel que fa a 
gestió de residus perquè s'hi contempla 
una partida per "fer un estudi tècnic 
per definir el nou contracte de reco-
llida de residus i neteja". "En comp-
tes de començar a fer petits canvis, 
cal un debat per implementar un nou 
model", assegurava. Així, les propos-
tes d'ERC d'implantar un sistema de 
deixalleries mòbils a diferents punts 
de la ciutat; de JuntsxGrn, d'un servei 
de deixalleria mòbil, especialment als 
barris, i destinar una partida per estu-
diar el pagament per generació; i de Cs, 
de la recollida rotativa de l'oli usat, han 
quedat sobre la taula. Per la seva banda, 
Primàries demanava que, tant el futur 
nou model de recollida com el de gestió 
de l'aigua, sigui votat per la ciutadania.

ESTUDI DEL MODEL 
DE GESTIÓ DE RESIDUS

Mayoral: "El que genera
 expectatives és tenir

 pressupostos, i el que
 genera immobilitat i

 desesperança és no tenir-ne"
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GRANOLLERS. El 28 d’agost de 
1880 naixia el Casino de Grano·
llers, "l’entitat més antiga de la 
ciutat que manté els objectius 
pels quals va ser impulsada". 
Per celebrar l’efemèride, el 140è 
aniversari de l’entitat, la junta del 
Casino ha programat una vintena 
d’activitats que s’afegiran a les ja 
habituals de la seva programació.

Entre d’altres, s'ha previst un 
sopar de gala per als socis i sòci·
es al pati del Casino, just després 
de festa major, per reconèixer les 
persones que han donat suport a 
l’entitat durant tots aquests anys, 
així com una mostra fotogràfica 
commemorativa dels 140 anys de 
l’entitat, amb imatges històriques 
que en mostren l’evolució.

Els actes d’aniversari, però, ar·
rencaran al gener amb la presen·
tació del llibre Casino de Granollers 
Club de Ritme (1880-2020), Histò-
ria d’un arrelament a la ciutat, un 
volum escrit per a l’ocasió pel pe·
riodista Paco Monja que repassa la 
història de l’entitat durant els tres 
segles en què ha estat actiu –XIX, 
XX i XXI–, passant per períodes 
tan convulsos com la postguerra 
i el franquisme. La publicació, que 
també relata com el Casino s’ha 
anat adaptant als canvis de la ciu·
tat, compta amb les aportacions de 
diversos testimonis rellevants de 
la història de l’entitat i amb un re·
cull de fotografies històriques, en·
tre les quals n’hi ha una del 1890 
no publicada mai fins ara.

La música, protagonista
Com és habitual, el jazz serà pro·
tagonista també el 2020. D’una 
banda amb el 30è Festival de Jazz 

que inclourà el concert d’una big 
band i un altre del flautista fran·
quesí Claudi Arimany, que actuarà 
per primera vegada com a solista 
al Casino acompanyat d’un trio de 
jazz, amb baix, bateria i piano.

També en l’àmbit musical, els 
mesos d’abril i maig tindrà lloc, 
cada 15 dies, el cicle de concerts 
de guitarra, coordinat pel músic 
granollerí Rafel Sala i que comp·
tarà amb actuacions d'intèrprets 
de renom, com el japonès Hiroschi 
Fuchi i els valencians Rubén i Au·
siàs Parejo, entre d’altres.

Altres activitats que es duran a 
terme durant el 2020 seran unes 
tertúlies sobre òpera a càrrec del 
pediatre Genís Tura, gran conei·
xedor d’aquest gènere musical 
–de maig a desembre–, i una se·
gona edició d'Els Debats del Ca·
sino, una iniciativa que ha assolit 
un gran èxit en aquesta primera 
edició. "Hem començat a treba-
llar en l’organització de nous 
debats, que segurament canvia-

de Granollers, de gener a març, i 
d’una altra amb el 48è Cicle de Jazz 
del Casino, a partir del setembre, 

arxiu municipal de granollers

ENTITATS  AL GENER ES PUBLICARÀ UN LLIBRE QUE RECULL L'EVOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ, AMB IMATGES HISTÒRIQUES I INÈDITES

L'ENTRADA  Imatge del Casino durant el Carnaval de 1929

rem de dia per no coincidir amb 
altres activitats culturals de la 
ciutat", explicava dimarts Ramon 
Font, impulsor dels debats.

Finalment, per cloure els actes 
de l’aniversari, el fotògraf Ramon 
Ferrandis coordinarà una exposi·
ció fotogràfica, a finals de 2020, 
que recollirà els moments viscuts 
durant tot l’any en les activitats 
del Casino. A més, per emmarcar 
tota aquesta programació, l’en·
titat ha renovat el logotip i hi ha 
afegit una llegenda commemora·
tiva del 140è aniversari.  x.l.

El Casino presenta els actes
del 140è aniversari de l'entitat

n El Casino ha aprofitat l’aniversari 
per adherir-se a la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, una iniciativa que 
permetrà “donar-nos a conèixer a la 
comarca i arreu de Catalunya, tenir 
més assessorament legal i compartir 
continguts amb altres ateneus”, ex-
plicava dimarts Josep Rius, president 
de l’entitat. Rius també apuntava que 
el cost de totes les activitats previs-
tes per celebrar l’aniversari s’enfilarà 
a 38.000 euros, una quantitat que es 
sufragarà amb fons propis de l’entitat, 
col·laboracions d’empreses de la ciutat 
i també a través de subvencions.

ADHESIÓ A LA 
FEDERACIÓ D’ATENEUS 
DE CATALUNYA

Xerrada

Avui, dijous (19.30 h), l'economista i 
professor universitari Germà Bel farà 
la ponència Infraestructures: com i per 
què es fan i la incidència que hi té la 
política dins del cicle Mirades alterna-
tives, corresponent a la primera edició 
d’Els Debats del Casino. Bel és doc-
tor en Economia per la Universitat de 
Barcelona i màster en Economia per la 
Universitat de Chicago. També exerceix 
de catedràtic i professor universitari i 
és autor de nombrosos articles a la 
premsa i llibres, com Espanya, capital 
París, que estudia la capitalitat de Ma-
drid, les infraestructures d'Espanya i el 
seu impacte en l’economia. Bel va ser 
també diputat al Parlament i al Con-
grés de Diputats. L'aforament limitat 
del Casino fa que les entrades per ac-
cedir-hi ja s'hagin exhaurit.

GERMÀ BEL, NOU 
PONENT DELS 
DEBATS DEL CASINO

Avui, dijous (18 h), a la plaça de la 
Corona, tindrà lloc l’encesa oficial 
de llums de Nadal a Granollers i la 
presentació de la campanya de Na·
dal i Reis. A més de l’arbre lluminós 
de 12 metres instal·lat a la matei·
xa plaça, com l’any passat, també 
s’encendran els llums dels carrers 
Anselm Clavé, Nou, Santa Esperan·
ça, Sant Roc, Santa Anna, Rec, les 
Olles, Caserna, Travesseres, Cata·
lunya, Santa Elisabet, Joan Prim i 
Minetes. Les associacions de comer·
ciants que es fan càrrec del lloguer 
dels llums s'han mostrat novament 
preocupades per la gran despesa 
que els suposa l'ornamentació de 
Nadal, així com per la falta de col·
laboració de molts dels comerços 
associats. En aquest sentit, han de·
manat a l'Ajuntament més impli· 
cació per reduir la despesa i millorar 
la qualitat de la il·luminació. El con·
sistori ha avançat que farà un estudi 
per renovar el Nadal a la ciutat.

A les Franqueses, l'encesa oficial 
de llums serà dissabte a la tarda. A 
Corró d'Avall hi haurà una festa a la 
plaça de l'Espolsada, de 17 a 19 h, 
amb un taller familiar per decorar 
l'arbre de Nadal, recollida de pro·
ductes infantils amb fins benèfics, 
sardanes, xocolatada, flashmob, 
un concert de corals i l'encesa dels 
llums (17.45 h). A Bellavista també 
hi haurà una festa, en aquest cas 
a la plaça Major de 18 a 20.30 h, 
amb xocolatada, taller de creació 
d'ornaments de Nadal, concert ro·
ciero, l'actuació dels cors Camins i 
Xeremella i l'encesa final de llums 
(19.45 h). Al matí, també a la plaça 
Major, hi haurà una fira a càrrec 
de l'associació Gente del Barrio de 
Bellavista, amb parades de comerç 
local, artesania de Nadal, un tió, 
animació infantil i botifarrada. 

TRADICIÓ

Tot a punt per 
a l'encesa dels 
llums de Nadal
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GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers ha anul·lat l'acord de 
contribucions especials i ha atu-
rat part del procés de licitació de 
la reurbanització del polígon Font 
del Ràdium, concretament en 
l’àmbit del carrer Severo Ochoa 
i part del camí de Can Ros dels 
Ocells. Aquests vials, que s’havi-
en inclòs en el pla de reforma in-
tegral del polígon, tenien un cost 
aproximat d’un milió d’euros, que 
havien de finançar l’Ajuntament 
(362.515 euros) i els empresaris 
de la zona per mitjà de contribu-
cions especials (639.739 euros). 
Després que la junta de govern 
aturés el concurs per atorgar les 
obres, el ple de dimarts va apro-
var estimar els recursos inter-
posats per empreses afectades i 
deixar sense efecte l'ordenació de 

Duran i Reynals, Alfred Nobel, Jo-
sep Trueta i avinguda de l'autovia 
de l'Ametlla– la Diputació va ator-

contribucions especials per finan-
çar parcialment les obres.

A la resta del polígon –carrers 

x.l.

URBANISME  MANCA D'ACORD AMB ELS EMPRESARIS DEL CARRER SEVERO OCHOA I PART DEL CAMÍ DE CAN ROS DELS OCELLS

Anul·lat l'acord per a la reurbanització 
d'un sector del polígon Font del Ràdium

CARRER SEVERO OCHOA  De moment, mantindrà l'estat actual

gar una subvenció per a la refor-
ma (700.000 euros) i, després que 
el ple resolgués els recursos pre-
sentats –la majoria desestimats–, 
continua el procés de licitació dels 
treballs –pressupostats en 2,3 mi-
lion–, que es preveu que s’iniciïn a 
principis de 2020. El 30% serà fi-
nançat per l'administració pública 
i el 70% a través de les contribu- 
cions especials dels propietaris.

En canvi, al carrer Severo Ochoa 
i part de Can Ros dels Ocells, 13 
dels 40 propietaris de la zona van 
presentar nombroses al·legacions 
amb recels sobre l’execució de la 
reforma. El consistori ha reco-
negut, doncs, que l’obra no té el 
consens desitjat i ha decidit obrir 
un període de reflexió per cercar 
l’acord amb els empresaris per 
desenvolupar el projecte.  m.e.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

ACTIVITA
C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

Com puc saber si el meu fill amb 
molta tos té laringitis?
El diagnòstic de les laringitis –li 
recordo que no sóc pediatre– pot 
ser complex, excepte en casos de 
laringitis molt clares. Les laringitis 
franques cursen amb tos caracte-
rística (canina) i, normalment, amb 
certa dificultat respiratòria, que es 
pot apreciar veient com el tors del 
pacient presenta un moviment molt 
evident de les costelles, així com un 
clar soroll en inspirar. En tot cas, 
quan el nen presenta tos important 
i certa dificultat respiratòria cal 
consultar el metge sense demo-
rar-se gaire, ja que les laringitis, 
com les bronquitis, en nens, res-
ponen molt bé al tractament.

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
licitat la concessió de la gestió dels 
cementiris que gestiona el consis-
tori –Corró d'Amunt, Corró d'Avall 
i Marata–, així com els serveis fu-
neraris que es presten en aquests 
cementiris. La durada del contracte 
serà de 2 anys prorrogable 3 anys 
més per períodes anuals. El pressu-
post per a la licitació és de 31.200 
euros (IVA inclòs), i el termini per 
presentar ofertes finalitzarà el 23 
de desembre. L'empresa adjudica-
tària es farà càrrec tant de la gestió 
com de la conservació i el manteni-
ment de les instal·lacions. 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament 
de les Franqueses ha adjudicat a 
Héctor Jala Irigoyen la redacció 
del projecte executiu de l'amplia-
ció i reforma de l'edifici de vesti-
dors i hotel d'entitats del camp de 
futbol de Corró d'Avall. 

L'objectiu és reformar i ampli-
ar l’actual hotel d’entitats, situat 
a la planta baixa de l’edifici, així 
com reorganitzar la distribució de 
l’espai i millorar el sistema de cli-
matització per tenir més control i 
optimització de la temperatura de 
l’equipament i millorar-ne el con-
fort. El projecte també abordarà 

la reforma dels espais destinats a 
magatzem i uns nous serveis pú-
blics, situats a la primera planta 
de l’edifici, així com la construcció 
d’una sala polivalent d’ús social 
per a les entitats que permeti tam-
bé l’organització d’esdeveniments. 

El consistori preveu la conne-
xió de tots els espais per facilitar 
la circulació a l’interior de l’equi-
pament. La redacció del projecte, 
a la qual van optar 15 empreses 
en la licitació i encarregada fi-
nalment per 40.535 euros (IVA 
inclòs) té una durada estimada de 
quatre mesos. 

El camp de futbol de Corró 
d'Avall renovarà els vestidors

Les Franqueses 
licita la gestió
de tres cementiris

L’edifici principal de l'Ajuntament 
de Granollers, a la plaça de la Por-
xada, acollirà a partir de dimecres 
vinent (17 h) l'exposició fotogrà-
fica Al tombant de dos segles. Fo-
tografies de Tomàs Torrabadella, 
de l'Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr). L'exposició mostra les 
imatges més antigues que l’Arxiu té 
de Granollers, del 1878 al 1912, en 
què es poden veure algunes places, 
el mercat, la gent, els balls, les festes 
religioses i les feines del camp. La 
mostra, que correspon al Fons To-
màs Torrabadella, es podrà vistar 
del 4 de desembre al 25 febrer. 

Exposició de les
fotos més antigues 
de la ciutat
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Amb motiu del 25-N, Dia interna-
cional per a l'eradicació de la vio-
lència vers les dones, són moltes 
les entitats i institucions que orga-
nitzen activitats. A Granollers, per 
exemple, la Taula d'Igualtat de Gè-
nere va llegir dissabte a la Porxada 
el manifest del 25-N, i van actuar-hi 
Dones de blanc, un grup d’expressió 
corporal contra la violència vers les 
dones. També hi ha hagut sessions 
de formació als instituts i aquest 
divendres hi haurà una jornada 
tècnica sobre l’abordatge de les vi-
olències masclistes a l’espai públic. 
Diumenge, La Malgirbada organit-
zava la tercera Marxa Nocturna Fe-
minista; i dimarts, al ple, la regidora 
d'Igualtat, Maria del Mar Sánchez, 
llegia el manifest consensuat en-
tre tots els grups municipals: "Una 
agressió sexual a una dona no és 
un fet puntual, sinó una expres-
sió més de l'estructura patriar-
cal, una agressió contra totes les 
dones. Aquesta violència ens so-
cialitza en la por i llença un mis-
satge ben clar a les dones més jo-
ves: volen controlar i sotmetre la 
vida de les dones", recordava. 

D'altra banda, també a les Fran-
queses es va commemorar el 25-
N. Entre d'altres, es va organitzar 
l'anomenada fira de l'amor, pro-
postes lúdiques per reflexionar so-
bre l’amor romàntic; un taller d’au-
toprotecció per a dones, impartit 
per la Policia Local; i un concert 
amb un ampli repertori dedicat a 
les dones. L'acte central, però, orga-
nitzat per l'Associació Mirall, duia 
per títol Fem camí sense oblit, i re-
cordava les 93 dones assassinades 
enguany a Espanya. Marta Reche, 
regidora de Feminisme i Igualtat, 
apuntava que "l'acte posa de ma-
nifest la realitat dels feminicidis 
que hi ha arreu de l’Estat". 

kALONI mOrerA

IGUALTAT  ENTITATS I AJUNTAMENTS ORGANITZEN ACTES PER SENSIBILITZAR I CONSCIENCIAR

Clam contra la violència masclista
El ple de Granollers consensua un manifest amb motiu del 25-N

DONES DE BLANC  Actuació a la Porxada, dissabte

MARXA NOCTURNA  Desenes de dones a l'acció de La Malgirbada

FEM CAMÍ SENSE OBLIT  Acte central a Can Font, a Corró d'Avall

GRANOLLERS. Coincidint amb les 
activitats del 25-N, divendres 
van presentar-se a Can Jonch els 
resultats d’un estudi sobre els es-
pais d’oci nocturn i el dispositiu 
del Punt G, un servei que aporta 
seguretat, informació i assistèn-
cia en casos de violència o con-
sum de tòxics durant les nits del 
Musik N Viu i de festa major. 

Entre d’altres, l’estudi detecta 
quines són les situacions d’inse-
guretat que perceven els joves a 
la ciutat, que són diferents segons 
el gènere. Els nois, per exemple, 
noten inseguretat davant d'al-
tres grups de nois, mentre que 
les noies vinculen la inseguretat 
a les possibles agressions sexuals. 
En tots dos casos, però, la major 
sensació d’inseguretat es percep 

en el moment de tornar a casa de 
matinada. L’estudi, a més, inclou 
un mapeig dels punts conside-
rats més insegurs, que solen ser 
espais tancats, amb racons, fora 
de les zones d’actes festius i vin-
culats al consum de tòxics. També 
es detecten com a insegurs espais 
poc concorreguts o amb presèn-
cia de persones en ambient d’oci, 
però que no participen en les acti-
vitats de la festa. 

El Punt G, actiu des de fa tres 
anys, és un dispositiu d’atenció, 
prevenció i reducció de riscos 
present les nits festives de Grano-
llers per donar resposta a situaci-
ons que poden produir-se durant 
la festa. La majoria d'atencions de 
la darrera edició estaven associa-
des al consum d'alcohol. 

Detectats els punts més 
insegurs per festa major

PRESENTAT UN ESTUDI SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL PUNT G

Festa d'aniversari al centre Valldoriolf
La Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Valldoriolf, que depèn de 
la Fundació Vallès Oriental (FVO), ha celebrat 25 anys de la seva posada en 
funcionament. Els treballadors del centre ocupacional Xavier Quincoces han 
fet un mural per decorar l’entrada de la residència i dimarts es va fer un 
dinar amb treballadors del centre, persones ateses a La Vinyota de Mollet 
i a Ampans i altres que en algun moment han estat residents del centre.

fvO
EDUCACIÓ  EL CENTRE, OBERT EL 1994,  DEPÈN DE LA FVO

k.mOrerA

LA mALgIrbAdA
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Volkswagen T-Cross Edition 1.0 TSI 70 kW (95 CV) manual. Emissió de CO2 (g/km): 134 (NEDC: 116). Consum mitjà (l/100 km) de 5,9 (WLTP).
*Oferta Volkswagen Renting, SA, per a un Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 70 kW (95 CV) manual. Termini: 36 mesos. 36 quotes de 180 € (no inclou 
l’IVA). Entrada: 2.891,74 € (IVA no inclòs). Quilometratge: 10.000 km/any. Inclou manteniment, reparacions i assegurança a tot risc sense 
franquícia. No inclou el canvi de pneumàtics. Per a altres versions o equipaments, consulta el teu concessionari Volkswagen. Oferta vàlida fins 
al 31/12/2019, tret que es produeixi alguna variació en les condicions del preu del vehicle. Incompatible amb altres ofertes financeres. Model 
visualitzat: Volkswagen T-Cross Sport amb equipament opcional.

Sarsa 
Ctra. de la Roca, km 17, 08430 La Roca del Vallès
Tel. 938 795 921, www.sarsa.com

Nou Volkswagen T-Cross
Per 6€/dia amb My Renting*
- Assegurança a tot risc sense límit d’edat
- Tots els manteniments
- Estrena cotxe cada 3 anys
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LLUÍS MARTÍNEZ I 
JUAN JOSÉ ARÉN 
REBEN LES MEDALLES 
D'OR DE L'HOSPITAL

L'Hospital va celebrar dijous la cinquena edició de l'acte institucional Fulls d'His-
tòria, en què reconeix professionals i entitats que han estat cabdals per al desen-
volupament del centre sanitari. Així, Lluís Martínez Borrego, responsable de la im-
plantació de l'anàlisi de gestió a l'Hospital, i Juan José Arén, metge responsable de 
la jerarquització del Servei d'Anestèsia, van rebre les Medalles d'or de la institució.  
La Fundació Montañá, un dels benefactors del centre geriàtric, també va rebre una 
distinció, l'anomenada Mans de l'Hospital, que va recollir Baltasar Parera. A més, 
es va lliurar a títol pòstums la distinció Pedres de l'Hospital, per a Carles Vallbona –
que recollia el seu fill Carles i Marta Azcona– i Isabel Vallès –lliurat a Glòria Pons–.

L'Hospital premia els millors treballs 
de recerca dels seus professionals
En el marc de la setena Jornada de 
Recerca i Innovació de l'Hospital 
de Granollers, divendres la direc-
ció va atorgar reconeixements als 
autors de comunicacions i pro-
jectes amb impacte en la pràctica 
assistencial i en la prevenció i mi-
llora de la salut de la població. El 
premi al millor article ha estat per 
Oscar Duems i Sulema Yarlequé, 
metges adjunts de Geriatria; a la 
millor comunicació, per a Xavier 
Espada, coordinador de la Sala de 
Parts; i els tres premis de recerca 
Carles Vallbona, novament per a 
Oscar Duems, i per a Dolores Co- 
chos, cap del Servei de Neurologia, 
i Imma Castillo, fisioterapeuta. i

RESIDENCIAL - INDUSTRIAL - LOCALES DE NEGOCIO - FINANCIACIÓN
Certificados de eficiencia energética, cedulas de habitabilidad, seguros de alquiler de vivienda y
locales de negocio por falta de pago de renta y reclamación judicial. 

L'Hospital de Granollers va cele-
brar, dijous, el 10è aniversari de la 
posada en marxa de l’edifici d’aten-
ció ambulatòria. A través d’una ex-
posició, que es podrà visitar al llarg 
d’un mes a la planta baixa d’aquest 
edifici, el centre convida els usuaris 
a conèixer els i les professionals 
que dia a dia hi donen servei.

L'exposició fa repàs a l’activi-
tat duta a terme al llarg d’aques-
ta dècada a l'edifici inaugurat el 
novembre de 2009 per la llavors 
consellera Marina Geli. Aquesta 
va ser la quarta gran ampliació 
de l'Hospital des de 1970 i va su-

posar una inversió de 28 milions 
d'euros. El nou edifici va compor-
tar passar de 32 consultoris a 76, 
de 13 gabinets d'exploració a 21 
i de 19 places d'hospital de dia a 
38, més dos quiròfans de cirurgia 
menor ambulatòria.

A la inauguració de la mostra, 
Montse Massó, cap d'àrea d'aten-
ció ambulatòria; Rafael Lledó, 
director general de l’Hospital, i 
Josep Mayoral, president del pa-
tronat de l'Hospital i alcalde de 
Granollers, van recordar el pas 
endavant que va significar el nou 
equipament sanitari. i M.E.

Una dècada de 
l'edifici d'atenció 
ambulatòria

hospital

EQUIPAMENTS SANITARIS  UNA EXPOSICIÓ HO COMMEMORA GUARDONS  EL CENTRE RECONEIX LES PERSONES CABDALS PER AL SEU DESENV0LUPAMENT

Manel Balcells, medalla Josep Trueta
El metge i exregidor de Granollers Manel Balcells rebrà divendres, al 
Palau de la Generalitat, la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari a pro-
posta del Departament de Salut. Actualment, Balcells és director del 
Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores 
a Catalunya (CIMTI), que té per objecte facilitar i accelerar l’arribada 
de les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte en la ciutadania. Va 
ser un dels fundadors del primer centre de medicina esportiva creat a 
Catalunya a la dècada dels 80, el Centre de Medicina de l’Esport de Gra-
nollers, que va dirigir fins al 1995. 

hgg

INAUGURACIÓ  La mostra està protagonitzada pels professionals del centre

hgg

RECONEGUTS  Tots els premiats a la Jornada de Recerca i Innovació
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Les Medalles de la Ciutat es lliu-
raran el divendres 20 de desem-
bre (20 h) a la Sala Tarafa. Així 
ho explicava dimarts la primera 
tinenta d'Alcaldia, Alba Barnusell, 
en el marc de la ratificació del ple 
de l'acord d'atorgament d'aquesta 
distinció a l'activista social Mama-
dou Aliou Sylla –a títol pòstum– i 
la gimnasta Aurora Morata Sal-
vador. Amb la presència de l'ho-
menatjada i dels familiars i amics 
d'Aliou, la regidora va llegir els 
mèrits que tots els grups munici-
pals han valorat unànimement.

L'activisme social a favor dels 
drets humans exercit primer al seu 
país, el Senegal –en una ONG que 
defensava els drets de les dones– 
i, posteriorment, a Granollers han 
valgut el reconeixement pòstum 
a Aliou Sylla, que va morir l'estiu 
passat als 44 anys. Va formar part 
d'entitats com l'Associació Cul-
tural Resortisante de Kedougou 
–que va impulsar–, Amics de l’Àfri-
ca del Vallès Oriental – va ser-ne 
vocal–, El Xiprer –n'era voluntari–, 

i Vallès Oriental Vol Acollir. Tam-
bé va ser impulsor de l’intercanvi 
de jugadores d’handbol del BMG 
i Kédougou, el seu poble al Sene-
gal. "El seu humanisme, caràcter 
dialogant i col·laborador el va 
convertir en un dels interlocu-
tors a Granollers de la comu-
nitat senegalesa de la regió de 
Kédougou", deia Barnusell.

Pel que fa a Aurora Morata, la 
tinent d'alcalde va recordar els 
gairebé 40 anys de dedicació a la 
secció de gimnàstica artística del 
Club Natació Granollers –hi exer-
cí com a directora esportiva–, així 
com la trajectòria esportiva que va 
tenir la seva màxima expressió en 
els Jocs Olímpics de Moscou 1980, 
on va assolir la 25a posició, una 
de les millors classificacions  de la 
gimnàstica de l'Estat fins llavors. 
També va ser campiona d’Espanya 
de gimnàstica esportiva en catego-
ria individual i medalla d’or en els 
Jocs de la Mediterrània d’Split. El 
CNG va batejar la sala de gimnàs-
tica amb el seu nom. 

Granollers aspira a liderar 
un projecte europeu amb 
implicació del CSIC i Pimec

RECONEIXEMENTS  EL PLE RATIFICA L'ACORD DELS GRUPS

La regidora Alba Barnusell va repassar 
els mèrits de l'activista social i la gimnasta 

GRANOLLERS. La creació de xarxes 
ciclables que uneixin els munici-
pis de la comarca i la necessitat 
de connectar el Vallès Oriental i 
l’Occidental amb ferrocarril són 
alguns dels temes que van trac-
tar-se dimecres, a Granollers, en 
una nova trobada de la Taula in-
termunicipal per a la qualitat de 
l’aire, una iniciativa que aplega 
una vintena de municipis de la co-
marca –amb tres incorporacions 
recents: Bigues i Riells, Llinars i 
Cardedeu– per treballar plegats 
en la reducció de la contaminació 
atmosfèrica.

El regidor de Medi Ambient de 
Granollers, Albert Camps, recor-
dava en la sessió que la qualitat 
de l'aire va més enllà de l'àmbit 
ambiental per ser una qüestió 
de salut, i en aquest sentit insis-
tia en la necessitat de treballar 
de manera coordinada amb tota 
mena d’agents, econòmics, socials 
i institucionals, per aconseguir un 
canvi real. “No té sentit prendre 
mesures només a escala local, 
perquè l’aire no entén de fron-
teres; i tampoc no té sentit ac-
tuar només en l’àmbit urbà, on 
es generen el 25% de les emis-
sions, si no s’actua en grans ei-
xos viaris o en la indústria, que 
genera el 75%”, deia Camps.

Zona de baixes emissions
Durant la trobada, en què també 
van participar representants de la 
Generalitat i del Consell Comarcal, 
es va explicar el contingut de la 
trobada de la Taula de la Qualitat 
de l'Aire de Barcelona, celebrada 

municipis de l'entorn, una mesura 
que, en cas d’aplicar-se, “hauria 
d’anar acompanyada de mesu-
res estructurals, com l’ampli-
ació de les zones de vianants o 
l’increment de les xarxes per a 
bicicletes, no només per a l’oci 
sinó també per transformar la 
mobilitat quotidiana”.

Finalment, en la reunió es va ex-
posar el projecte europeu CoGent 
Aire Net, liderat per Granollers i 
Mollet, i al qual s'aspira a parti-
cipar juntament amb institucions 
i entitats com l'ATM, el CSIC, la 
Diputació o Pimec. Es tracta d'un 
projecte de gran abast que pro-
mou el treball en xarxa entre di-
ferents administracions, centres 
de recerca, ciutadans i activitats 
econòmiques locals amb l'objec-
tiu, també, de millorar la qualitat 
de l'aire. El projecte es presentarà 
públicament a principis de de-
sembre.  x.l.

al setembre, en què el conseller 
de Territori va oferir d'esten-
dre la zona de baixes emissions 
(ZBE) –que entrarà en funciona-
ment a Barcelona al gener– més 
enllà de l'àrea metropolitana. En 
aquest sentit, alcaldes i regidors 
de la comarca van analitzar com 
pot afectar l'entrada en funciona-
ment d’aquesta mesura al Vallès 
Oriental. “Es preveu un augment 
d’usuaris del transport públic 
del 3,7%”, explicava Camps. “Per 
això cal veure com s’augmenta 
la capacitat del transport pú-
blic, com reforcem el servei en-
tre els municipis de la comarca 
i si és possible, per exemple, 
unir la R4 i la R8 de Rodalies 
per incrementar i millorar el 
servei ferroviari”. 

Sobre la ZBE, Camps també ex-
plicava que també està en estudi la 
implementació d’una zona de bai-
xes emissions a Granollers i altres 

arxiu

MEDI AMBIENT  NOVA REUNIÓ DE LA TAULA INTERMUNICIPAL PER A LA QUALITAT DE L'AIRE

CONTROLS DE L'AIRE  Una estació mesuradora, a tocar del Palau d'Esports

Les Medalles de la Ciutat 
a Mamadou Aliou i Aurora 
Morata es lliuraran el dia 20

Alcaldes i regidors dels darrers 
40 anys s'apleguen a la Tarafa
L'Ajuntament de Granollers ha convidat els 142 regidors i regidores de 
les darreres quatre dècades, així com els alcaldes Rafael Ballús, Josep 
Pujadas, Josep Serratusell, Carme Esplugas i Josep Mayoral, a la com-
memoració dels 40 anys de la recuperació de la democràcia als ajun-
taments, passat el franquisme. L'acte servia per reflexionar sobre la 
transformació de les ciutats i reconèixer els representants municipals 
des de 1979 [Tots els detalls a granollers.cat i a la propera edició]. 
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El despatx d’advocats que dirigeix l’advocat Albert 
Colombo Sánchez, ACS Advocats Associats, inau-
gura les seves noves ofi cines al carrer Foment nú-
mero 14 de Granollers.

El constant creixement i evolució que aquest des-
patx està experimentant d’ençà que va obrir les 
seves portes, han portat a la fi rma a dur a terme 
aquest canvi d’ubicació i instal·lacions, perquè així 
pugui proporcionar als seus clients un espai adaptat 
a les seves necessitats i que alhora permeti que el 
despatx continuï expandint-se. 

Ara, en unes ofi cines a peu de carrer, àmplies i con-
fortables, ACS Advocats Associats disposa d’unes 
instal·lacions que acompanyen els valors d’aquest 
despatx, d’innovació, modernitat, proximitat i excel-
lència als serveis que presta als seus clients.

Perquè per ACS Advocats Associats resulta essen-
cial prestar serveis de màxima qualitat, en un entorn 
que permeti l’adaptació del despatx a les necessi-
tats més actuals, amb les tecnologies més innova-
dores i sobretot, dotant als seus clients d’uns serveis 
propers, d’excel·lència i màxima comoditat.
 

Noves ofi cines d’ACS Advocats 
Associats a Granollers

ACS Advocats Associats 
NOVA ADREÇA c. Foment, 14. GRANOLLERS. T. 932 226 042 - 661 38 75 89
info@acsadvocats.com · www.acsadvocats.com

NOVA 
UBICACIÓ

Carrer Foment, 14

GRANOLLERS
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Amb un cartell espectacular que 
recull un ampli exemple del talent 
artístic del Vallès Oriental, dissab-
te la Sala Tarafa serà l'escenari 
del festival Granollers amb Open 
Arms, una iniciativa d'un grup de 
granollerins a títol individual que 
pretén recaptar fons per aquesta 
entitat que salva vides a la Medi-
terrània. Amb el lema No deixa-
rem ni una vida més a la deriva, 
aquest festival, conduït per Maria 
Diumaró, aplegarà una trentena 
de músics, poetes i rapsodes que 
aniran fent les seves aportacions a 
partir de les 11 h i fins ben entra-
da l'hora de dinar. 

En l'apartat musical hi partici-
paran des de bandes de pop rock, 
com la paretana Illa Carolina, 
fins a cant coral, amb el Cor Mixt 

preta poemes musicats. 
En l'àmbit poètic, el pianista 

Josep Maria Roger acompanyarà 
l'actriu Teresa Sirvent, i hi recita-
ran també Santi Montagud –amb 
Xec Baró a la guitarra–, Pau Gener 
Galín, Esteve Plantada, Joan Ge-
ner Barbany, Paula Castellsagué, 
Corina Oproae, Francesc Circuns, 
Núria Busquets, Marina Miralles, 
Lambert Botey i Maribel Gutié-
rrez. També hi haurà tastets de 
dansa, amb Emma Villavecchia 
acompanyada pel guitarra Pol Pa-
gès, i la fusió de Tecum Terra.

La jornada es completarà amb 
una parada i parlaments d'Open 
Arms. L'accés serà lliure i hi haurà 
taquilla inversa per a tothom que 
vulgui col·laborar amb l'ONG de 
salvament marítim. 

d'Amics de la Unió, tot passant per 
un referent com el romancer Jau-
me Arnella, la cantautora Ivette 
Nadal, el guitarra Jordi Pegenau-
te i el vocalista de Brighton 64, 
Ricky Gil. També hi haurà Albert 

Lax –rock–, The Missing Leech 
–antifolk–, Tracy Sirés –jazz–, So-
mebody –rock alternatiu–, Laura 
Gouria, Pol Purgimon –folk–, Nú-
ria Maynou i Lluís Bòria –pop–,  i 
Aspriu, un trio de corda que inter-

El Gran Recapte d'Aliments, ce-
lebrat divendres i dissabte a una 
trentena de supermercats de Gra-
nollers i les Franqueses, ha aconse-
guit recaptar més de 80 tones d'ali-
ments per a famílies vulnerables 
dels dos municipis. Concretament, 
a Granollers, El Xiprer repartirà 
uns 69.000 quilos d'aliments a més 
de 3.000 usuaris; la parròquia dels 
pares franciscans, 2.740 quilos, i 
Estel del Matí, 2.870. A les Fran-
queses, l'associació cultural Maná 

disposarà de 7.180 quilos d'ali-
ments per a persones del municipi.

Al conjunt del Vallès Oriental, 
el Gran Recapte ha aconseguit re-
collir 216.700 quilos d'aliments, 
que segurament superaran els 
217.000 un cop s'hagi acabat la 
recollida en algunes entitats i 
empreses adherides a la iniciati-
va. Així ho ha explicat el delegat 
del Vallès Oriental del Banc dels 
Aliments, Joan Hidalgo, qui ha 
destacat "la bona resposta de la 

jordi pagès

kaloni morera

COOPERACIÓ  UN FESTIVAL APLEGARÀ DISSABTE A LA SALA TARAFA UNA TRENTENA D'ARTISTES DEL VALLÈS ORIENTAL PER RECAPTAR FONS PER A L'ONG

AL CONJUNT DEL VALLÈS ORIENTAL S'HAN ACONSEGUIT RECAPTAR UNS 217.000 QUILOS

Open Arms fa emergir la 
solidaritat de músics i poetes

ALS SÚPERS  Una donant i una voluntària, dissabte a Granollers

El Gran Recapte repartirà 
més de 80 tones d'aliments 
a través de quatre entitats

Intervenció a l'aparador de Can Pedrals
La biblioteca de Can Pedrals s'ha volgut afegir a la iniciativa de suport a 
Open Arms per mitjà d'una intervenció de l'artista Jordi Pagès a l'aparador 
de l'equipament cultural. Pagès hi ha reproduït la idea del cartell del  
festival, amb un extens mar blau que recorda la contribució de l'ONG en el 
salvament de persones al Mediterrani. La imatge també s'ha estampat en 
una edició limitada d'un tiratge de 100 exemplars, que es venen a 25 euros 
per acabar d'arrodonir la recaptació de Granollers per a Open Arms.

Hi participaran Jaume
 Arnella, Ivette Nadal, Jordi

 Pegenaute, Illa Carolina i
 Ricky Gil, entre d'altres

ciutadania. Tot i haver anat un 
pèl justos de voluntaris, s'han 
pogut cobrir tots els punts de 

recollida i apropar-se molt a 
l'objectiu que ens havíem mar-
cat de 225 tones", deia.  m.e.

Amics de la Gent Gran ha obert la 
campanya per combatre la soledat 
no desitjada aquest Nadal. L'enti-
tat cerca micromecenes per als 
19 dinars de Nadal que celebrarà 
en 15 ciutats, com Granollers, en-
tre els dies 12 i 21 de desembre. 
Aquests àpats tindran unes 1.500 
persones convidades, entre gent 
gran i voluntaris que els donen su-
port al llarg de l'any. El portal de la 
campanya és amicsdelagentgran.
org/ca/nadal-2019. L'any passat, 
la fundació Amics de la Gent Gran 
va donar suport a 1.758 persones 
gràcies als socis i als més de 1.900 
voluntaris de l'entitat. 

Amics de la Gent 
Gran prepara 
dinars de Nadal
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La Mostra de Bonsais Nishikiten  
–que arriba a la 15a edició– és una 
de les més prestigioses de l'Estat 
i compta amb una seleccció dels 
millors exemplars de totes les zo-
nes de la península. Aquest diven-
dres, a partir de les 20 h, arribarà 
novament a Granollers, de la mà 
del Museu de Ciències Naturals 
i l'associació Art Bonsai de les 
Franqueses, i es podrà visitar fins 
a diumenge. En aquesta ocasió, 
però, la mostra que habitualment 
se celebrava al Museu es traslla-
darà a Roca Umbert, concreta-
ment a la nau Dents de Serra.

Dissabte, el mestre japonès 
Imai Chiharu hi farà demostraci-

ons, que es podran veure en ho-
rari de visita de la mostra –de 10 
a 14 h i de 17 a 20 h–. També hi 
haurà un taller d'Ikebana a càrrec 
d'Assumpta Ballús i, a la tarda, un 
de Raku amb Carles Vives, per als 
quals cal inscripció prèvia. A més, 
a les 12 h –i també diumenge– es 
podrà fer una visita guiada a l'ex-
posició de bonsais. La jornada 
acabarà amb un sopar a la Fonda 
Europa, on es lliuraran les menci-
ons d’honor als millors arbres ex-
posats en les seves categories.

Diumenge al matí enbcara es 
podrà gaudir el treball de Chiharu, 
així com a les 10.30 h hi haurà una 
demostració de Medibonsai. m.e.

El Consell Escolar Municipal ator-
garà dimecres (18.30 h), a la sala 
d'actes del Museu de Granollers, 
la 15a beca Maria Gala a projec-
tes didàctics en valors cívics, que 
està dotada amb 3.000 euros. En 
aquesta convocatòria s'hi han 
presentat 10 projectes.

A més, l'acte coincidirà amb la 
commemoració del Dia Interna-
cional de Ciutats Educadores, per 
la qual cosa se celebrarà el Diàleg 
sobre Educació, ciutat i civisme, 
amb la comissionada d'Educació 
de l'Ajuntament de Barcelona, 
Maria Truñó, i el director de l'Ob-

servatori de la Convivència i del 
Civisme de Catalunya, Joan Lluís 
Pérez Francesch. L'acte vol apro-
par el coneixement de situacions 
de transformació de la ciutat en 
què els reptes socials i educatius 
s'han d'abordar. Truñó ha dirigit 
l'Institut Infància i Adolescència, 
amb programes com Ciutat Juga-
ble i Parlen els nens i nenes de 
l'Agenda dels Infants. Pérez Fran-
cesch és catedràtic de Dret Cons-
titucional de la UAB i coordina el 
grup de recerca sobre llibertat, 
seguretat i transformacions de 
l'Estat. 

Reptes educatius a 
debat, en el lliurament 
de la beca Maria Gajaarxiu

CIÈNCIES PRODUÏDA PEL MUSEU DE LA TELA I L'ASSOCIACIÓ ART BONSAI DE LES FRANQUESES EDUCACIÓ  AMB MARIA TRUÑÓ I JOAN LL. PÉREZ FRANCESCH

La Mostra de Bonsais creix 
i es trasllada a Roca Umbert

BONSAI EXPOSAT

L'Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, organitza 
la xerrada Descobrim el cervell per 
educar millor, adreçada a famílies 
amb infants de 6 a 16 anys. L'acti-
vitat inclou dues sessions de dues 
hores, que es faran dimarts vinent i 
el 9 de desembre (17.30 h) a la sala 
d'actes de la biblioteca de Roca 

Umbert. Les sessions, a càrrec del 
pedagog Albert Lacruz –gerent de 
l'empresa d'assessorament edu-
catiu Útil–, pretenen fer propos-
tes sobre com parlar amb els fills, 
com motivar-los per a l'estudi, com 
atendre les necessitats emocionals, 
i com afronatar càstigs, entre altres 
aspectes de la relació. 

Roca Umbert acull una xerrada 
sobre com educar millor

Avui, dijous, de 16 a 20 h, l'institut 
Marta Estrada acollirà una cam-
panya de donació de sang dins el 
projecte educatiu Aprenentatge 
i Servei. A més, dimecres, l'auto-
car del Banc de Sang s'aturarà, de 
16.15 a 20.15 h, a l'Escola Estel. 

Acaptes de sang al 
Marta Estrada i l'Estel

La parròquia de Sant Esteve acull 
avui, dijous (20.30 h), la segona 
sessió del cicle de Cinema Espi-
ritual de Catalunya. Així, s'hi pro-
jectarà Una raó brillant i, en aca-
bat, es farà un col·loqui conduït 
pel poeta Pau Gener Galín. 

'Una raó brillant' al 
cicle de cine espiritual
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
19/11 Felip Rovira Serrat  56 anys 
19/11 Núria Pi Mustieles  89 anys 
19/11 Ángel Sánchez Raso  89 anys 
20/11 Mercè Albanell Travesa  77 anys
20/11 Antonio Peña Baranda  88 anys
20/11 Octavio Riancho Julve  62 anys
20/11 Carlos Jesús León Álvarez  65 anys
20/11 Pere Magriñà Caparrós  88 anys
20/11 Isabel Curado González  87 anys      
21/11 Joan Bernal Rull  72 anys

21/11 Antonia Madera Marcelino  97 anys
21/11 Manuel Alarcón Martínez  80 anys
21/11 Maria Berruezo Bellonch  72 anys
21/11 Joana Barri Coll  83 anys
22/11 Loreto Druguet Comas  93 anys  
23/11 Rosa Sanchís Solé  95 anys 
23/11 Jaime Santa Isabel Barbazán 89 anys
23/11 Antonio Aguilar Carmona  85 anys
24/11 Dolores Acosta Fernández  101 anys
25/11 Ramón Correa Díaz  87 anys

LES FRANQUESES. El 6 de 
desembre es compliran 40 
anys de l’accident ferrovia-
ri de les Franqueses en què 
van perdre la vida 22 per-
sones i més d’una cinquan-
tena van resultar ferides. 
L’Ajuntament ha organit-
zat dos actes per comme-
morar aquesta data, que 
tindran un caire d’agraï-
ment a les persones que 
van participar en les tas-
ques de rescat i de record 
a les víctimes, però també 
reivindicatiu pel que fa a 
l'estat de la via del tren.

El primer dels actes serà 
dimarts vinent, 3 de de-
sembre (11.30 h), a la sala 
de plens de l'Ajuntament, i con-
sistirà en la donació de fons foto-
gràfic de dos fotoperiodistes que 
van cobrir la notícia de l’accident: 
Ramon Ferrandis, que va captar 
imatges per La Veu de la Garriga, i 
Miquel Riera, d'El Punt Avui.

El segon acte serà el divendres 
6 de desembre. A les 9 h es rebrà a 
l’Ajuntament el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
i posteriorment (9.30 h) s'anirà 
fins al lloc de l'accident, al carrer 
Pau Casals, entre els carrers Con-
gost i Balmes (darrere la plaça de 

representants dels centres sanita-
ris, forces de seguretat, bombers i 
víctimes de l’accident.

Un tren desfrenat
El 6 de desembre de 1979, un 
comboi que baixava en direcció 
a Barcelona per la línia R3 va xo-
car frontalment amb un tren que 
pujava en direcció a Vic a l’altura 
del carrer Pau Casals més proper 
a la plaça de l’Escorxador. El ma-
quinista que conduïa el tren, que 
havia sortit de Ripoll, va detectar 
que els frens no funcionaven cor-

l’Escorxador), per commemorar 
l’accident ferroviari de 1979 en 
un acte obert a tothom.

L'acció tindrà també un marcat 
caràcter reivindicatiu. L’alcalde, 
Francesc Colomé, incidirà en les 
millores que encara s’han de dur a 
terme a la línia R3, i per això s’han 
convidat a l'acte tots els alcaldes i 
alcaldesses del tram sobre el qual 
es reclama el desdoblament de la 
línia entre Montcada i Vic. A l’acte 
també hi assistirà el conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat, Damià Calvet, així com 

ramon ferrandis / arxiu ajuntament franqueses

HISTÒRIA  UN TREN DESFRENAT VA XOCAR FRONTALMENT AMB UN ALTRE A LA LÍNIA R3 I VA CAUSAR 22 VÍCTIMES MORTALS

Les Franqueses recordarà amb un acte 
reivindicatiu l'accident de tren de 1979

ACCIDENT MORTAL  El rescat va implicar desenes de persones i serveis sanitaris

rectament, i a Sant Martí de Cen-
telles va fer baixar els passatgers. 

Tot i així, el comboi va conti-
nuar circulant cap a Barcelona 
per a la seva reparació. Durant 
el trajecte, el tren es va aturar a 
l'estació del Figaró per deixar 
passar un altre tren. Va ser aquí 
on el conductor va baixar i, quan 
va tornar a sortir de l’estació per 
reprendre de nou la marxa, va 
veure que el tren s'havia desfre-
nat ajudat pel pendent.

A l’estació de la Garriga no es 
va poder evitar que el comboi 
continués baixant en direcció a 
Barcelona. Es va decidir tallar el 
corrent de la catenària, però no 
va fer efecte i, cap a les 9.30 h, el 
tren desfrenat va xocar frontal-

ment amb un altre comboi de pas-
satgers que havia sortit feia pocs 
minuts de Granollers. El resultat 
de l’accident va ser de 22 perso-
nes mortes i més d’una cinquante-
na ferides.

L'accident va causar un gran 
impacte mediàtic en aquell mo-
ment, i diverses autoritats es van 
desplaçar fins al lloc dels fets. Uns 
anys després, el 1984, el maqui-
nista que va abandonar el tren va 
ser condemnat per aquests fets. 
L’alcalde de les Franqueses del 
moment, Ricard València, va en-
viar una carta als governs català i 
estatal de l’època en què demana-
va buscar solucions i no víctimes, i 
va exigir a Renfe l’aplicació imme-
diata de mesures de seguretat per 
a la la línia de ferrocarril. 

Serà divendres 6 de desembre i hi participarà el conseller de Territori, Damià Calvet
LES FRANQUESES. Cinc dotacions 
dels Bombers van participar diu-
menge en l'extinció d'un foc decla-
rat a la cuina del 5è 5a del número 
8 del carrer Aragó de Bellavista. 
El foc va afectar aquest pis i les 
instal·lacions de gas de la resta de 
l'edifici, i una dona va patir crema-
des de caràcter lleu a les mans. Se-
gons els Bombers, el foc va decla-
rar-se sobre les 14.30 h a la cuina 
d'aquest habitatge i va afectar les 
conduccions de gas de tot l'edifici, 
de manera que el subministrament 
va quedar tallat per a tots els veïns. 
A les 15.10 h el foc es va donar per 
extingit, tot i que els Bombers van 
continuar treballant-hi per ventilar 
l'edifici. Tècnics de la companyia 
de gas també van revisar les instal-
lacions de tots els habitatges. 

SUCCESSOS  

Crema una cuina
al carrer Aragó
de Bellavista

Reobert al trànsit el Sot del Fuster
El camí veïnal de Llerona a Marata, a l'altura del Sot del Fuster, s'ha reobert 
aquesta setmana a la circulació després d'un mes en què ha estat tallat
al trànsit per arranjar l'esllavisssda causada pel temporal del 23 d'octubre. 
Durant aquest temps, s'ha netejat la zona, s'ha construït un mur de 
contenció per reforçar la calçada i s'han conduït els desaigües per sota 
la calçada, que s'ha reasfaltat.

policia local

MOBILITAT  EL CAMÍ DE MARATA HA ESTAT TALLAT UN MES

El grup de voluntaris per la llen-
gua que funciona, des de fa un 
temps a Bellavista ha visitat 
l'Ajuntament per conèixer-ne la 
història i el funcionament. Aques-
ta és una de les activitats paral·le-
les al Voluntariat per la llengua en 
què ha participat el grup format a 
Bellavista per ajudar a dinamitzar 
l'expressió oral en català. Actual-
ment, les Franqueses compta amb 
9 voluntaris i 16 aprenents que 
s'han organitzat en 2 parelles (vo-
luntari i aprenent), 4 trios (volun-
tari i 2 aprenents) i 1 quartet (vo-
luntari i 3 aprenents) i també hi 
ha demanda de fer el voluntariat 
per la llengua virtual, o sigui, amb 
trobades a través d'internet. 

El Voluntariat 
per la Llengua 
de Bellavista 
visita l'Ajuntament

GRANOLLERS. Sis dotacions dels 
Bombers i efectius de la Policia 
Local van intervenir dissabte al 
matí, poc abans de les 10 h, en un  
incident registrat al supermercat 
Caprabo del carrer Joan Prim de 
Granollers. Va ser per la caiguda 
d'un envà interior de l'immoble, 
fet que va obligar a desallotjar 
l'establiment per precaució. Tèc-
nics municipals i Bombers van ins-
peccionar el local i van determinar 
que l'estructura no havia quedat 
afectada, de manera que poc des-
prés, sobre les 12 h, l’establiment 
va tornar a obrir les portes. 

Ensurt per la 
caiguda d'un envà 
en un supermercat



dj, 28 novembre 2019 21



dj, 28 novembre 201922

OPINIÓ

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)

Que la societat civil hi faci
més que nosaltres…

pressupostos per l’any 2020 a la vella ma-
nera de sempre: "res a negociar". La gent 
d’ERC vam presentar-los idees que volien 
ajudar a millorar la ciutat: mini-deixalleri-
es arreu per a fomentar el reciclatge, la 
municipalització de l’aigua per a pagar-ne 
un preu just (idea compartida amb Primà-
ries i originària de la CUP, per cert), cons-
truir més habitatge públic o impulsar la 
dinamització comercial als barris fent ar-
ribar, per exemple, l’enllumenat nadalenc 
més enllà del centre històric... Però, el PSC 
persisteix en la idea que la seva ciutat 
és tancada i no té matisos. Que no calen 
canvis. Sensació de tedi. I, alhora, un to de 
retret malhumorat, agressiu... Una crítica 
constant a l'oposició qüestionant que faci 
el control de govern que li pertoca. Un es-
til caduc. De temps immemorials en què 
uns i altres se les tenien i es parlaven (amb 
rancúnia) des dels pedestals propis. Quan 
la ciutat era de 2 colors i prou. Ara, però, 
el cromatisme és enorme, divers... la Vila 

Oberta, el món, el planeta han canviat tant 
que les velles formes s’aferren al poder 
amb dents i ungles perdent l’estil i el rit-
me. En fi, l’alternativa pacient persistim 
des de l’esquerra. Disculpen las molestias, 
esto es una revolución.

I tot plegat perquè el vell PSC viu a les 
torres d’ivori de la majoria absoluta. Con-
solidant una política freda on la gestió ha 
guanyat la batalla a la passió. On la políti-
ca s’ha convertit en un conjunt de partides 
pressupostàries sense esperit progressis-
ta. Coses, potser, dels molts anys (massa?) 
de govern municipal monocolor. Allò que 
et passa quan has convertit la teva po-
lítica en una estructura de poder i no de 
transformació real. Per als republicans 
d’esquerres; aquest pressupost, doncs, no 
ajuda prou a qüestionar el model de ciutat 
contaminada, segregadora, sense habitat-
ge públic i sense rumb pel que fa al model 
turístic i comercial que ara tenim. És, cre-
iem, un pressupost poc valent d’un govern 
cansat (i cada cop menys d’esquerres) 
que aspira, només, a mantenir un liderat-
ge poc innovador en un moment de canvi 
constant i permanent.

Promou:

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Després d'anys de creixement, el pressupost municipal de Granollers per a 
2020 s'ha estabilitzat en els 90,7 milions amb els quals ja es comptaven en 
l'exercici present. Segurament, que aquest sigui el primer any de mandat 
–encara lluny de les pròximes eleccions– sigui un dels factors d'una proposta 
econòmica prudent i poc arriscada. No es tracta només que, com la majoria 
de governs, les inversions més lluïdes es deixin en dates més properes a les 
conteses electorals, sinó també que l'engranatge municipal –encara que 
vingui rodat de fa anys– s'ha de tornar a posar en marxa, després d'alguns 
canvis de responsabilitats de polítics i tècnics. A més, l'augurada recessió 
econòmica a partir de l'any vinent –i que ja es palesa en dades d'ocupació– 
sigui un altre fre a un pressupost que, tot i comptar amb un cert augment de 
recursos arran de l'increment d'alguns impostos i taxes públics, s'enfronta a la 
incertesa de la inestabilitat econòmica i també política –tant al govern català 
i com a l'estatal–. Caldrà estar amatent al compliment d'aquestes previsions 
pressupostàries i a la pròpia gestió de les promeses electorals passades.

INICI DE MANDAT I RECESSIÓ
Editorial

urant aquestes últimes setma-
nes s’ha produït un interes-
santíssim debat ciutadà a les 
pàgines del periòdic El 9 Nou 

sobre els esdeveniments ocorreguts a les 
acaballes del ple del passat 21 d’octubre 
sobre la sentència de l’1 O. Se n’ha parlat 
abastament i no hi tornaré. La meva opi-
nió segueix sent la que vaig dir a Twitter, 
llavors: discussió sense insults, sempre. 
Respecte, tolerància i republicanisme 
avant la lettre. Tot s’arregla prenent un 
vermut, vaja.

Amb tot, des d’aquell dia han anat apa-
reixent escrits i respostes que omplen els 
nostres jorns de reflexions interessants. 
Allò que la política no fa (en demano dis-
culpes!) que ho faci la societat civil i la 
passió per construir una ciutat millor i on 
la cosa pública sigui pensada entre totes. 
Noms tan representatius de la societat 
granollerina (política, social i cultural-
ment parlant) com la Teresa Bellavista, 
Joan Padrós, Montserrat Roca, Miriam Ar-
rizabalaga, Joaquim Bosch, Manel Gener, 
Anna Marimon, Jordi Pagès, Assumpta 
Redondo, Vicenç Viaplana o els de la bona 
gent d’Enraonar com Agnès Boixader, Ra-
mon Daví, Teresa Llobet i Jaume Vernet, 
han expressat idees, propostes, dubtes 
i pors. Tot plegat, opinions que ajuden a 
dibuixar un entorn, un context, un marc 
teòric per a tastar i remenar. Idees que 
mostren una ciutat viva, d’essència repu-
blicana, preocupada pels afers col·lectius 
i que, expliciten, com no pot ser d’altra 
manera, que és al carrer, al Forum de l’es-
pai públic, i des de l’escolta activa, com se 
solucionen, sempre, els problemes i les 
tensions socials. Signe de republicanisme, 
doncs. Senyal inequívoc de societat forta 
que no té por al conflicte polític i que vol 
conviure des de l’entesa. Que no tem el 
debat dels arguments. Benvinguts al debat 
republicà! Els independentistes us espe-
rem a plaça, amb la taula parada i un vi 
fresc a la nevera. Omplim-nos, doncs, d’ar-
guments i abraçades que diria el nostre 
estimat Oriol Junqueras.

Un debat d’arguments, per cert, que no 
se’l veu ni se l’espera a can PSC de Grano-
llers, el qual ha resolt la negociació dels 

D

PAU 
LLOBET ROURA

Regidor d'ERC Granollers

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Un bon dia, però, algú d’ells va dir que, 
a més de les paraules, podrien fer un pas 
endavant i anar més enllà de la taula rodo-
na de la Fonda, aleshores, no sé si va ser la 
Mercè o en Jordi pensaren en la mort a la 
Mediterrània, en la gent que salva vides i 
en les vides que no es poden salvar i, com 
per art de màgia, de dins la tassa de brou 
de la Rosa Maria, sorgí un vaixell de paper 
amb dues paraules escrites a estribord: 
Open Arms.

Després, uns contactes amb l’organitza-
ció, una breu i profitosa reunió amb el fa-
raó Mayoral, el suport de l’Ateneu de Gra-
nollers, l’empenta de la Maria Diumaró i 
la feina d'en Josep Nogués de la impremta 
municipal, van donar lloc a les trucades a 
músics i a poetes de la comarca.

I ara, es tracta de què dissabte vinent 30 
de novembre omplim la Sala Tarafa, serà 
un concert de suport, d’ajut als mariners 
de l’Open, herois i heroïnes que entre les 
onades del nostre mar plastificat, planten 
cara a miserables carcellers carregats de 
vots, a les lleis de les màfies de virreis po-
derosos i a la mort, la mort que ve, la mort 
que va, la mort que torna, al ritme ances-
tral i macabra que li marca el vent.

Fóra bo que vinguéssiu a escoltar poe-
tes i músics de casa als quals els hi hem 
d’estar profundament agraïts i, si podeu, 
ajudéssiu econòmicament en aquesta gent 
que volta per la Mediterrània amb l’únic 
objectiu d’això que us deia, salvar vides.

Només això. Gràcies.

i havia una vegada un grapat 
de granollerins que enyoraven 
aquelles tertúlies de cafè del 
segle passat. Paraules primes i 

gruixudes entre una llum densa, uns vidres 
entelats i en un ambient, com va escriure 
el gran Sagarra, d’humanitat sòrdida. Ter-
túlies en què es navegava pel fum espès del 
tabac de picadura xerrant al voltant d’una 
taula de fusta vella i darrere d’una copa de 
vi, d’una gerra de cervesa o d’una tassa de 
cafè. Temps de cadires al carrer, de quan els 
televisors eren finestres i encara parlàvem 
cara a cara i mirant-nos als ulls. Temps de 
telèfons immòbils, de cartes d’amor i de 
desamor, de tertúlies dramàtiques, polí-
tiques, esportives, culturals o de tertúlies 
xafarderes pel sol fet de xafardejar-ho tot.

I aquests ciutadans enyorats, un dia van 
decidir que malgrat feines, famílies, fills o 
néts; malgrat televisions, cinemes, teatres o 
futbol, es trobarien cada 15 dies a les 7 de la 
tarda a la Fonda i parlarien de la vida, de la 
mort i del Museu de Granollers (per dir al-
guna cosa). I així va ser com la Ció, en Jordi, 
la Mercè, la Rosa Maria, en Toni, la Pruden i 
en Santi s’han anat trobant i parlat, bevent, 
rient i, de tant en tant, convidant algun per-
sonatge que els hi fes una classe magistral 
sobre les abelles, la música, la guerrilla ur-
bana o sobre qualsevol altra cosa que els 
ajudés a aprendre qualsevol cosa sobre això 
tan curiós que en diem vida.

H
OPEN ARMS Aquest pressupost no ajuda prou

a qüestionar el model
de ciutat contaminada, sense 

habitatge públic i segregadora



UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (VIII)

6. 
1931-1977 (part 2)

Contingut extret del llibre 'Una història granollerina', escrit i documentat per Diego Sola i il·lustrat per Pau Farell

17. 28-G: LA CIUTAT 
DELS VENÇUTS 

Una freda tarda d’un dissabte de gener. 
Els “fletxes verdes” van entrar a la 
capital vallesana per sumir la ciutat 
en el gris penitent dels derrotats. 
La ciutat era un infern amb columnes 
de fum negre enlairant-se cap al cel.

cops de culata dels fusells nacionals trencant tots els 
cartells que tinguessin res a veure amb la República, 
va acabar la llibertat o el somni de construir una soci-
etat més justa i igualitària. I Granollers, com la resta 
de la comarca i el país, s’endinsava en un malson de 
quasi quaranta anys.

Soldati: prendere Granollers!
Si el 31 de maig de 1938 cinc avions Savoia S-79, 
italians, havien sembrat la por i la mort al centre de 
Granollers, vuit mesos després la sort de la capital 
vallesana, com la de bona part de la seva comarca, 
tornava a estar en mans dels homes de Benito Mus-
solini enviats a la guerra d’Espanya. La campanya de 
Catalunya, el replegament de les tropes republicanes 
i l’avenç inexorable de les franquistes, havia convertit 
el Vallès Oriental en un front de guerra amb l’entrada 
de 25.000 soldats de les divisions del Corpo Truppe 
Volontarie. Els Frecce Verdi (literalment, Fletxes Ver-
des) havien entrat el divendres a la Llagosta i a Mo-
llet. L’endemà es dirigien en tropa cap a Granollers i 
prenien el control de la ciutat. 

practicable. «Desde el jueves no hacemos más que 
huir como ratas de los fascistas...», va respondre, per 
fi, el comandant Líster, encenent una cigarreta, amb 
la mirada perduda. Només feia dos dies que Barcelo-
na havia caigut en mans de l’exèrcit franquista. Des 
d’aleshores, l’exèrcit popular es retirava en desban-
dada. La república, tocada de mort, tenia en el seu 
exèrcit el símbol de la derrota anticipada i ja només 
es podia fugir... i no deixar res a l’enemic. «Dejamos 
Granollers», sentencià finalment l’heroi de la batalla 
de Belchite, l’home que –fugaçment– va fer creure dos 
anys abans que la guerra podia guanyar-se. «Quema-
dlo todo: fábricas, talleres y almacenes. Todo. Y volad 
los puentes». A l’enemic, ni aigua. La fàbrica Roca Um-
bert o el garatge Baulenas, entre d’altres, van conver-
tir-se en gegants ardents de foc fins a esfondrar-se.  

Va ser un dissabte d’un hivern llarg i gris. El 28 de 
gener de 1939 la guerra acabava a bona part del Va-
llès Oriental amb la caiguda de la seva capital, Gra-
nollers. Diuen els avis que ningú no volia els feixistes, 
però que tothom desitjava acabar amb una agonia de 
tres anys. Fos com fos, aquell 28 de gener, amb els 

«Tenemos que abandonar Granollers». Enrique Líster, 
31 anys, el cap militar més jove i carismàtic de l’exèrcit 
republicà, i un dels més famosos i cèlebres per haver 
dissenyat l’estratègia defensiva de la batalla de l’Ebre, 
va mirar impàvid el mapa. «Mi comandante: ¿me ha 
oído?», va insistir l’oficial, darrere seu, alternant la 
mirada incisiva sobre el seu superior amb una ullada 
al mapa estès damunt la taula, cada vegada més im-



La caiguda dels municipis vallesans en mans dels 
nacionals no va anar precedida simplement de la 
destrucció de les instal·lacions logístiques per part 
dels soldats de l’exèrcit popular, sinó també de nous i 
sagnants bombardejos aeris per part del bàndol fran-
quista. S’acostuma a recordar, per la seva terrible 
magnitud i destrucció, la trista jornada del 31 de maig 
de 1938 però, pocs dies abans del final de la guerra al 
Vallès Oriental, Granollers, la Garriga, Cardedeu o les 
Franqueses van ser víctimes de noves ràtzies aèries 
de metall i explosiu. Només tres dies abans de l’en-
trada dels fletxes verdes a la capital van morir vint-i-
cinc persones a Granollers dins la mateixa acció aèria 
que s’enduia la vida de vuit individus a Mollet i cinc a 
Cardedeu. Com han estudiat a bastament Joan Garri-
ga i Josep Grau Mateu, els atacs eren continus i man-
tingueren a la població civil aterroritzada: dilluns, 
dimarts, dimecres, dijous... El diumenge 29, quan la 
Garriga estava a punt de caure, un nou atac va matar 
catorze garriguencs, set dels quals eren nens.

La resistència a la serra de Bellulla
La caiguda de Granollers en mans de les tropes a les 
ordres del general Franco no va ser plenament pacífica, 
com podria semblar pel tipus de retirada en fugida que 
estava duent a terme l’exèrcit republicà a les ordres 
del comandant Líster. L’objectiu dels Fletxes Verdes 
era prendre Granollers encerclant-la. Una columna 
entraria des del Coll de la Manya. Van ser els primers 
en arribar, prop de l’hora de dinar en un dia on tot es 
pogué fer, excepte dinar. L’altra columna prendria la 
ciutat des de Ponent, entrant a través de la carretera 

de Caldes, provinent de Lliçà d’Amunt. De camí a la ciu-
tat del mercat obert, però, van topar amb la resistèn-
cia –quasi numantina– de 300 homes de Líster dalt del 
turó de Bellulla, a Canovelles. Avui, la gran finca que 
fa segles fou un dels més grans santuaris vallesans de 
l’edat moderna, s’amaga tímidament dins del seu bosc. 
Però des d’aquell racó de Canovelles es va intentar, en 
va, la impossible i ja irrealitzable defensa de Grano-
llers. Aquells homes eren conscients que ho havien de 
perdre tot, més d’hora que tard. Per tant, plantar cara a 
l’enemic era una opció segura de valor i honor. 

L’entrada i el silenci
Encara hi havia la llum del sol, tot i que un xic esmorte-
ïda al damunt de la serra de Ponent. Eren les cinc de la 
tarda i, per allà on es pon el sol, precisament, per allà 
entrava el darrer grup d’homes que, aquell 28 de ge-
ner, havien de fer de Granollers una «ciudad liberada». 
Abans de caure el capvespre, les dues columnes dels 
Frecce Verdi, amb els seus centenars de presoners  
a remolc (dos-cents dels quals fets aquell dia al seu 
pas pels dos Lliçà i Parets), ja havien controlat tota la 
ciutat. Pernoctaren en un edifici del carrer Corró, cru-
ïlla amb Minetes (avui, València), que havia servit fins 
aleshores com a escola de conductors de tancs. 

La retirada de l’exèrcit popular va ser dramàtica. 
L’estratègia de terra cremada per a l’enemic va causar 
també estralls entre la població civil que s’hi quedava. 
A Sant Feliu de Codines, per exemlple, cinc persones 
van morir en explotar una bomba col·locada pels mili-
cians a l’interior de l’església, que feia en aquells me-
sos la funció de magatzem i menjador. Granollers era, 
per la seva banda, la capital de les columnes de fum 
negre enlairant-se cap al cel. La ciutat, plena d’espais 
col·lectivitzats per a ús militar, va ser, el dia de la seva 
captura, el més semblant a un infern sobre la Terra. 
Els propagandistes franquistes van utilitzar aquestes 
accions destructives per part de l’exèrcit republicà 
com a prova del «terror» dels rojos.

Els soldats italians al servei de la causa de Franco 
van entrar a la ciutat amb el seu braç dret ben alçat, 
fent una salutació feixista imitada per homes i dones 
que, mig plorosos, mig tremolencs, no sabien què 
havia de venir després d’aquell trasbalsador esfon-
drament del poc que quedava de la República. El que 
estava a punt de succeir, però, era el gir de full més 
traumàtic de la història contemporània del país.

Any de la «victoria» i culte al 28-G
Granollers va rebre els alliberadors. Els va rebre per 
la senzilla força de la victòria dels vencedors sobre 
els vençuts. La ciutat, però, rebia aquells que només 
uns dies abans, aquella mateixa setmana, havien ar-
rabassat trenta-sis vides, incloent la d’una nena d’un 

«Granollers saluda al Madrid liberado». Després del 28 de gener els falangistes van prendre el control de la vida 
pública granollerina, així com les seves expressions populars. Poc després de la caiguda de Madrid, només dos 
mesos més tard que Granollers, es va mobilitzar als habitants de la ciutat per evidenciar la seva adhesió a la 
imminent victòria final de Franco.  Foto: J. Font (Arxiu Municipal de Granollers - Arxiu d’Imatges)
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EL CONTEXT

LA LLARGA NIT DEL FRANQUISME
Després de l’1 d’abril de 1939, data oficial de 
l’acabament de la guerra, les autoritats fran-
quistes van aplicar a Granollers un programa 
sistematitzat de radical transformació de la vida 
pública de la ciutat. Tota la vida associativa i cul-
tural va quedar subordinada a la macroestruc-
tura del partit únic, Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS (FET y de las JONS): des 
de la Secció Femenina fins al Frente de Juven-
tudes o l’Auxili Social, tota activitat a la ciutat 
estava incardinada en les seccions i divisions de 
la Falange. A peu de carrer això es palesava en 
els canvis en el nomenclàtor urbà: la plaça de 
la Porxada va passar a anomenar-se «plaza de 
José Antonio», i el general Joan Prim va aban-
donar els rètols del seu carrer per cedir l’espai 
a l’avinguda «del Generalísimo». A l’altra banda 
del Congost, l’actual carrer de Joanot Martorell, 
accés tradicional a la vila des del coll de la Man-
ya, celebrava la data d’entrada de les tropes na-
cionals a Granollers per aquell mateix contorns 
anomenant-se «calle del 28 de enero». S’iniciava 
una època d’adoctrinament de joves i grans, de 
repressió, d’un control estricte de les expres-
sions individuals i col·lectives, de depuració de 
mestres a les escoles municipals i funcionaris 
a l’Ajuntament –tots aquells considerats «desa-
fectes»– i, naturalment, d’aculturació de la vila 
per dotar-la d’un llenguatge i un imaginari nous.

any, en els fatídics bombardeigs dels darrers dies 
abans del final de la guerra a casa nostra. No conser-
vem fotografies d’aquell 28 de gener de 1939. Gra-
nollers, ciutat també de fotògrafs professionals, va 
quedar cega davant l’entrada dels fletxes verdes: la 
por, la inquietud, la incertesa; qui gosaria enfocar el 
seu objectiu enmig d’aquella atmosfera enverinada?

En canvi, les fotografies conservades a l’Arxiu Muni-
cipal de desfilades i celebracions de la «victoria triun-
fal» al llarg de 1939 als carrers de Granollers són 
abundants. És el cas d’una gran manifestació popular 
–d’aparença espontània, però naturalment organitza-
da pels falangistes de la ciutat, ja aposentats a l’anti-
ga seu de la Unió Liberal, actual Museu–, una manifes-
tació posterior a la caiguda de Madrid, el 28 de març.

La guerra acabaria oficialment l’1 d’abril de 1939. 
D’aleshores ençà, cada 28 de gener, les autoritats mu-
nicipals recordaven el que havia estat el dia de l’allibe-
rament de la ciutat. El culte a la data de l’entrada de les 
tropes nacionals va portar a triar el 28 de gener com 
a data idònia per a les grans inauguracions, com és el 
cas del Parc Municipal Torras Villà, a les acaballes de 
la dictadura franquista. El culte era, naturalment, dels 
vencedors que tot ho dominaren en una ciutat, però, 
d’una gran massa anònima, silenciosa... i vençuda.

El carrer és dels vencedors. Desfilada militar, 
l’any 1939, per la Carretera. Les noves autoritats 
van sotmetre la cultura de la ciutat al partit únic 
falangista. En aquesta fotografia, per exemple, el 
Mestre Ruera (a baix, amb batuta) dirigeix el Cor 
mentre desfilen uns guàrdies civils. Foto: J. Bosch 
(Arxiu Municipal de Granollers - Arxiu d’Imatges) 
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Li falta poc per a complir 90 anys però els assistents a 
l’acte poden comprovar com el vell Torras no ha per-
dut la força d’antuvi, malgrat les batalles de la vida 
que esculpeixen el seu ancià rostre. Parla endreçada-
ment al públic, movent els ulls des del paper on s’ha 
escrit el discurs d’homenatjat fins als rostres dels qui 
l’escolten. No tots els dies un té el privilegi de veure el 
propi nom a la placa d’un parc... en vida! Hi ha calidesa 
en l’ambient. Granollers no és Sibèria i aquell dilluns 
28 de gener de 1974 el sol escalfa. La data no és gens 
casual. Trenta-cinc anys abans, un altre 28 de gener, 
les tropes franquistes havien entrat a Granollers i ha-
vien «alliberat» la ciutat de la «dominació roja» (se-
gons la retòrica dels vencedors d’aquella guerra bru-
ta i destructiva). Precisament per això, les autoritats 
franquistes de la corporació municipal han triat la –
segons elles– millor data possible per a aquest home-
natge. Homenatge a l’home. A l’industrial. Al financer. 
Al polític. Al diputat. A l’alcalde. Al creador d’una idea 
de ciutat que ha triomfat. Al fill, de fet, que va obtenir 
per a la seva vila el títol de ciutat de mans del rei.

Per als seus impulsors, aquell parc ha de ser una 
mena de Central Park granollerí, esdevenint una peça 
clau del model de ciutat que representa. Però, a més, 
ha de ser un memorial al patrici més influent del se-
gle. Fet i fet, les llums i les ombres afaiçonen tota 
gran figura, també la d’aquest home sense el qual no 
es pot comprendre la història contemporània de Gra-
nollers ni el definitiu pas de vila a ciutat.

Compartint el sofà de casa amb Lerroux
Francesc Torras Villà va néixer un 14 de maig de 1883 
en el si d’una llar benestant de la ciutat: el pare era el 
propietari de la fàbrica de Can Torras, una indústria tèx-
til situada a l’entorn de l’actual estació d’autobusos de 
Granollers. Amb 16 anys va perdre el pare i es va haver 
de fer càrrec de la fàbrica. En Torras va ser, per damunt 
de tot, un individu precoç. Havia estat l’industrial més 
jove de la ciutat. Temps endavant, amb només 27 anys, 
esdevenia un dels edils més joves de l’Ajuntament. 
Amb 32 anys ja era l’alcalde de Granollers.

La vocació política d’en Torras venia de família: el 
seu pare, Joan Torras Bergé, havia estat alcalde en-
tre 1887 i 1890. El 1909 el seu primogènit ja formava 
part d’una candidatura per a les eleccions municipals, 
aconseguint la derrota dels tradicionalistes aplegats 
al voltant de l’alcalde Josep Tardà. Torras entrà al car-
tipàs municipal. Començava una singladura política 
que el portaria a militar en forces i espais polítics ben 
diversos. Era un personatge tan difícil de classificar 
políticament que el seu pensament va acabar resumit 
en un concepte: el torrisme. Programa? Una frase re-
petida fins a la sacietat: «Tot per a Granollers».

Malgrat l’aparent buidor ideològica, sens dubte un 
dels vincles més sòlids que va mantenir va ser amb 
Alejandro Lerroux. El líder populista, de fort discurs 
anticatalanista, va ser un dels nombrosos convidats 
d’honor que passaren pel saló de Torras Villà que, des 
de molt jove, ja s’impregnava d’algunes de les idees 
que mai no abandonarien, com és el cas de la seva ani-
madversió pel catalanisme i l’autonomisme.

L’home de Granollers a la Villa y Corte
Enemic declarat de la Lliga Regionalista, que capita-
litzava des de 1901 tant el catalanisme de la burgesia 
com el d’amplis sectors populars, Torras Villà va en-
trar a la política estatal de la mà de Santiago Alba, 

18. «TOT PER A GRANOLLERS»

Un home davant el reflex de la seva 
ciutat: llums i ombres de l’ideòleg del 
“gran Granollers” tot recordant la 
inauguració del parc que l’homenatja.

home fort del Partit Liberal i cinc vegades ministre 
d’Alfons XIII fins el 1923. El 1920 Torras fou elegit 
diputat a les Corts en representació del districte de 
Granollers. Va convertir-se en el representant dels 
interessos granollerins a la capital espanyola, sense 
deixar de tenir l’ull posat a la seva ciutat on el seu ger-
mà Paulino el succeïa com a alcalde. A través d’ell, 
però també de l’acta de regidor consecutivament re-
validada, Francesc controlava la política local. També 
des dels ressorts de poder de la Diputació, d’on va 
ser-ne diputat provincial i primer vicepresident del 
que més tard seria Caixa Catalunya, aleshores funda-
da com a Caixa d’Estalvis Provincial.

A Madrid, Torras Villà accediria a les principals fonts 
de poder i influència de l’època. Fonts de les que sem-
pre en sabrà beure: el 7 de maig de 1922 Alfons XIII 
signa el decret de nomenament de Granollers com a 
ciutat. La mà i acció directa de Torras hi és al darrere 
i és rebut a Granollers com el primer dels ciutadans: 
mesos més tard el consistori el nomena fill predilecte. 
Torras situa Granollers en l’agenda de la monarquia: el 
novembre de 1926 el rei visita la ciutat per inaugurar 
la Biblioteca Popular de Francesc Tarafa, un projecte 
directament impulsat per Torras; el 1929 el rei hi torna 
per inaugurar el memorial als caiguts de l’Àfrica a la 
plaça de la Corona. En la primera visita l’acompanya 
Primo de Rivera, cap de govern i dictador, sota el man-
dat del qual el torrisme ha quedat blindat a Granollers.

El «gran Granollers»
El final de la dictadura de Primo de Rivera suposa 
l’ocàs del torrisme a la ciutat. Són temps en que Torras 
intenta eixamplar la seva influència a d’altres àmbits 
i s’aventura en el món de les finances, on ja posseeix 
l’experiència de fundar la Caixa d’Estalvis Provincial. 
Aleshores impulsa el Banc de Granollers, del quan en 
serà president. Amb l’adveniment de la República, el 
torrisme és derrotat a les urnes front l’efervescèn-
cia de les esquerres locals i nacionals. L’esclat de la 
Guerra Civil el sorprendrà a l’estranger. Torras té clar 
quin és el seu bàndol i, amb el seu retorn després de 
la guerra, esdevé un col·laborador actiu del nou règim.

Adhesions a banda, l’obsessió de Torras és, des que 
es fa amb la vara d’alcalde el 1916 i fins a cadascuna 
de les responsabilitats que ocupa, la transformació de 
Granollers: la conversió d’aquell antiga vila amb aires 
de poble en una ciutat que es projecti enfora. Així, es 
persona directament en l’agregació del Lledoner el 
1922 (arrabassant-li a les Franqueses) i en l’annexió de 
Palou el 1928; impulsa les comunicacions amb els mu-
nicipis limítrofs (la unió de Canovelles i Granollers per 
carretera traça el futur de l’actual conurbació), despla-
ça la línia del tren fins a la seva actual ubicació (traçant 
les línies del futur creixement urbanístic) i dota la ciutat 
d’uns equipaments de capital (des del nou Hospital-Asil 
fins a la Biblioteca Popular). Neix la idea que es desen-
voluparà en les properes dècades, sovint no prou endre-
çadament, però sense aturador: el «gran Granollers».

Un parc al cor de la ciutat
Aquell 28 de gener de 1974 han passat 35 anys des de 
l’entrada de les tropes de Franco a Granollers, i Torras 
Villà continua lúcid i actiu. Ha cedit els terrenys que han 
de dotar la ciutat del seu principal parc i ha mogut fils 
perquè la Caixa d’Estalvis Provincial doni els diners que 
manquen per a completar l’obra que, finalment, esdevé 
una realitat. Són els dies més emocionants per a l’ancià 
Torras: la setmana anterior l’alcalde Francesc Llobet li 
ha imposat la Medalla d’Or de la ciutat i avui s’inaugura 
el parc que recordarà per sempre el seu nom.

Avui el Parc Torras Villà respira al bell mig de la ca-
pital vallesana com un espai singular: l’espai verd amb 
més pressió ciutadana de Granollers, convertit alhora 
en un jardí del món. El «gran Granollers» es dibuixa 
aquí amb més de cent espècies botàniques procedents 
dels cinc continents, des d’un xiprer del Caixmir fins a 
l’arbre de l’amor del Canadà tot passant pel ginkgo de 
la Xina o pel cedre del Líban. Tot a Granollers i, com 
deia Torras Villà, «tot per a Granollers».

Quaranta-vuit anys de diferència. A l’esquerra (1), mo-
ment del discurs de Torras Villà en la inauguració del 
seu parc; a la dreta (2), retrat electoral com a diputat 
provincial, aparegut a La Gralla del 28 de novembre 
de 1926. Fotos: (1) Antonio Alcalde / Arxiu Municipal de 
Granollers - Arxiu d’Imatges (2) AMGr - Hemeroteca 
Municipal Josep Móra
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LA DADA

PREMSA I PROPAGANDA 
AL GRANOLLERS FRANQUISTA
Com a nou ordre monolític, el franquisme va 
convertir el fins aleshores dinàmic espai peri-
odístic granollerí en un espai barrat i militarment 
controlat pel falangisme de la ciutat. L’agost de 
1940 va aparèixer el setmanari Estilo, publi-
cació portaveu de la Falange local i comarcal. 
Un any més tard començava a editar-se el Bo-
letín de Acción Católica, capçalera portaveu del 
nacionalcatolicisme a Granollers i poc després 
el butlletí del Frente de Juventudes, Acción. Des 
dels nous altaveus de propaganda franquista les 
noves autoritats insultaven aquella població que 
no participava entusiastament de les iniciatives 
i actes promoguts en el marc del nou ordre so-
cial establert. El 1942 Estilo es va convertir en 
Vallés, que seguí amb la missió de difondre l’ide-
ari falangista. Seria la principal publicació escri-
ta de la comarca fins després de la dictadura. 
Popular i polèmic alhora, el setmanari més im-
portant del Granollers contemporani va tancar 
el 21 de juny de 2013.
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[EN CONTEXT]

L’ALPINA, GRANOLLERS I 
LA MUNTANYA
¿Què fa que la més veterana i 
pionera de les editorials excur-
sionistes del país neixi en una 
ciutat de plana com és Grano-
llers? La ciutat, perduda en el 

fosc mapa de l’Espanya franquista dels anys 
quaranta, un país autàrquic i internacionalment 
aïllat, va donar per a la posteritat tot un símbol 
de coneixement i emprenedoria. El 6 de febrer 
de 1946 els geògrafs granollerins Salvador Llo-
bet i Josep Maria Puchades i el geòleg barceloní 
Noel Llopis (1911-1968) van fundar l’Editorial 
Alpina per omplir el gran buit de publicacions 
cartogràfiques dirigides al gran públic. El pro-
jecte va ser un èxit i en poc temps les seves 
guies, una simbiosi molt oportuna d’exhaustius 
mapes i útils guies de muntanya, van esdeve-
nir molt populars. L’amor a la geografia de dos 
granollerins i el fet que la ciutat de Granollers 
fos una mena de capital meridional del massís 
del Montseny, muntanya de muntanyes i símbol 
de l’excursionisme català, sens dubte posen en 
context la singular aparició d’aquesta editorial 
que avui publica guies i mapes que cartografien 
des dels Pics d’Europa a Cantàbria fins a la ser-
ra de Grazalema a Andalusia.

[SABIES QUE...?]  

LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI: 
MUSEUS I ESTUDIOSOS
El 30 d’agost de 1946 va ser festa grossa a Gra-
nollers: s’inaugurava, definitivament, el museu 
de la ciutat. El Museu de Granollers tenia el seu 
origen en la junta local organitzada per l’ajunta-
ment republicà l’any 1932, destinada a preparar 
la fundació de la institució i aplegar les peces i 
col·leccions de patrimoni municipal i comarcal. 
Josep Estrada, Antoni Jonch i Pere Font Padró 
van pilotar aquest projecte. La primera seu del 
museu va ser a la casa Molina, allà on ara hi ha 
l’ambulatori del carrer Museu. El fet que la casa 
Molina acollís un obres i objectes dipositats per 
la Junta de Salvaguarda de Patrimoni de la 
Generalitat durant la Guerra Civil va fer que, 
acabada la contesa, la institució museística és 
quedés amb aquelles obres que no van ser re-
clamades. Els fons del museu, però, estaven a 
punt d’ampliar-se amb la petita febre arqueo-
lògica que visqué la ciutat de la mà del mateix 
Estrada i d’en Salvador Llobet (vegeu pàg. 152). 
Àmfores, mosaics, monedes... El 1947 es des-
cobrien els mosaics romans darrere del carrer 
de Santa Anna, que ràpidament passaren a ser 
una de les peces emblemàtiques del Museu de 
Granollers. Des de l’any 1976 la institució, un 
dels centres de la vida cultural granollerina, 
ocupa l’edifici dissenyat pels arquitectes Bosch, 
Botey i Cuspinera, cons-truït sobre el solar on 
va existir durant dècades la Unió Liberal, al car-
rer d’Anselm Clavé. La institució compta des de 
l’any 2009 d’un nou espai, l’Adoberia a la plaça 
de l’Església, un centre d’interpretació del Gra-
nollers medieval que inclou també una notable 
troballa arqueològica, l’adoberia d’en Ginebre-
da, un complex industrial d’origen medieval 
destinat al tractament de pells.

L’Associació Cultural i el Centre d'Estudis Granollers 
En paral·lel a la creixent activitat generada des del Museu, i de la mà de figures com Salvador Llobet, va néixer una 
entitat clau per a la història cultural i associativa de la ciutat: l’Associació Cultural de Granollers (amb origen el 
1947 i rebatejada amb el seu nom actual el 1953). L’entitat venia a revitalitzar la grisa vida associativa d’una ciutat 
de postguerra. Cinema, conferències, concerts de música... les activitats van anar emplenant els seus programes 
fins a esdevenir un referent en el teixit social granollerí. El 1952 va néixer com a secció de l’Associació Cultural el 
Centre d’Estudis de Granollers. Antoni Jonch en va ser el seu primer director. Des d’aleshores, promoure i difon-
dre la recerca sobre la història, la societat, la cultura i el medi natural de Granollers i del Vallès Oriental han estat 
els seus objectius, editant anualment l’anuari-revista Ponències.

ELS PERSONATGES

L’EXCURSIONISME, SALVADOR LLOBET 
I L’ESCOLA GRANOLLERINA DE GEÒGRAFS

Salvador Llo-
bet (Granollers, 
1908 – 1991) era 
fill de pagesos 
i, per obligació 
familiar, va ha-
ver de deixar els 
estudis quan en-
cara era un nen 
per dedicar-se al 
camp. Amant de 
l’excursionisme, 
contribuint de-
cisivament a la 

formació de l’Agrupació Excursionista de Gra-
nollers el 1928, sempre va pensar que tornaria 
a estudiar. Dit i fet: amb 24 anys es matriculà 
als cursos de batxillerat, amb 32 es llicencia-
va i feia classes de Geografia a la Universitat 
de Barcelona, institució de la que arribaria a 
ser catedràtic. Anava uns anys per darrere de 
l’itinerari professional dels seus companys, 
però els seus progressos el feien difícil d’atu-
rar. Doctorat amb 36 anys el seu nom es feu 
conegut dins del món acadèmic amb la seva 
tesi El medi i la vida al Montseny (publicada el 
1947) que introduïa a l’Estat espanyol la nova 
metodologia de la geografia humana.

Josep Maria Puchades (Granollers, 1913 – 
Barcelona 1982), que fundà amb Llobet i amb 
Llopis l’Editorial Alpina, era enginyer industrial 
de formació i bon excursionista com els seus 
companys, el que el portà a sentir una gran 
felera per la geografia. Treballà amb el saba-
dellenc Pau Vila (1881-1980) en la divisió co-
marcal de Catalunya durant la República i, com 
Llobet, fou professor d’universitat, especialit-
zat en cartografia i topografia. El 1978 fundà 
la Revista Catalana de Geografia que continua 
sent, avui dia, la més important publicació aca-
dèmica de geografia del nostre país. Entre els 
excursionistes científics d’aquella generació 
també es troba l’arqueòleg Josep Estrada. En-
tre mapes, senders i geografia navega històri-
cament la ciutat de Granollers.

ANTONI CUMELLA I AMADOR GARRELL: 
L’ART GRANOLLERÍ ES PROJECTA AL MÓN
L’artista granollerí més 
internacional de tots els 
temps, Antoni Cumella 
(Granollers, 1913 – 1985), 
sempre va tenir en la ciu-
tat que el va veure néixer 
i morir una íntima font 
d’inspiració. Destacat ce-
ramista i fill del taller de 
ceramistes de la família Cumella, fou reconegut per 
les seves obres de formes senzilles i de gran quali-
tat material. Va debutar el 1936 amb una exposició 
a Barcelona. Ràpidament feu les maletes per mos-
trar la seva obra a Alemanya, França, Itàlia o els 
Estats Units. A Milà, de fet, va obtenir nombrosos 
premis a la Triennale, una de les mostres d’art con-
temporani més importants de mitjans del segle XX. 
Al llarg de la seva vida, des del seu taller del carrer 
Girona, va fer de la seva professió i reconeixement 
un cant a la senzillesa: «Jo no crec que l’artista si-
gui diferent dels altres. Jo considero que tothom 
és diferent dels altres (gràcies a Déu; només fal-
taria que fóssim massa iguals!», explicava en una 
entrevista pocs anys abans de morir (Jordi Planas, 
«Entrevista a Antoni Cumella (1982). L’home i l’ar-
tista», Lauro: revista del Museu de Granollers, 28 
(2005), pp. 68-78). De la mateixa generació de Cu-
mella és Amador Garrell i Soto (Granollers, 1916 
– 2000), un artista polifacètic que destacà com a 
dibuixant i que també cultivà la música i la pintu-
ra. Fill de la família d’impressors Garrell, a casa va 
beure del dinamisme i la creativitat d’una nissaga 
que havia creat diaris, escrit llibres i glossat el dia 
a dia de la ciutat abans de la negra nit franquista. 
Amant de la música, li agradava tocar el saxofon 
i, fruit d’aquesta afició, fou un dels fundadors del 
Jazz Club de Granollers (1935), una entitat pione-
ra al nostre país. Com a grafista, Garrell va ser un 
nom reconegut del disseny català del segle XX i va 
seguir fent de la impremta familiar un dels centres 
de la vida intel·lectual de la ciutat. La seva obra 
mostra una evolució des del funcionalisme a un ric 
eclecticisme que plasma en un disseny gràfic que 
crea logotips, cartells i anuncis esdevinguts avui 
preuades aportacions artístiques.

ANTONI JONCH, DEL MUSEU DE GRANOLLERS AL ZOO DE BARCELONA
Antoni Jonch i Cuspinera (Granollers, 1916 – 1992), zoòleg i farmacèutic, és 
una de les figures més polifacètiques del Granollers contemporani. Vinculat, 
com altres figures del seu temps, a l’Agrupació Excursionista de Granollers 
–que presidí–, i fundador i primer director del Centre d’Estudis de Granol-
lers, havia estat nomenat conservador i director del museu de la ciutat l’any 
1947. El 1956, conegut pels seus estudis naturalistes, és cridat per dirigir el 
Zoològic de Barcelona, esdevenint un gran reformador de la institució amb 
successives ampliacions. Sota la seva direcció Floquet de Neu, el cèlebre 
goril·la albí, va arribar al zoològic barceloní. Enamorat del Montseny, va in-
tegrar el Patronat del Parc Natural de la muntanya, del qual n’havia estat un 
dels ideòlegs. En reconeixement de la seva llarga i dilatada trajectòria, va 
rebre la Creu de Sant Jordi (1985).
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Al Vallès Oriental consten regis-
trades 3.608 associacions, de les 
quals gairebé el 16% estan ins-
crites a Granollers, el municipi de 
la comarca amb un nombre més 
elevat d’entitats, 562. De fet, en-
tre Granollers i Mollet del Vallès 
sumen una de cada quatre associ-
acions de la comarca, mentre que 
en 8 dels 38 municipis vallesans 
hi ha la meitat de les associacions. 
Granollers, com la mitjana de la 
comarca, té 0,9 associacions regis-
trades per cada 100 habitants, una 
ràtio que arriba a 2,7 en municipis 
petits com Campins i Tagamanent. 
A la part baixa, hi ha Montornès 
del Vallès, Vilalba Sasserra i Cano-
velles, amb 0,6 associacions per 
cada 100 habitants, o les Franque-
ses, Mollet, Parets, l’Ametlla i la 
Llagosta, amb 0,7. A les Franque-
ses, amb gairebé 20.000 habitants 
–el 4,87% de la població de la co-
marca–, les associacions registra-
des són 139 –un 3,85% del total–.

Tot plegat s'extreu de la diagno-
si presentada la setmana passada 
per l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental amb el nom de L’Economia 
Social i Solidària al Vallès Oriental. 
Una mirada a l’associacionisme de 
la comarca, una fotografia del tei-
xit associatiu comarcal que aporta 
eines a l'Ateneu per millorar l'as-
sessorament que aquesta entitat 
fa a les associacions del territori.

Joan Manel Sànchez, membre de 

ateneu

ASSOCIACIONISME  Joan Manel Sànchez i Montse Lamata presenten la diagnosi

EMPRESES  L'ASSOCIACIONISME CENTRA L'INFORME DE DIAGNOSI 'L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL VALLÈS ORIENTAL'

la cooperativa que ha dut a terme 
la diagnosi –ILABSO–, explica que 
l'informe s'ha fet a partir d’unes 70 
enquestes i entrevistes realitzades 
a diverses associacions culturals, 
agroecològiques i d'atenció a les 
persones. Dels resultats es desprèn 

que “el 70% de les associacions 
enquestades no fa o no té consci-
ència de fer activitat econòmica” 
i que “majoritàriament tenen una 
estructura petita, poc professio-

nalitzada, es basen en el volun-
tariat i el seu treball en xarxa, 
pel que fa a economia social, és 
incipient”. Sànchez també destaca 
una “desigualtat” en els càrrecs de 
les associacions. “En els societaris 
i polítics només hi ha un terç de 
dones, mentre que en l’estructu-
ra laboral, dos terços són dones”.

D'altra banda, el membre 
d’ILABSO també explica que “hi 
ha entitats que neixen amb la 
voluntat de tenir activitat eco-
nòmica”, però que es formen com 
a associacions perquè així els ho 
aconsellen “les gestories que no 
coneixen ni l’economia social i 
solidària (ESS) ni altres fórmu-
les com la cooperativa o la socie-
tat laboral”. En aquest sentit, quan 
les entitats assoleixen un nivell de 

L'Ateneu Cooperatiu promou el
salt d'entitats a l'economia social

Granollers, com la
mitjana de la comarca,
té 0,9 entitats per
cada 100 habitants

Botigues al carrerFira de Comerç i Artesans al parc de Ponent
Els carrers Travesseres, Santa Elisabet,  
Catalunya i Corró viuran aquest dissabte,  
de 10 a 20.30 h, una nova jornada de  
Botigues al carrer, organitzada per  
l'associació de comerciants Més que Comerç.

L'Associació de Veïns de Ponent celebra aquest cap de setmana, de 
divendres a diumenge, la Fira de Comerç i Artesans al passeig del Parc de  
Ponent, amb la participació de 35 comerços del barri i de la ciutat. També 
hi haurà un mercat solidari i activitats infantils. Dissabte (de 12 a 13 h) hi 
haurà una sardinada a la pèrgola del Parc Ponent solidària amb La Marató.

ECONOMIA

facturació important i comencen a 
tenir dificultats en temes laborals 
o econòmics per continuar desen-
volupant l'activitat, solen canviar 
a una forma jurídica pensada per 
a l’activitat econòmica, com una SA 
o una SL, per "desconeixement 
de les gestories que les assesso-
ren”, insisteix Sànchez.

Sobre les entitats que no estan 
pensades per generar activitat 
econòmica i que, a poc a poc, de-
senvolupen algunes tasques eco-
nòmiques però sense gran capa-
citat per contractar treballadors, 
sorgeixen altres problemes. “O els 
sous que poden pagar són més 
baixos o es veuen obligades a 
pagar en negre”, alerta. "Tot això 
es podria solucionar amb aju-
da i guia a les associacions", un 
acompanyament com el que ofe-
reix l’Ateneu Cooperatiu. i

n Montse Lamata, membre d’ENSÓ, 
cooperativa agrupada de l’Ateneu Co-
operatiu, apunta els reptes que l’Ate-
neu haurà d’encarar el 2020 arran 
d’aquesta diagnosi. Pel que fa a les no-
ves associacions que sorgeixin, “caldrà 
detectar per què neixen i si ho fan per 
generar llocs de feina”. En aquest cas, 
diu, “l’acompanyament serà de trans-
formació a una forma jurídica com les 
cooperatives”. En les que ja existeixen, 
“caldrà reforçar mancances en as-
pectes com la formació, tant en gestió 
econòmica com en fiscalitat i com fer 
un correcte pla de gestió”. 

REPTES DE
FUTUR DE L’ATENEU

El president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Joan Canadell, 
acompanyat del Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, i de diversos alcaldes 
del Vallès Oriental i Osona, denun-
ciaran aquest dijous la manca d'in-
versions i millores en què es troba 
actualment la R3. La Cambra recor-
da que la línia R3 és l’única línia de 
Rodalies que funciona en gran part 
en via única, de Montcada Bifurca-
ció a Puigcerdà, cosa que dificulta 
la seva operativitat i fiabilitat. 

INFRAESTRUCTURES  

La Cambra de 
Comerç denuncia 
la manca d'inversió 
a la línia de tren R3

El consell de la delegació comarcal 
de la Cambra de Comerç ha ampli-
at, amb la incorporació de quatre 
vocals més, els integrants d'aquest 
organisme comarcal a la Cambra. 
Així, a més dels integrants actuals  
–Jaume Aragall com a president i 
Enric Gisbert, Roser Xalabarder i 
Joan Fontserè com a vocals–, a par-
tir d'aquesta setmana també en for-
men part Joan Moretó (Agrupació 
d'Industrials del Baix Vallès) i els 
granollerins Mercè Comas (Escola 
Educem), Lourdes Botifoll (Aqua 
Blau Solucions) i Ferran Martínez 
(Jo Brand Comunicació). 

Nous vocals a la 
delegació comarcal
de la Cambra
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de la pedra a partir d'uns mot-
llos elaborats per a l'ocasió", diu 
Bonet, qui destaca, sobretot, la vo-
luntat de fer productes de xocolata 
vinculats amb Granollers, que cre-
ïn "identitat" i que "la gent reco-
negui i se senti propi".  La Pedra 

de l’Encant ja ha estat protagonis-
ta d’altres projectes de Xocolates 
Granollers, com el conte infantil 
El desig de la Pedra de l’Encant, 
un conte que "és un referent, un 
patrimoni de la ciutat que ens 
identifica amb Granollers". 

Xocolates Granollers, l'establi-
ment del carrer Guayaquil dedicat 
al món de la xocolata, presentarà 
aquest dissabte (17.30 h), en el 
marc de la Llotja del Disseny, a la 
Porxada, el torró exclusivament 
granollerí que ha dissenyat per 
aquestes festes de Nadal, un dolç 
inspirat en un dels elements més 
icònics de la ciutat: la Pedra de 
l'Encant. Per conservar l’esperit 
tradicional nadalenc, el dolç està 
farcit d’un praliné d’avellana cara-
mel·litzat, "molt tou i suau", diu 
el pastisser Joan Bonet, qui apun-
ta que, aquest any, el producte 
"té molt poca xocolata, la justa 
perquè el praliné quedi fixat". 
El torró, de 12 cm de diàmetre i 
3,5 de gruix, reprodueix la forma 
de la Pedra de l'Encant i té un co-
lor vermellós fosc, com la pedra 
original. "Després de fer fotos i 
prendre mides, hem encarregat 
a una escultora la reproducció 

xavier solanas

LA PEDRA DE L'ENCANT  L'equip de Joan Bonet, amb el torró de praliné d'avellana

Gran Centre redueix el
Black Friday a només un dia
Més de 120 botigues i serveis 
associades a Gran Centre partici-
paran enguany, un cop més, en la 
celebració del Black Friday, una 
jornada de descomptes comer-
cials prèvia a les festes nadalen-
ques cada cop més consolidada i 
popular arreu del món. La jorna-
da serà aquest divendres, 29 de 
novembre, i a diferència d’anys 
anteriors, en què l’associació de 
comerciants allargava la jornada 
de descomptes durant tot el cap 
de setmana, aquest cop es limitarà 
a només un dia. “Tornem una 
mica als orígens i ho limitem 
a només un dia, sobretot per 
no solapar aquesta campanya 
amb la de Nadal, que comença 
just l’endemà amb la rebuda al 
Pinguai”, explica Laura Sabatés, 
presidenta de Gran Centre. Amb 
tot, cada establiment té llibertat 
per escollir quins dies ofereix des-
comptes, i cada cop són més els 
comerços que amplien aquesta 
jornada a diversos dies.

El Black Friday –divendres ne-

gre–, originari dels Estats Units, se 
celebra l'endemà del Dia d'Acció 
de Gràcies, el quart dijous de no-
vembre. L'esdeveniment té cada 
cop més bona acollida també en-
tre els clients, que poden avançar 
així a bon preu les compres de 
Nadal. En molts casos, el Black 
Friday és un dels dies de més acti-
vitat comercial de tot l’any.

Pel que fa a Gran Centre, l’as-
sociació dóna suport als asso-
ciats fent difusió i promoció a les 
xarxes socials i la seva app de les 
seves ofertes i descomptes –d’en-
tre el 10 i el 30%–, així com fent 
cartellera, unificant la imatge 
corporativa i creant ambientació. 
“L’objectiu, com sempre, és fer 
atractiu el comerç de Grano-
llers perquè els veïns de la ciu-
tat comprin aquí i per atraure 
clients de fora”, diu Sabatés.

Gran Centre es va adherir a la 
campanya del Black Friday per 
primera vegada el 2015, just quan 
aquesta festa començava a popu-
laritzar-se a Catalunya. 

JORNADA DE PROMOCIONS I DESCOMPTES ABANS DE NADAL

El 12 de novembre va tenir lloc a 
la seu de la UEI una jornada sobre 
igualtat de gènere a les empreses. 
L'inspector de treball i professor 
de Dret de la Seguretat Social de 
la URL, Antonio Benavides, va ex-
plicar a uns 40 assistents les noves 
obligacions legals de les empreses 
en matèria laboral, com l'aplicació 
dels plans d'igualtat, els registres 
de salaris i el registre de jornada. 

En el marc de la commemoració 
de 25 de novembre, Dia internaci-
onal contra la violència masclista, 
CCOO del Vallès Oriental organitza 
dijous vinent, 5 de desembre (10 
h), a la seva seu del carrer Pius 
XII, el taller Violència masclista en 
l'àmbit laboral, una sessió de pre-
venció i actuació que anirà a càr-
rec de Neus Moreno, secretària de 
les Dones de CCOO de Catalunya. 

Jornada sobre les 
noves obligacions 
legals a l'empresa

Sessió per prevenir
la violència de 
gènere a la feina

Segons dades de l'Observatori- 
Centre d'Estudis del Vallès Orien-
tal, durant el tercer trimestre de 
2019 van formalitzar-se 41.800 
contractes al Vallès Oriental, 5.911 
més que durant el mateix període 
del 2018 (+16,5%). Sobre l’evolu-
ció durant el 2019, que va comen-
çar sent negativa el primer mig any 
en relació amb l’any anterior, s’ha 
acabat capgirant, de manera que 
a finals de setembre el saldo era 
positiu en 3.490 contractes més 

(+3%). El setembre (15.194 con-
tractes), el juliol (16.403) i el gener 
(15.101) són els mesos en què més 
contractes s’han formalitzat du-
rant aquest any. En total, entre ge-
ner i setembre van registrar-se al 
Vallès Oriental 121.184 contractes, 
dels quals 14.433 van ser indefinits 
(11,9%) i 106.751 (88,1%) van ser 
temporals. Per gènere, els primers 
nou mesos de l’any van contrac-
tar-se 66.148 homes (54,6%) i 
55.036 dones (45,4%). 

ES MANTÉ UNA ELEVADA TEMPORALITAT, SUPERIOR AL 88%

La contractació creix un
16% durant el tercer trimestre

EL GRUP DE DIRECTIUS 
EMPRESARIS (GDE) 
CELEBRA 10 ANYS

Més de 300 persones van assistir dijous al vespre, a les instal·lacions del concessio-
nari Sarsa, al 10è aniversari del Grup de Desenvolupament de Directius Empresaris 
(GDE), associació empresarial dedicada a l’impuls de l’activitat econòmica del Va-
llès Oriental i entre els seus associats, actualment una trentena. La festa va incloure 
un concert del flautista Claudi Arimany i una xerrada de la psiquiatra Marian Rojas.

xavier solanas
ENTITAT  FORMADA PER UNS 30 EMPRESARIS, FA TROBADES PROFESSIONALS CADA MES

Les empreses Assolim Alimentària 
SL i JJ BCN Internacional SA (Car-
dedeu); Espadiet SL, Espai Esport 
Wellness SL, Àgora Serveis SA i Ha-
arslev Indústries SAU (Granollers); 
L. González Catalán SA (la Llagos-
ta); Gesab SA (Llinars); Hager Sis-
temas SA (la Roca); i Gemalto SP SA 
(Parets) han estat reconegudes per 
Pimec Vallès Oriental pels seus 10 

Pimec reconeix les firmes que 
fan 10 anys que en són sòcies

Xocolates Granollers presenta 
el torró de la Pedra de l'Encant

COMERÇ  DISSABTE ES PRESENTARÀ EL NOU PRODUCTE A LA LLOTJA DEL DISSENY, A LA PORXADA

anys com a sòcies de la patronal. En 
l'acte de reconeixement, celebrat la 
setmana passada al restaurant DO, 
el president de Pimec Vallès Ori-
ental, Daniel Boil, va agrair a les 
empreses sòcies la seva fidelització 
i pertinença a la patronal. La jorna-
da, que també va comptar amb la 
participació del delegat territorial 
de Pimec, Joan Carles Basi, també 

va servir per tractar temes d’inte-
rès empresarial, establir sinergies 
entre els assistents i fomentar el 
treball en xarxa. 

Durant la sessió van tractar-se 
temes com les eines de suport 
necessàries de transformació a 
la indústria 4.0 que Pimec posa 
a disposició de les empreses as-
sociades, la previsió d'indicadors 
econòmics per al proper 2020, les 
necessitats de personal qualificat 
que reclamen les pimes i la neces-
sitat de potenciar l'FP per tal de 
cobrir aquestes demandes. 
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Segon Pro-Am Fundació Leo Messi
Dimarts, el Club de Golf Vallromanes va 
acollir un dels tornejos de golf benèfics més 
importants del panorama estatal d'aquest 
esport. Per un dia, l'objectiu era, a més de 
gaudir del golf, col·laborar amb una bona 
causa.

Així, la Fundació Leo Messi organitzava 
la segona edició del Torneig de golf Pro Am 
per recaptar fons per al SJD Pediatric Can-
cer Center Barcelona, un nou centre d'on-

cologia pediàtrica de l'Hospital Sant Joan 
de Déu.

El certamen està dirigit pel jugador pro-
fessional José Manuel Lara, guanyador de 
l'European Tour i, actualment, un dels pro-
fessors de golf més reconeguts de l'Estat, 
gràcies al seu programa a Movistar Golf.

Els fons que es van recaptar ajudaran a 
finançar tractaments i una millor atenció 
per als infants que pateixen càncer. 

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Passeig de la Torre Tavernera, s/n, Vallromanes

Tel. 93 572 90 64 - www.clubdegolfvallromanes.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Classificats

PROFESSIONALS

per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

IMMOBILIÀRIA TRASPÀS

ALTRES COL·LECCIONISME

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

FEINA DEMANDES

Empresa de fabricación, reparación 
y mantenimiento de maquinaria in-
dustrial situada en Granollers pre-
cisa:
TORNERO CNC (Ref.2911-01)
Formación a nivel de FP II o CFGS en 
Fabricación Mecánica. 
Experiencia contrastada de más de 5 
años en la preparación de tornos CNC.
Buenos conocimientos en la interpre-
tación de planos de fabricación.
Se responsabilizará de la programa-
ción y preparación de tornos CNC para 
su trabajo en  producción, verificación 
y comprensión de planos , realitzación  
del mantenimiento y organización. 
Persona àgil, organizada, con iniciati-
va, orientada a resultados  y acostum-
brada a trabajar en equipo. 
Se ofrece contrato directo de em-
presa, trabajo estable en jornada 
partida y retribución negociable. Im-
prescindible vehículo y disponibilidad 
inmediata. 

EMPRESA AMB 30 ANYS  D’EXPERIÈNCIA EN CONSTRUCCIONS I REFORMES EN GENERAL.
Fem el millor preu del Vallès.
Tels. 699 20 40 45 - 631 01 16 68

Empresa nacional, fabricante de 
maquinaria para el tratamiento de 
aguas residuales, industriales y ur-
banas, con presencia a nivel mundi-
al, necesita incorporar un/a: 
DELINEANTE-PROYECTISTA 
(Ref.2911-03)
Para trabajar en la Oficina técnica , las 
tareas a desarrollar serán : 
Diseño de piezas para corte y plegado 
Diseño de piezas mecanizadas
Despieces, elaboración listas de 
componentes 
Elaboración de documentación técnica 
Ejecución de proyectos
Planos de implantación, trato con 
proveedores 
La persona contratada dependerá 
jerárquicamente del Director Indus-
trial. Imprescindible nivel usuario 
avanzado de AUTOCAD Imprescindible 
persona con experiencia como de-
lineante industrial y excelentes cono-
cimientos como proyectista. Se ofrece 
estabilidad y continuidad laboral. In-
corporación a equipo de profesiona-
les totalmente consolidado. Horario : 
09.00h a 14.00h - 15.00h a 17.45h .Tipo 
de contrato : 3-6 meses por obra y lu-
ego indefinido

Empresa de fabricación , reparación y 
mantenimiento  de maquinaria indus-
trial situada en Granollers, precisa: 
FRESADOR CNC (Ref.2911-02)
Formación a nivel de FP II o CFGS en Fa-
bricación Mecánica. 
Experiencia mínima de 5 años en fresas 
de Control Numèrico.
Se ofrece contrato  directo de empresa, 
trabajo estable en jornada partida y re-
tribución negociable. 
Imprescindible vehículo y disponibilidad 
inmediata. 

Empresa nacional fabricante de ma-
quinaria para sector cartón ,  ubicada 
en Cardedeu, precisa incorporar: 
RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA( 
Ref.2911-06)
Candidatos/as con formación  a nivel  
de CFGS o Ingeniería en Diseño indus-
trial. Buscamos candidatos/as con nivel 
avanzado de Autocad, experiencia como 
Delineante Industrial y en la Gestión de 
equipos en Oficina Técnica.
Se encargará de tareas de Diseño Indus-
trial y principalmente de la gestión del 
departamento técnico.Se ofrece contrato 
directo y estable con la empresa.

GRANOLLERS. VIDAL I JUMBERT. SUP. 75 M2. FAÇANA 8 M. GRES, VIDRIERES, PORTES 
ELÈCTRIQUES, FUSTERIA, LLUM. WC. A.A. PREU VENDA: 160.000 €. REF. 318.

VENDA
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Diumenge (9 h) tindrà lloc la 53a 
edició del Cros Internacional de 
Catalunya Ciutat de Granollers, 
que, després de més de mig se-
gle i malgrat el creixent número 
de curses, segueix mantenint la 
seva data habitual i el nivell atlè-
tic. "Té molt de mèrit perquè la 
participació es manté, tot i que 
avui dia l'oferta de curses és 
immensa", feia valdre Joan Villu-
endas, president de la Federació 
Catalana d'Atletisme. Enguany, el 
circuit proposat entrarà entre 3 i 
4 vegades a les pistes d'atletisme, 
i presentarà novetats en els obs-
tacles que s'instal·laran al parc. 
"Els participants no trepitjaran 
ni un centímetre d'asfalt", asse-
gurava Joan Cutrina, president del 
Club Atlètic Granollers, entitat or-
ganitzadira de l'activitat.

El Cros Internacional de Cata-
lunya Ciutat de Granollers és un 
esdeveniment que compta un alt 
nivell esportiu d'atletes d'arreu. 
"Participen atletes estrangers, 
catalans i estatals de totes les 
categories, des d'alevins fins a 
màximes", feia saber Crutina, qui 
afegia l'agraïment a La Mútua de 
Granollers, que s'ha afegit com a 
patrocinador de la cursa. 

Així, doncs, l'1 de desembre, la 
ciutat acollirà un total de 2.000 
corredors. "Cal situar Granollers 
en el mapa de l'atletisme a esca-

a.j.

ATLETISME  LA 53a EDICIÓ PRESENTARÀ UN CIRCUIT QUE ENTRARÀ ENTRE 3 I 4 VEGADES A LES PISTES D'ATLETISME MUNICIPALS

El cros internacional manté l'alt nivell 
de participació amb 2.000 atletes

la estatal", constatava Villuendas, 
qui fa valdre el paper de la ciutat 
com un nucli esportiu significatiu 
en el marc de l'Estat.

Catrofe, un dels noms propis
Santiago Catrofe, declarat sub-
campió d'Espanya de la categoria 
sub-20 1.500 metres a Granollers 
el 2017 i membre del Club At-
lètic Santa Cristina d'Aro, és un 
dels atletes que participarà en el 
53è cros. Catrofe ja ha corregut 
aquesta prova en altres edicions, 
i afronta el repte amb determina-
ció. "Les claus del cros són in-
tentar no passar-se i mesurar 
bé les distàncies, que són llar-
gues. És una prova que reque-

La FVO acompanya 
persones amb 
discapacitat 
a córrer la Mitja
La Fundació Privada Vallès Ori-
ental (FVO) presentava dimecres 
de la setmana passada el projecte 
social En Ricard i en Justino corre-
ran La Mitja Marató de Granollers, 
una iniciativa que parteix de la il-
lusió de treballadors de la funda-
ció –que habitualment practiquen 
curses de muntanya i carreres 
populars– que volen compartir 
l'experiència de l'esport amb 
persones amb discapacitat intel-
lectual. "És un projecte emotiu 
i exigent", explicava Esteve Mar-
quès, president de la fundació, qui 
afegia que la proposta vetlla per 
"la transformació social". 

Ricard Puig, de 52 anys, pateix 
una discapacitat severa i forma 
part de la residència Valldori-
olf. Justino Rodríguez té 40 anys 
i és membre de la llar-residèn-
cia El Cinquantenari 2. Tots dos, 
diumenge 2 de febrer, partici-
paran en La Mitja. "Volem que 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual tinguin la matei-
xa oportunitat que nosaltres, i 
participar a La Mitja és benefi-
ciós per a la seva socialització", 
indicava una de les treballadores 
socials del centre.

Dimecres també va ser moment 
perquè Justino Rodríguez, un dels 
protagonistes d'aquesta història, 
intervingués, tot expressant com 
se sent. "Estic nerviós, i tinc 
moltíssimes ganes que arribi el 
dia", explicava Rodríguez. 

reix un ritme alt, és un circuit 
molt ràpid, també", valorava Ca-
trofe. L'atleta, nascut a l'Uruguay 
i resident a Girona, es mostrava 
ambiciós a la cursa de diumenge: 
"Si es pot guanyar, per què no?".

A més de Catrofe, també hi 
competiran el guanyador de 
l'edició passada, el kenyà Isaac 
Kiprono Yego, també primer en-
guany a Santurce (Bilbao), així 
com els seus compatriotes Collins 
Kipkorir Koros –primer als 10 
de Ribadesella– i Philip Kiplagat 
Biwot –segona al Miting Andujar 
1.500 d'enguany–, entre altres.

El Cros Internacional de Cata-
lunya Ciutat de Granollers és una 
prova selectiva i "pràcticament 

definitiva", en paraules de Josep 
Maria Antentas, vicepresident de 
la Federació Catalana d'Atletis-
me. De fet, els participants a les 
categories cadet, juvenil i junior 
es juguen, a Granollers, la darrera 
carta abans d'enfrontar-se al cros 
d'Elgoibar (País Basc), que tindrà 
lloc el 12 de gener de 2020.

La cita granollerina, dels 28 cro-
sos que accepta el calendari de la 
Real Federació Espanyola d'At-
letisme −en funció de la qualitat 
dels atletes− ocupa la 15a posició.

L'organització resta a l'espera 
de veure si la meteorologia res-
pectarà la cita. "Aquest any pot 
ser que el cros es faci amb fang", 
deia l'alcalde, Josep Mayoral.  a.j.

CATROFE La cita comptarà amb el subcampió d'Espanya –al centre de la imatge– de sub-20 1.500 metres en 2017 

A la venda les entrades de la pretemporada de F1
El Circuit celebrarà per sisè any consecutiu la pretemporada de  
Fórmula 1 (F1) World Championship, i ho farà amb sis jornades  
d'assaigs repartides en dues setmanes diferents, del 19 al 21 i del 
26 al 28 de febrer. Les entrades es poden comprar al web del Circuit. 
El Circuit rebrà el Gran Premi de F1 del 10 al 12 de maig de 2020. 

L'Esgrima, en plena acció
Dissabte, el Club Esgrima Granollers (CEG) 
va participar, a Madrid, al Torneig Nacional 
de Ranking de menors de 15 anys. Diumenge 
va ser el torn per als més petits de l'entitat, 
qui van disputar al Torneig Mestre Chicca. 

ESPORTS



dJ, 28 novembre 201932 ESPORTS

L'AE HANDBOL 
INCORPORA UN 
EQUIP DE VETERANES

El Patronat Municipal d'Esports (PME) i l'Associació Esportiva d'Handbol (AEH) de 
les Franqueses compten aquesta temporada amb 21 equips en competició, dels 
quals 11 són masculins, 7 femenins i 3 mixtes. En total, fins a 280 esportistes fran-
quesins que van ser presentats dissabte a la zona esportiva municipal. La novetat 
d'enguany és la incorporació d'un equip de veteranes, que s'han marcat com a 
objectiu principal començar a competir en lliga durant la temporada 2020-2021. 

ajuntament de les franqueses

HANDBOL  EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS I EL CLUB VAN PRESENTAR ELS EQUIPS

GRANOLLERS. Diumenge (17 h), la 
quinzena jornada de la lliga por-
tarà la disputa entre l'Igualada 
i l'Esport Club (EC) Granollers, 
un matx que es jugarà a domicili. 
"Veig el partit contra l'Igualada 
bastant complicat, la veritat, 
perquè estem en un punt que 
qualsevol equip de la catego-
ria resulta difícil", admet Diego 
Garzón, qui al darrer partit va 
marcar dos dels quatre gols que 
va aconseguir el conjunt grano-
llerí. L'EC, però, parteix d'una po-
sició privilegiada, va segons a la 
classificació de Tercera Catalana. 
En canvi, l'Igualada va penúltim, 
tot ocupant el 19è lloc de 20 pos-
sibles a la taula, amb tan sols 10 
punts. I precisament Garzón veu 
la dificultat en "el fet que sigui 
un conjunt que va per darrere 
a la taula, perquè implica que 
necessita els punts", observa. 
"Nosaltres afrontarem la dis-
puta com ho fem cada setmana, 
anem darrere dels tres punts", 
confessa amb determinació el ju-
gador del primer equip.

kaloni morera

TRIOMF  L'Esport Club aconsegueix posicionar-se en segon lloc

FUTBOL |  Tercera Catalana  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES SÓN ACTUALMENT SEGONS DE LA TAULA

L'EC s'enfrontarà a l'Igualada 
amb una posició privilegiada

L'EC, segon a la classificació de 
Tercera Divisió, gaudeix de 27 
meritoris punts, fruit de 14 jorna-
des disputades que es reparteixen 
en vuit triomfs, tres empats i tres 
derrotes. A l'equip granollerí, sens 
dubte, li ha anat millor el joc a casa, 
al Municipal del carrer Girona, que 
a domicili, ja que localment ha gua-
nyat quatre partits, n'ha empatat 
tres, però no n'ha perdut cap. El joc 
fora de casa li ha estat més dificul-
tós,  perquè les tres pèrdues que 
acumula han estat a territori rival.

L'encontre de diumenge con-
tra el Pobla de Mafumet, tot i ser 
a casa, no es presentava senzill. 
De fet, l'EC temia al contrincant 

CF IGUALADA - ECG
Diumenge, 1  17 h Igualada

EC GRANOLLERS   4
CF POBLA DE MAFUMET   2

per ser un equip "jove que trac-
ta bé la pilota i practica un fut-
bol d'atac", en paraules d'Oriol 
Molins, quart capità de l'EC. Però 
els dubtes van desaparèixer quan 
els de Solivelles van aconseguir 
marcar fins a quatre gols als tar-
ragonins. La temporada anterior, 
el primer equip de l'EC va acabar 
la lliga en desena posició. Aquest 
any sembla que la tendència mi-
llora i els granollerins tenen pos-
sibilitats de tancar edició en un 
lloc més privilegiat.  a.jiménez

HANDBOL |  Divisió d'Honor  CONTRA EL LIBERBANK CUENCA

GRANOLLERS. Els homes d'Anto-
nio Rama rebran dissabte (11 h) 
–durant la dotzena jornada de la 
lliga Asobal–, al Palau, el quart 
classificat de la taula, el Liberbank 
Cuenca, un conjunt que gaudeix 
de 16 punts a la classificació, fruit 
de vuit victòries i només tres pèr-
dues. El Liberbank Cuenca ve de 
perdre l'onzena jornada a Divisió 
d'Honor contra l'Abanca Ademar 
León per tan sols un gol de dife-
rència, en un matx que va acabar 
21-22. La temporada 2018-2019, 
els granollerins van aconseguir 

tancar edició tres posicions per 
damunt dels de Cuenca, que van 
acabar la temporada en vuitè lloc.

Dissabte, el Fraikin disputava 
a domicili contra el Recoletas At-
lético Valladolid, l'equip que es 
va imposar per 34 a 29. Ara, el 
Fraikin es troba al centre de la 
classificació, en la vuitena posició, 
amb nou punts, conseqüència de 
quatre triomfs, un empat i fins a 
sis derrotes. El Fraikin, després 
de la derrota de dissabte, perd la 
bona tendència que caracteritza-
va els últims encontres. 

El Fraikin perd el bon ritme 
de les darreres disputes

kaloni morera

VICTÒRIA  Per 67 a 66 contra el CB Santa Coloma

GRANOLLERS. Després del triomf 
contra el CB Santa Coloma, el sè-
nior masculí del CBG s'enfrontarà 
a Ripotrans Lliçà d'Amunt en un 
derbi comarcal "apassionant i 
emocionant", en paraules de Ri-
card Ventura, tècnic del Blockc-

hain BCN-AP. "Nosaltres estem 
en una dinàmica positiva". No 
pot dir el mateix el Lliçà, que ha 
perdut els últims partits. "Inde-
pendentment de com arriba 
cada conjunt, serà una disputa 
intensa", explica Ventura. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL CBG JUGARÀ A DOMICILI

Derbi contra el Lliçà d'Amunt

L'Ajuntament de Granollers tindrà 
la presidència de la comissió inte-
radministrativa que es crearà per 
gestionar el Mundial d'Handbol 
Femení 2021, que acollirà la ciutat 
del 2 al 19 de desembre d'aquell 
any i que aplegarà 32 seleccions 
dels cinc continents. La comissió 
es constituirà un cop aprovat un 
conveni entre el consistori, Minis-
teri d'Hisenda, el Consell Superior 
d'Esports i la Reial Federació Es-
panyola d'Handbol, que el ple de 
dimarts ratificava. El regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer, explicava que 

aquesta comissió és el model que 
habitualment s'utilitza per a gesti-
onar esdeveniments d'excepcional 
interès, i que el finançament del 
Mundial es farà a través de la Fede-
ració, que serà la receptora de les 
aportacions. L'alcalde, Josep Mayo-
ral, recordava que poques ciutats 
de la mida de Granollers poden dir 
que han organitzat una olimpíada, 
un mundial masculí i un de feme-
ní, i, a petició d'ERC i Primàries, 
assegurava que es vetllarà perquè 
al Mundial la llengua i la selecció 
catalana hi siguin presents.  m.e.

Granollers presidirà la comissió 
organitzadora del Mundial 2021
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El setè viatge 
solidari de l'AE 
Ramassà, a Gàmbia
LES FRANQUESES. L'Associació 
Esportiva (AE) Ramassà viatja-
rà, del 4 al 12 d'abril de 2020, 
a Gàmbia, el petit país del con-
tinent africà envoltat pel Senegal 
i que registra un índex de morta-
litat infantil de 92 morts per cada 
1.000 naixements. A Gàmbia, el 
40% de la població té menys de 
15 anys, i les comunitats patei-
xen períodes de fam al llarg de 
tot l'any, sobretot l'època de plu-
ges. El viatge ha estat dissenyat 
per l'equip d'Aethnic –associació 
sense ànim de lucre de turisme 
sostenible– i l'agència de viatges 
Altaïr. Dimecres de la setmana 
passada, Can Font va acollir la 
presentació de la sortida, que, 
oberta a tothom, està ideada per 
un grup d'unes 40 persones.

L'AE Ramassà va aprofitar la 
trobada per presentar el nou es-
cut del club, "una actualització 
necessària que realça el nom 
de l'entitat", en paraules de Pere 
Bufí, president de l'associació. La 
reunió també va presentar la se-
gona equipació, també. a.j.

COOPERACIÓ 

GRANOLLERS. Dissabte (16.15 h), 
l'equip masculí absolut de water-
polo del CNG disputarà a casa  un 
partit difícil contra el CN Molins 
de Rei Sintagmia, segon classi-
ficat a la taula que, de moment, 
que acumula fins a 15 punts. Els 
homes de Tomas Bruder vénen 
d'una derrota contra el Sant Fe-
liu (19-14), líder de la graella de 
primera divisió. Els granollerins 
ocupen ara la desena posició a la 
taula, amb quatre tímids punts, 
fruit d'un triomf, un empat i qua-
tre pèrdues. 

WATERPOLO |  Primera Divisió

Ratxa dura per a 
l'absolut del CNG

Més de 200 jugadors es van citar 
durant el cap de setmana al Pave-
lló Municipal del Congost de Gra-
nollers per disputar la cinquena 
prova del Circuit Català de la tem-
porada. La granollerina Blanca 
Lucas es va fer amb dos ors, en in-
dividual femení i, amb la seva ger-
mana Lucas, en dobles femení. 

BÀDMINTON |  Circuit Català

Les germanes Lucas 
s'imposen al Congost

GRANOLLERS. Unes 300 nedadores 
de natació artística es van donar 
cita al Club Natació Granollers 
(CNG) dissabte, des de les 9.30 h 
i fins a les 18 h. El centre esportiu 
granollerí va acollir la segona jor-
nada de Lliga Catalana de figures 
de les categories alevina i infan-
til. Al matí, la jornada va comen-
çar amb 120 nedadores infantils, 
mentre que les nedadores ale-
vines van iniciar la competició a la 
tarda, a partir de les 15.30 h.

Les granollerines, que enfoca-
ven la segona jornada de la Lliga 
Catalana de figures amb l'objectiu 
de mantenir –o bé millorar– els re-
sultats de la primera disputa, van 
assolir la fita, ja que les nedadores 
van aconseguir tenir representa-
ció a la part alta de la classificació. 

En categoria infantil, el CNG va 
classificar vuit nedadores entre 
les 20 primeres de la taula, d'en-
tre 156 participants. La primera 
classificada va ser Valeria Parra, 
qui va fer el segon lloc, seguida 
d'Irene Garrido, que va quedar 

cng

NATACIÓ ARTÍSTICA |  Lliga Catalana DISSABTE, EL CNG VA ACOLLIR UNES 300 NEDADORES 

La ciutat rep la segona jornada 
de figures alevines i infantils

setena. La directora esportiva 
de la secció de natació artística, 
Muriel Escalé, afirma que està 
"molt satisfeta de la millora de 
les granollerines, així com dels 
resultats, tot i que sabem  que 
tenim molt marge de millora", 
en paraules d'Escalé. Pel que fa a 
la categoria alevina, 10 nedado-

res del club van estar entre les 25 
primeres, de 112 participants. En 
primera posició va quedar Jana 
Francisco. Per a Escalé, "l'actu-
ació de les més petites de la 
branca competitiva del club ha 
fet consolidar els resultats po-
sitius de  la primera jornada", 
afirma la directora esportiva. 

CATEGORIA INFANTIL Les nedadores infantils participants a la segona jornada
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–Edat?
–15

–Vius a…
–Cardedeu

–Estudis?
–ESO

–Quan va començar la teva afi ció per ne-
dar? 
–Va començar quan feia cursets amb 5 anys, i 
als 11 anys, vaig començar a competir.

–I que et va motivar iniciar-te ara fa tres 
anys a nedar en aigües obertes?
–Un dia em van proposar per fer una tra-
vessa al mar. Em va agradar l’experiència i 
arrel de la primera travessa, vaig anar fent 
més travesses.

–L’any passat, essent infantil, vas estar 
convocada amb la selecció espanyola ab-
soluta d’aigües obertes...
–Vaig rebre la notícia de que havia estat 
seleccionada per la selecció espanyola d’ai-
gües obertes un matí, després d’entrenar. 
Els entrenadors em van dir que volien par-
lar amb mi i em van dir que havia sortit la 
convocatòria i que estava seleccionada. Vaig 
afrontar la competició mentalitzant-me que 
el més important era gaudir de l’experiència 
i fer-ho el millor que pogués.

–Quina ha estat la teva gran fi ta en ai-
gües obertes?
–Quan per primer cop vaig nedar al cam-
pionat d’Espanya de fons infantil d’estiu i 
vaig aconseguir quedar 5a d’Espanya i 1a 
de Catalunya, la qual cosa em va portar a 
formar part de la selecció espanyola d’ai-
gües obertes.

–Que et passa pel cap abans-durant-després de la 
competició?
–Abans de la competició em passa pel cap que tinc 
competició i que he d’intentar fer-ho millor que 
pugui. Durant la competició, vaig recordant què 
nedo, em mentalitzo, m’imagino la prova, i men-
tre la nedo intento fer-la com em diuen els entre-
nadors. Després de la competició recordo què és 
el què m’ha sortit bé i què no.

– Quina és la preparació necessària per un 
nedador d’aigües obertes?
– La preparació és variada i dura. S’ha d’en-
trenar cada dia,  si pot ser dos sessions d’ai-
gua, sobretot fent moltes series, tant llar-
gues com curtes. L’entrenament d’aigua es 
complementa amb algunes sessions de físic. 
També hi ha la preparació mental, la qual es 
necessita perquè quan estàs en mig de la 
prova i no pots més, segueixis i aguantis. 
Aquesta preparació s’entrena als entrena-
ments, seguint quan no puguis més i men-
talitzant-te abans de la prova d’aigües 
obertes.

– Com a nedadora de fons, prefereixes el 
mar a la piscina?
-Una decisió complicada, però si és per ne-
dar fons prefereixo el mar.

– Quin és el teu objectiu en la natació?
– El meu objectiu més gran en la natació 
de piscina no el tinc clar, però per ara 
és intentar aconseguir ser medallista 
nacional. Pel que fa en aigües obertes, 
ara seria intentar poder formar part de 
la selecció espanyola per l’Europeu. 

– Què t’està aportant aquest esport?
– M’ha transmès diversos valors, com 
la disciplina, l’autoexigència, el com-
panyarisme, entre d’altres.

L'ENTREVISTA Estel Xuan Galo, nedadora júnior

A portes de l’arribada de les festes de 
Nadal, ja tenim al cap tot allò relacionat 
amb la festivitat, els regals, el temps 
que compartirem amb la família, els 
dies festius que gaudirem... però també 
ens ve al cap els típics àpats nadalencs i 
les estones que passarem a taula. 

Per tal de no acabar tips de tant men-
jar i començar el nou any més lleugers 
i saludables, us proposem diferents 
consells a aplicar: 
• No et plantegis fer una dieta estric-
ta abans de festes. És important no 
fer restriccions d’aliments que t’agra-
den setmanes abans de Nadal, ja que 

això provocarà un efecte rebot i et farà 
arribar als àpats de Nadal amb més an-
sietat. 
• No compris els dolços típics de les 
festes nadalenques un mes abans. Es 
fa molt difícil no caure en la tempta-
ció, així que evita anar a comprar amb 
gana, fes una llista de la teva compra i 
regeix-te a les teves anotacions. 
• Evita les pastilles miraculoses. No 
hi ha millor bloquejador de carbohi-
drats que controlar la teva ingesta de 
calories. Un cremador de greix de tipus 
carnitina ha d’anar de la mà d’exercici 
físic i de tipus metabòlic, per tant, la 
fórmula d’una pastilla i menjar el que 

desitgem no funciona. 
• Potencia els aliments naturals. Els 
aliments naturals contenen més fi bra i  
ens ajudarà a sentir-nos més satisfets 
consumint menys quantitat. En canvi, 
els aliments processats i ultraproces-
sats són rics en sucres, greixos saturats 
i additius, i el seu consum augmentarà 
més l’ansietat de gana. 
• Mou-te. Aixeca’t de la cadira i mou-
te. Oblida’t del cotxe, camina, puja les 
escales, evita totes aquelles activitats 
sedentàries com seure al sofà i passar 
hores davant de la tecnologia, surt en 
bici, ves a ballar... 
• No aparquis l’exercici. Encara que 
siguin dates de compromisos, regals, 
compres al supermercat i preparar 
prèviament els àpats nadalencs, deixa 
un espai de mínim 3 cops a la setmana 
per anar al gimnàs i fer el teu exercici, 
ja que t’ajudarà a equilibrar la balança 
d’excessos, mantenir el teu pes aug-
mentant el desgast calòric i fi nalment 
equilibrar la teva composició corporal. 
• Més aigua. Més consum d’aigua i 
menys consum de begudes ensucrades 
i/o alcohol. Prova de fer-te infusions a 
mig matí i a mitja tarda, i inclou dos 
gots d’aigua o un got de brou abans 
del teu àpat, t’ajudarà a sentir-te més 

saciat a més d’hidratar i mimar el teu 
organisme.
• Marca’t un únic objectiu. No aug-
mentar de pes; aquest ha de ser el teu 
principal objectiu. Per tant, guarda la 
bàscula i oblida’t de pesar-te cada dia, 
fi xa un dia a la setmana per pesar-te 
i així mantenir un cert control del teu 
pes. Aquesta informació setmanal 
t’ajudarà a no relaxar-te, a ajustar-te 
si s’escau i evitar, passades les festes, 
tenir un confl icte amb la bàscula
• Compensa. Arribat el dia de Nadal, 
fes els teus àpats amb normalitat i 
compensa, surt a caminar una estona 
abans del dinar o sopar, intenta estar 
més actiu. Recorda que l’àpat festiu 
és un àpat al dia, així que no facis que 
totes les teves ingestes sigui festives i 
amb excessos. 
• Gaudeix. I sí, gaudeix i molt, de les 
festes en família i de les trobades es-
pecials, gaudeix dels sabors dels àpats 
de nadal, de les converses, de la felici-
tat de regalar i de rebre regals. Centrar 
tota l’atenció només en els àpats és un 
error, és part de les festes però no pot 
ser el més important. 

Així que prepara el Nadal amb cap i 
gaudeix de unes festes saludables. 

Prepara’t per rebre el Nadal amb salut!

CONSELLS Per no acabar tips de tant menjar i començar el nou any més lleugers i saludables

Ser voluntari, una acció gratifi cant
Els comportaments que 

tenen com a fi nalitat aju-
dar als demés, sense espe-
rar res a canvi, estan pre-

sents a la nostre condició 
humana, pràcticament des 

de que naixem. 

En aquest sentit, Marc Vila, 
psicòleg esportiu del Club Na-

tació Granollers, considera el 
voluntariat com una d’aquelles 
activitats de cooperació presents 

a la nostra vida, en les que a més a 
més cal invertir poc -només és ne-

cessari temps i ganes- i amb la que 
es generen grans benefi cis, tant per 

les persones que ho reben, com per 
les persones que realitzen aquestes 

accions de voluntariat.

Quins són els benefi cis?
Les activitats de voluntariat generen un 
sentiment de realització personal, ja que 
enforteix els llaços amb la comunitat i 
amplia la xarxa de contactes. A més, ens 
allunya del materialisme, de l'egoisme i 

de l'egocentrisme per posar el centre en 
els altres. També ens aparta dels senti-
ments negatius com la ira o l'agressivi-
tat; ens redueix l'estrès amb el què en-
fortim el nostre sistema immune.

“Fer activitats que puguin generar 
benèfi cs a altres és pràcticament una 
garantia de benestar emocional i salut 
psicològica ja que veure la satisfacció en 
els demés gràcies als nostres actes, ens 
permet empatitzar amb aquests senti-
ments i aquestes sensacions. I tenim la 
gran sort que el plaer d’ajudar desinte-
ressadament, està a l’abast de tothom 
que ho vulgui experimentar”, conclou 
Vila. Des d’entitats socials a esdeveni-
ments esportius, com la cursa solidària 
que organitza el Club, CNG4Camins el 
proper 15 de desembre.

VOLUNTARIAT Garantia de benestar emocional i salut psicològica

BUTLLETÍ
Per no acabar tips de tant menjar i començar el nou any més lleugers i saludables

LLuís Companys, 8 · 08401 Granollers
t. 93 870 45 99 · club@cngranollers.org
www.cngranollers.org

Segueix-nos a...
@Club.Natacio.Granollers

@cngranollers

Estel X. Galo:
 
“La natació m'ha 
transmès valors 
com la disciplina, 
l’autoexigència, el 
companyarisme"Assemblea 

General Ordinària

Dimarts 17 de desembre 
19:00h - 1a conv. i 19:30h - 2a conv.
Sala Aurora Morata del CNG

Per assistir a l'Assemblea, cal ser 
major de 18 anys, no tenir suspesa
la condició de soci i presentar un 
document personal acreditatiu

RECORDEM

» BERTA BORRÁS
7 anys com a socià del CNG
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–Edat?
–15

–Vius a…
–Cardedeu

–Estudis?
–ESO

–Quan va començar la teva afi ció per ne-
dar? 
–Va començar quan feia cursets amb 5 anys, i 
als 11 anys, vaig començar a competir.

–I que et va motivar iniciar-te ara fa tres 
anys a nedar en aigües obertes?
–Un dia em van proposar per fer una tra-
vessa al mar. Em va agradar l’experiència i 
arrel de la primera travessa, vaig anar fent 
més travesses.

–L’any passat, essent infantil, vas estar 
convocada amb la selecció espanyola ab-
soluta d’aigües obertes...
–Vaig rebre la notícia de que havia estat 
seleccionada per la selecció espanyola d’ai-
gües obertes un matí, després d’entrenar. 
Els entrenadors em van dir que volien par-
lar amb mi i em van dir que havia sortit la 
convocatòria i que estava seleccionada. Vaig 
afrontar la competició mentalitzant-me que 
el més important era gaudir de l’experiència 
i fer-ho el millor que pogués.

–Quina ha estat la teva gran fi ta en ai-
gües obertes?
–Quan per primer cop vaig nedar al cam-
pionat d’Espanya de fons infantil d’estiu i 
vaig aconseguir quedar 5a d’Espanya i 1a 
de Catalunya, la qual cosa em va portar a 
formar part de la selecció espanyola d’ai-
gües obertes.

–Que et passa pel cap abans-durant-després de la 
competició?
–Abans de la competició em passa pel cap que tinc 
competició i que he d’intentar fer-ho millor que 
pugui. Durant la competició, vaig recordant què 
nedo, em mentalitzo, m’imagino la prova, i men-
tre la nedo intento fer-la com em diuen els entre-
nadors. Després de la competició recordo què és 
el què m’ha sortit bé i què no.

– Quina és la preparació necessària per un 
nedador d’aigües obertes?
– La preparació és variada i dura. S’ha d’en-
trenar cada dia,  si pot ser dos sessions d’ai-
gua, sobretot fent moltes series, tant llar-
gues com curtes. L’entrenament d’aigua es 
complementa amb algunes sessions de físic. 
També hi ha la preparació mental, la qual es 
necessita perquè quan estàs en mig de la 
prova i no pots més, segueixis i aguantis. 
Aquesta preparació s’entrena als entrena-
ments, seguint quan no puguis més i men-
talitzant-te abans de la prova d’aigües 
obertes.

– Com a nedadora de fons, prefereixes el 
mar a la piscina?
-Una decisió complicada, però si és per ne-
dar fons prefereixo el mar.

– Quin és el teu objectiu en la natació?
– El meu objectiu més gran en la natació 
de piscina no el tinc clar, però per ara 
és intentar aconseguir ser medallista 
nacional. Pel que fa en aigües obertes, 
ara seria intentar poder formar part de 
la selecció espanyola per l’Europeu. 

– Què t’està aportant aquest esport?
– M’ha transmès diversos valors, com 
la disciplina, l’autoexigència, el com-
panyarisme, entre d’altres.

L'ENTREVISTA Estel Xuan Galo, nedadora júnior

A portes de l’arribada de les festes de 
Nadal, ja tenim al cap tot allò relacionat 
amb la festivitat, els regals, el temps 
que compartirem amb la família, els 
dies festius que gaudirem... però també 
ens ve al cap els típics àpats nadalencs i 
les estones que passarem a taula. 

Per tal de no acabar tips de tant men-
jar i començar el nou any més lleugers 
i saludables, us proposem diferents 
consells a aplicar: 
• No et plantegis fer una dieta estric-
ta abans de festes. És important no 
fer restriccions d’aliments que t’agra-
den setmanes abans de Nadal, ja que 

això provocarà un efecte rebot i et farà 
arribar als àpats de Nadal amb més an-
sietat. 
• No compris els dolços típics de les 
festes nadalenques un mes abans. Es 
fa molt difícil no caure en la tempta-
ció, així que evita anar a comprar amb 
gana, fes una llista de la teva compra i 
regeix-te a les teves anotacions. 
• Evita les pastilles miraculoses. No 
hi ha millor bloquejador de carbohi-
drats que controlar la teva ingesta de 
calories. Un cremador de greix de tipus 
carnitina ha d’anar de la mà d’exercici 
físic i de tipus metabòlic, per tant, la 
fórmula d’una pastilla i menjar el que 

desitgem no funciona. 
• Potencia els aliments naturals. Els 
aliments naturals contenen més fi bra i  
ens ajudarà a sentir-nos més satisfets 
consumint menys quantitat. En canvi, 
els aliments processats i ultraproces-
sats són rics en sucres, greixos saturats 
i additius, i el seu consum augmentarà 
més l’ansietat de gana. 
• Mou-te. Aixeca’t de la cadira i mou-
te. Oblida’t del cotxe, camina, puja les 
escales, evita totes aquelles activitats 
sedentàries com seure al sofà i passar 
hores davant de la tecnologia, surt en 
bici, ves a ballar... 
• No aparquis l’exercici. Encara que 
siguin dates de compromisos, regals, 
compres al supermercat i preparar 
prèviament els àpats nadalencs, deixa 
un espai de mínim 3 cops a la setmana 
per anar al gimnàs i fer el teu exercici, 
ja que t’ajudarà a equilibrar la balança 
d’excessos, mantenir el teu pes aug-
mentant el desgast calòric i fi nalment 
equilibrar la teva composició corporal. 
• Més aigua. Més consum d’aigua i 
menys consum de begudes ensucrades 
i/o alcohol. Prova de fer-te infusions a 
mig matí i a mitja tarda, i inclou dos 
gots d’aigua o un got de brou abans 
del teu àpat, t’ajudarà a sentir-te més 

saciat a més d’hidratar i mimar el teu 
organisme.
• Marca’t un únic objectiu. No aug-
mentar de pes; aquest ha de ser el teu 
principal objectiu. Per tant, guarda la 
bàscula i oblida’t de pesar-te cada dia, 
fi xa un dia a la setmana per pesar-te 
i així mantenir un cert control del teu 
pes. Aquesta informació setmanal 
t’ajudarà a no relaxar-te, a ajustar-te 
si s’escau i evitar, passades les festes, 
tenir un confl icte amb la bàscula
• Compensa. Arribat el dia de Nadal, 
fes els teus àpats amb normalitat i 
compensa, surt a caminar una estona 
abans del dinar o sopar, intenta estar 
més actiu. Recorda que l’àpat festiu 
és un àpat al dia, així que no facis que 
totes les teves ingestes sigui festives i 
amb excessos. 
• Gaudeix. I sí, gaudeix i molt, de les 
festes en família i de les trobades es-
pecials, gaudeix dels sabors dels àpats 
de nadal, de les converses, de la felici-
tat de regalar i de rebre regals. Centrar 
tota l’atenció només en els àpats és un 
error, és part de les festes però no pot 
ser el més important. 

Així que prepara el Nadal amb cap i 
gaudeix de unes festes saludables. 

Prepara’t per rebre el Nadal amb salut!

CONSELLS Per no acabar tips de tant menjar i començar el nou any més lleugers i saludables

Ser voluntari, una acció gratifi cant
Els comportaments que 

tenen com a fi nalitat aju-
dar als demés, sense espe-
rar res a canvi, estan pre-

sents a la nostre condició 
humana, pràcticament des 

de que naixem. 

En aquest sentit, Marc Vila, 
psicòleg esportiu del Club Na-

tació Granollers, considera el 
voluntariat com una d’aquelles 
activitats de cooperació presents 

a la nostra vida, en les que a més a 
més cal invertir poc -només és ne-

cessari temps i ganes- i amb la que 
es generen grans benefi cis, tant per 

les persones que ho reben, com per 
les persones que realitzen aquestes 

accions de voluntariat.

Quins són els benefi cis?
Les activitats de voluntariat generen un 
sentiment de realització personal, ja que 
enforteix els llaços amb la comunitat i 
amplia la xarxa de contactes. A més, ens 
allunya del materialisme, de l'egoisme i 

de l'egocentrisme per posar el centre en 
els altres. També ens aparta dels senti-
ments negatius com la ira o l'agressivi-
tat; ens redueix l'estrès amb el què en-
fortim el nostre sistema immune.

“Fer activitats que puguin generar 
benèfi cs a altres és pràcticament una 
garantia de benestar emocional i salut 
psicològica ja que veure la satisfacció en 
els demés gràcies als nostres actes, ens 
permet empatitzar amb aquests senti-
ments i aquestes sensacions. I tenim la 
gran sort que el plaer d’ajudar desinte-
ressadament, està a l’abast de tothom 
que ho vulgui experimentar”, conclou 
Vila. Des d’entitats socials a esdeveni-
ments esportius, com la cursa solidària 
que organitza el Club, CNG4Camins el 
proper 15 de desembre.

VOLUNTARIAT Garantia de benestar emocional i salut psicològica

BUTLLETÍ
Per no acabar tips de tant menjar i començar el nou any més lleugers i saludables

LLuís Companys, 8 · 08401 Granollers
t. 93 870 45 99 · club@cngranollers.org
www.cngranollers.org

Segueix-nos a...
@Club.Natacio.Granollers

@cngranollers

Estel X. Galo:
 
“La natació m'ha 
transmès valors 
com la disciplina, 
l’autoexigència, el 
companyarisme"Assemblea 

General Ordinària

Dimarts 17 de desembre 
19:00h - 1a conv. i 19:30h - 2a conv.
Sala Aurora Morata del CNG

Per assistir a l'Assemblea, cal ser 
major de 18 anys, no tenir suspesa
la condició de soci i presentar un 
document personal acreditatiu

RECORDEM

» BERTA BORRÁS
7 anys com a socià del CNG

«El que em motiva 
són les activitats dirigides»

www.cngranollers.org

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» CARLOS SERRANO 
Tècnic de fi tness i Preparador Físic

«Primer apren a moure't 
i després mou-te»

www.cngranollers.org



dj, 28 novembre 201936

La carxofa, protagonista
a la taula d'El Trabuc
El restaurant El Trabuc, al camí de Can 
Bassa, celebra fins a l'1 de desembre 
una nova edició –la vuitena– de la 
Quinzena de la Cuina de la Carxofa, en 
què la base de tots els plats és justa-
ment aquesta preuada hortalissa i per 
la qual torna a apostar l’establiment 
regentat per Albert Arimany. Els amants 
de la carxofa, doncs, podran degustar 
el menú de la quinzena, que consta d’un 
aperitiu, quatre tastets degustació, un 
segon plat i postres a escollir, tot ple-
gat acompanyat d’un vi negre Basagoiti 
DOC La Rioja (criança 2016) o bé d'un vi 
blanc Raventós d’Alella DO Alella (2018).

Com a aperitiu hi ha un bunyol de 
bacallà i carxofa amb maionesa de cí-
trics, acompanyat de cava, cervesa o 
vermut. Els quatre tastets inclouran 
una amanida d’enciams i carxofes amb 
salmó fumat, formatge fresc i vinagreta 
d’olivada; carxofes arrebossades amb 
ou poché i virutes de foie d’ànec trufat; 

Fa més d’un segle del naixement de La 
Perpetuenca, el 1911, com un sindicat 
agrícola. Des d’aquell moment s’ha anat 
diversificant el negoci al voltant dels 
productes del camp, i actualment és 
l’agrobotiga del Vallès, amb molts pro-
ductes ecològics a preus competitius. A 
causa de la creixent necessitat d’espai, 
l’any 2001 es van inaugurar les noves 
instal·lacions com resposta a aquesta 
diversificació i a un canvi d’orientació 
que no oblida el pagès, però que incor-
pora nous mercats. La superfície total 
és de 2.100 metres quadrats, dels quals 
900 són agrobotiga, on els serveis que 
es donen es multipliquen i marquen la 
diferència amb altres grans superfícies. 
Per exemple, en l’alimentació: vins i olis 
seleccionats d’altres cooperatives de 
Catalunya, llegums, embotits i format-
ges artesanals i tota mena de productes 
ecològics, des de l’arròs fins a la pizza. 

Els productes d'alimentació que 

Charcutería La Granja, 
plats cuinats de qualitat 
Després de molts anys regentant una 
botiga de pollastres i ous com les 
d'abans, Charcutería La Granja va fer un 
pas més i el 1990 va incorporar els plats 
cuinats: pollastres a l’ast, bacallà, conill, 
costelles, verdures... i les seves famoses 
croquetes. Primer les feien a l'estil tra-
dicional, però avui dia ja en tenen més 

de 20 varietats. Poc després van mun-
tar un obrador on actualment elaboren 
les croquetes i canelons, així com tota 
mena de plats i menús per a cada dia, 
carnisseria i especialitat en hambur-
gueses. Charcutería La Granja sempre 
ha ofert als seus clients uns productes 
de bona qualitat, i per això proven de 

mantenir la qualitat del producte i inno-
var cada vegada més per tal de satisfer 
les necessitats de qualsevol tipus de 
client. Des del començament, als anys 
60, han crescut una miqueta… ja són 
tres les botigues que tenen, a Barcelo-
na, Granollers i Mataró.

CHARCUTERIA LA GRANJA 

c. Travesseres, 31 - Granollers
Telèfon: 93 870 51 18
www.charcuterialagranja.com

La Perpetuenca, producte 
ecològic a un preu just

ALIMENTACIÓ RESTAURANT

CUINA

Menjar
Beure

ofereix La Perpetuenca són sempre de 
proximitat i de la màxima qualitat, no 
només per a les properes fes de Nadal, 
sinó també durant tot l'any. 

Pel que fa a jardineria, a més de fer-
tilitzants, terres, llavors, fitosanitaris, 
reg, eines i tots els complements, també 
assessora en la construcció de jardins. 
També hi ha tot allò necessari per a ani-
mals de companyia (alimentació, gàbi-
es, productes sanitaris i complements) 
i per a la hípica (alimentació, sanitaris, 
complements vitamínics, vestuari i com-
plements). També destaca el suport a 
l'agricultura ecològica amb l'assortiment 
de compostadores, llavors, fungicides, 
insecticides i fertilitzants necessaris.

RESTAURANT EL TRABUC 

camí de Can Bassa, 2 - Granollers
Telèfon: 93 870 86 57
www.eltrabuc.com

saltejat de carxofes i verdures amb ros-
sinyols, ceps i pernil d’ànec; i carxofes 
a la llauna amb botifarra del perol i pi-
mentón de la vera.

Pel que fa al plat principal, es pot 
escollir entre peus de porc farcits amb 
carxofes i botifarra negra sobre crema 
de carxofes; entrecot de bou filetejat 
amb carxofes a la brasa i chimichurri; 
suquet de lluç amb gambeta de Palamós 
i carxofes; calamarsons de la costa en la 
seva tinta, saltats amb carxofes i rossi-
nyols; i llobarro a la brasa amb carxofes 
confitades a la provençal. També cocot-
xes de bacallà al pil-pil amb carxofes i 
cruixent de pernil ibèric; canelons de 
cabrit amb carxofes, beixamel i suc de 
rostit; i arròs sec acabat a la brasa amb 
carxofes, gambetes i escamarlanets.

Finalment, el menú també inclou 
unes postres a escollir entre magranes 
amb suc de taronja o moscatell; pastís 
de recuit al caramel; xarrup de llimona i 
mandarina; i crema de Santa Agnès (amb 
coulis de maduixa i nata). El preu, que 
inclou cava, vins i whisky, és de 58 euros.

EL CARTELL DE SAGI TARBAL

LA PERPETUENCA

ctra. Sabadell, km 4, Santa Perpètua
Tel. 93 560 00 60
www.laperpetuenca.com
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Restaurant Masia Can 
Raimí, cuina tradicional 
catalana i andalusa

MASIA CAN RAIMÍ

Urbanització Can Raimí
Argentona - Tel. 607 84 01 26
Facebook: Restaurant Masia Can Raimí

dijous, fet al moment per a cada taula; i 
el menú degustació de tapes (divendres 
i dissabte nit), en què podràs menjar 
sense limitació, per només 15 euros.

I no us perdeu les calçotades il·li-
mitades! I recordeu que treballen totes 
les festes nadalenques, oferint menús 
especials, per poder gaudir-les amb la 
família i els amics. 

Can Raimí és una masia del segle XVII 
rodejada de natura, on podràs gaudir 
d’un ambien familiar i el sabor a mun-
tanya de la nostra cuina, que fusiona 
els millors plats de la cuina tradicional 
catalana amb les tapes andaluses, ar-
rossos melosos i carn a la brasa. 

Disposen de sales privades amb llar 
de foc per a festes, celebracions, ani-
versaris, dinars i sopars d’empresa… i 
diferents menús a escollir.

El restaurant obre tots el dies (ex-
cepte dimarts), i ofereix els seus exclu-
sius esmorzars de forquilla, menú els 
dies laborables. En destaca l’arròs dels 

RESTAURANT

Sanfrancisco, sensacions 
de cuina mediterrània
En ple centre de Granollers, al carrer 
Mare de Déu de Núria, hi ha el restau-
rant Sanfrancisco, un espai per desco-
brir noves sensacions culinàries i apte 
per celebrar diferents tipus d'esdeve-
niments, des d'un sopar en parella fins 
a una celebració amb un grup d'amics 
o família. Al restaurant Sanfrancisco 
tenen quatre salons –amb capacitat 
d'entre 15 i 60 persones– amb ambien-
tacions diferents perquè pugueu triar el 
que us vingui de gust cada dia, així com 

una gran barra que dóna la benvingu-
da al local. Pel que fa a la carta, dis-
posen de menú diari i de menú de cap 
de setmana, i també d'una àmplia carta 
de begudes i vins i carta i menús per a 
grups. La seva especialitat és la cuina 
mediterrània, i també destaca el seu 
menú degustació, on podreu tastar tots 
els plats de qualsevol dels seus menús 
al mateix preu del menú escollit.

L'equip del Sanfrancisco està format 
per gent jove amb ganes de treballar i 

SANFRANCISCO

c. Mare de Déu de Núria, 22
Granollers - Tel. 93 879 24 58
www.sanfranciscorestaurante.com

guanyar-se la confiança dels clients 
adaptant-se als seus gustos. Per això 
la seva cuina és sovint personalitzada 
i compta amb tons d'atenció individu-
al, perquè gaudiu dels millors àpats en 
parella o amb el grup d'amics. Reserveu 
taula ara, demaneu el menú degustació 
i no us perdeu les novetats del restau-
rant Sanfrancisco, un descobriment 
gastronòmic al centre de la ciutat.

Carrefour, l'hipermercat amb 
serveis digitals per als clients

CARREFOUR

av. Europa / Camí Ral, 4
Granollers - Tel. 93 490 89 00
www.carrefour.es

Carrefour, fa escassament dos anys, 
reformava íntegrament l'hipermercat 
del Camí Ral per adequar-lo a les ne-
cessitats dels clients i millorar-ne l'ex-
periència de compra. A l'àrea d'atenció 
als clients es concentren nous serveis 
digitals per tal que el consumidor pu-
gui gestionar la compra de manera més 
àgil i còmoda. Així, l’establiment compta 
amb un quiosc de serveis a través del 
qual es poden sol·licitar factures, im-
primir cupons descompte o realitzar 
suggeriments de forma ràpida, i dispo-
sa també d’un espai amb connexió wifi i 
carregadors per a mòbils gratuït.

El client també té accés a un assor-
timent de productes ampliat a través de 
pantalles tàctils, per si necessita algun 
producte que no es troba a l'hipermercat. 
A més, disposa de diferents pantalles in-
teractives distribuïdes per l'establiment 
que mostren explicacions detallades so-
bre els productes que es comercialitzen 
en seccions com puericultura, celler o 
electrodomèstics, entre altres.

A més, Carrefour Granollers és un es-
tabliment ecoeficient, ja que gaudeix de 

l'última tecnologia per reduir el consum 
energètic en totes les àrees. Aquestes 
mesures suposen un estalvi de consum 
energètic del 30% respecte a qualsevol 
altre Carrefour de característiques simi-
lars. Pel que fa a la sostenibilitat, també 
s'utilitza l'última tecnologia com, per 
exemple, fred alimentari, il·luminació in-
dependent per sectors, lluminàries led en 
totes les seccions de l'hipermercat, con-
trol remot per domòtica de la il·luminació 
i la temperatura de les instal·lacions i del 
mateix centre. Així mateix, compta amb 

una zona de reciclatge per a paper, car-
tró, envasos lleuger, vidres, petits elec-
trodomèstics, piles i bombetes.

Carrefour està present a Barcelona 
des de 1973, amb el primer hipermer-
cat del Prat. Ara compta amb desenes 
d'hipermercats i súpers, i comerç online.

GRANS SUPERFÍCIES

L'Arbeca, bon ambient i bon 
menjar amb menús de grups
La Nova Arbeca és un espai cèntric i 
acollidor amb un menú diari de cuina 
casolana, així com una gran varietat 
de possibilitats gustatives, plats únics i 
degustacions de qualitat. Cuina variada 
amb una bona aposta per als arrossos. 
De fet, val la pena tastar el seu menú 
diari per a dinar, que inclou entrant, 
plat i postres, a més de pa i beguda. 
És perfecte per començar a conèixer el 
restaurant i fer-se client assidu.

A més, disposa de diverses sales 

adients per a fer-hi un àpat d'empresa 
i tot tipus de celebracions nadalenques. 
Si necessiteu un bon lloc per fer un àpat 
en grup, no dubteu a preguntar a La 
Nova Arbeca, us ensenyaran les dife-
rents sales disponibles per adaptar-se 
a les vostres necessitats.

LA NOVA ARBECA

passatge Arbeca, 3 - Granollers 
Tel. 679 63 37 09

RESTAURANT

                    Menjar & Beure
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Vinalium, l'espai dels 
apassionats del món 
del vi i els destil·lats

VINALIUM

c. Joan Prim, 27 - Granollers 
Tel. 93 129 62 04
vinalium.com

A Granollers els apassionats 
del món del vi i dels destil·
lats tenen un punt de troba·
da indiscutible, Vinalium.

La botiga del carrer Joan 
Prim té un extens assorti·
ment en vins i licors, amb 
unes 1.500 referències. A 
més, hi trobareu un asses·
sorament personalitzat per 
ajudar·vos a fer la millor 
selecció per aquestes festes 
i també una àmplia selecció 
de lots i obsequis els cu·
als podreu personalitzar al 
vostre gust.

Vinalium vol apropar la 
cultura del vi a tothom qui en vulgui 
conèixer més, i ajudar a descobrir les 
contínues novetats que el sector ofe·
reix. La botiga combina els avantatges 
del celler tradicional –amb el conei·
xement profund del producte i un trac·
te personalitzat– amb els d'un model 
modern, adaptat als nous temps i dotat 

d'un ampli assortiment de productes i 
serveis, amb els preus més competitius 
del mercat.

BEGUDES

La cuina de la Rosa, menjar 
casolà i d'alta qualitat
La botiga culinària amb gairebé 25 anys 
d'experiència La cuina de la Rosa us 
ofereix més d'una seixantena de plats 
per escollir. Deixeu·vos emportar per 
la gran varietat de sabors cuinats amb 
productes d'alta qualitat. Fideuà, arro·
sos de tot tipus, canelons de carn, peix 
i espinacs, conill, vedella, pollastres a 
l'ast, croquetes, amanides de pasta i 
arròs, macarrons, gran varietat de trui·
tes i un llarg etcètera. 

L'equip de La cuina de la Rosa té molt 

clar que la clientela que tenen és molt 
selecta i valoren molt què mengen. És 
per aquest motiu que el seu tret dife·
rencial és l'aposta per una cuina to·
talment casolana, sense conservants 
ni colorants. Els trobareu de dimarts a 
diumenge de 9 a 15 hores.

LA CUINA DE LA ROSA

c. Guayaquil, 4 - Granollers 
Tel. 93 860 65 98

ÀPATS PREPARATS

Quatre Rellotges, vetllades 
en un entorn modernista
A Quatre Rellotges hi trobareu una bona 
oferta de cuina de mercat i tradicional 
catalana en un entorn amb encant, en 
el marc incomparable de Can Poi, un 
edifici residencial modernista, conegut 
també com Els quatre rellotges –per la 
torre mirador que té aquests elements 
ornamentals–. La casa, datada del 1916, 
barreja elements decoratius de tipus 

neoromànic i neogòtic. Allà hi podreu fer 
un menú diari i també de cap de setma·
na. I per fer un sopar amb grup, concer·
teu reserva. No us en penedireu!

QUATRE RELLOTGES

Cruïlla ctra. C-1415 amb BV-5106  
Argentona - Tel. 93 757 41 94

RESTAURANTS

Els amants de la cuina nipona estan d'en·
horabona. A Granollers el restaurant Sa·
bor mi sushi ofereix les especialitats de la 
cuina japonesa a preus molt competitius. 
A més, té disponible un menú del dia per 
9,95 euros en què el comensal pot triar 
quatre plats de la carta i s'hi inclou un re·
fresc,i cafè o postre (gelat o profiterols).

A més, per a qui vulgui tastar totes les 
seves especialitats, Sabor mi sushi ofereix 
un bufet lliure a la carta. El preu entre di·
lluns i divendres al migdia és d'11,95 euros 
per a adults (6,95 per a infants). El bufet 
també es pot degustar per sopar i els 
caps de setmana i festius per un preu de 
16,95 euros (7,95 per a infants).

Sabor mi sushi està obert tots els dies 
de la setmana de 12.30 a 16.30 h i de 20 a 
24 h. Per gaudir·ne només cal que porteu 
la gana preparada. 

SABOR MI SUSHI 3

c. Josep Carner, 1
Granollers 
Tel. 93 632 04 25

RESTAURANTS

Sabor mi sushi 
ofereix menús 
i bufet lliure 
a la carta

                    Menjar & Beure
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Monòleg al DnitSobre la venda del retaule gòtic de Sant Esteve
El cicle d'oci nocturn alternatiu  
Dnit proposa per a divendres  
(21 h) el monòleg Atacrack, de  
Miguel Ángel Marín, que  
s'autodefineix com a filòsof de barri.

En el marc del retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve, 
el Museu de la ciutat acollirà dijous (19.30 h) la conferència Les vicissituds 
de la venda dels retaules, a càrrec de l'assistent del comissari i documentalista 
de l'exposició, Cinta Cantarell. Així, es podran conèixer els detalls  
del llarg procés de venda de les taules a la Junta de Museus de Barcelona.

Assumpta Redondo 
presenta 'No vull
fer tard' a La Gralla
L'escriptora vallesana Assumpta 
Redondo presentarà a la llibreria 
La Gralla el seu darrer llibre, No 
vull fer tard, publicada pel segell 
granollerí Marcòlic Edicions, que 
l'Editorial Alpina dedica a au-
tors locals. Serà avui, dijous, a les 
18.30 h, i hi serà, a més de l'auto-
ra, l'historiador Joan Garriga. 

LITERATURA

Òmnium Cultural del Vallès Ori-
ental celebrà divendres (20 h) 
una fita important per a la seva 
història, la 30a edició de la Festa 
de les Lletres Catalanes a la co-
marca. Aquest certamen literari 
s'inaugurava amb dues categories 
–poesia i novel·la– i ha anat evolu-
cionant fins a incloure sis premis. 
Els pròpiament literaris són, a 
banda de novel·la –3.000 euros– i 
poesia –1.800 euros–, el premi de 
Sociolingüística Jaume Camp, que 
arriba a la 19a edició i està dotat 
amb 3.000 euros. Fa 8 anys neixien 
també els reconeixements en els 
àmbits d'acció cívica amb el Pre-
mi Ramon Casanovas –dotat amb 
1.000 euros– i de comunicació 
amb el Premi Eugeni Xammar –en-
guany dotat amb 700 euros–, que 
SomGranollers va guanyar el 2017.

La darrera incorporació es va 
produir l'any passat, arran de la 
decisió de la junta d'Òmnium de 
celebrar la gala de lliurament de 
premis en indrets itinerants de 
la comarca. Així, en la primera 
edició d'aquest format, celebrada 
a Sant Celoni, es va instaurar un 
premi local. Enguany, amb la Fes-
ta de les Lletres Catalanes de nou 
a Granollers –es continuarà fent a 
la ciutat cada dos anys– el premi 
local, dotat amb 3.000 euros, és 
per a curtmetratges.

Així, doncs, divendres es lliura-

rec de la cantant Gemma Humet, 
una de les veus més destacades del 
panorama català actual que, tot i la 
seva joventut, ja compta amb dos 
treballs discogràfics a la cartera i 
nombroses col·laboracions.

A més, el lliurament de premis 
es clourà amb la intervenció de 
Veus, el cor infantil d'Amics de la 
Unió que una setmana més tard 
serà al Liceu, que interpretarà 
tres peces. Seguidament hi hau-
rà un refrigeri amb l'actuació de 
Pere Clota.  m.e.

g.humet

GEMMA HUMET  Actuarà en el marc de la festa literària d'Òmnium

PREMIS  TONI ALBÀ PRESENTARÀ L'ACTE, QUE COMPTARÀ AMB LA MÚSICA DE GEMMA HUMET I EL COR VEUS D'AMICS DE LA UNIÓ

Òmnium trasllada a El Parquet 
la 30a Festa de les Lletres Catalanes

ran els premis de totes aquestes 
categories en una festa que se 
celebrarà per primera vegada al 
pavelló El Parquet. La Sala Tarafa, 
que havia estat l'emplaçament ha-
bitual dels premis, "se'ns ha que-
dat petita, i, aprofitant aquest 
30è aniversari, hem estat més 
ambiciosos i esperem omplir 
un aforament d'unes 400 per-
sones", indica l'organització.

35 treballs presentats
Enguany s'han presentat 35 tre-
balls, una xifra un pèl inferior que 
en la darrera edició, quan la par-

ticipació va ser especialment alta, 
sobretot en l'apartat de poesia. 
En aquesta categoria enguany hi 
ha menys autors presentats i, en 
canvi, han augmentat les novel·les 
presentades. 

La música per acompanyar
L'actor Toni Albà repetirà com a 
mestre de cerimònies de la Festa 
de les Lletres Catalanes del Va-
llès Oriental, en què també hi in-
tervindran membres de la junta 
d'Òmnium local i nacional. 

A més, l'acompanyament musi-
cal d'aquesta 30a edició anirà a càr-

n El president d'Òmnium del Vallès 
Oriental, Sergi Bolea, ha explicat que 
en aquest 30è aniversari de l'entitat 
també es vol recordar els impulsors 
de la Festa de les Lletres Catalanes, 
com Ramon Casanovas (Cardedeu, 
1917 - Granollers, 2009), que va ser 
cofundador i president de la delega-
ció comarcal d'Òmnium Cultural, i el 
també cofundador i president de l'en-
titat Jaume Camps (la Garriga, 1917 - 
Granollers, 1993). Precisament, fa dos 
anys es va commemorar el centenari 
del naixement dels dos activistes per la 
llengua i la cultura catalana. 

RAMON CASANOVAS 
I JAUME CAMPS, 
ENTRE ELS IMPULSORS

CULTURA

Marina Martori 
publica 'Una casa 
lluny del mar' 
La gira de presentació d'Una casa 
lluny del mar (Viena edicions, 
2019), la darrera novel·la de la va-
llesana Marina Martori, arribarà 
dimarts (19 h) a La Gralla. L'es-
criptora –també autora de M'ha 
posat a cent la teva madrastra– hi 
teixeix una història familiar ten-
dra i alhora un relat històric d'un 
temps inoblidable.  

Poesia amb Francesc 
Circuns a l'Anònims
L'Anònims acollirà dissabte (18 h) 
la presentació del llibre Festes ro-
dones, de Francesc Circuns, que in-
clourà una lectura poètica a càrrec 
de l'actriu Sara Martínez, i d'alguns 
poemes en anglès, a càrrec de la tra-
ductora Berta Rovira. La recaptació 
del llibre es destinarà a El Xiprer. 
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ART  PER PRIMER COP, ES MOSTRAVEN, A MÉS DE L'ESPAI D'ARTS, ELS BUCS I EL CAM

Roca Umbert aposta per obrir
tots els espais de residències
GRANOLLERS. Dissabte, durant tot 
el dia, Roca Umbert Fàbrica d'Arts 
obria les portes de tres espais, 
l'Espai d'Arts, els Bucs d'Assaig 
i el Centre d'Arts en Moviment. 
Com a novetat, la jornada de por-
tes obertes que habitualment es 
portava a terme a l'Espai d'Arts 
enguany es feia extensible a altres 
àrees del recinte fabril, i mostra-
va, també, els equipaments musi-
cals i de dansa.

"La valoració aquest any és 
molt positiva, perquè s'ha optat 
per una nova convocatòria que 
mostra, globalment, els espais 
de residència artística de Roca 
Umbert", exposa Laia Casanova, 
coordinadora de l'Espai d'Arts i 
una de les principals impulsores 
de la iniciativa. "Aquest any tam-
bé oferíem una visita pel recin-
te, amb la idea d'apropar a la 
gent espais que habitualment 
estan tancats", afegia Casanova.

La jornada de portes obertes 
va comptar amb un bon nombre 
d'assistents. "Un altre fet que va-

lorem molt positivament és que 
hem aconseguit mantenir el 
nombre de persones que s'han 
acostat a conèixer què és el que 
treballem aquí", celebrava la co-
ordinadora.

L'Espai d'Arts, en auge
Actualment, l'Espai d'Arts –equi-
pament de Roca Umbert que con-

kaloni morera

CONCERT VERMUT  Un dels grups dels bucs d'assaig van actuar a la plaça

centra el programa de creació 
contemporània en arts visuals i 
imatge– compta amb una tren-
tena d'artistes. "Aquest any gai-
rebé hem aconseguit doblar el 
nombre de residents respecte 
a l'any anterior, i seguim apos-
tant per l'acompanyament tèc-
nic que pot oferir el servei", en 
paraules de Laia Casanova.  a.j.

LA BIBLIOTECA INAUGURARÀ LA MOSTRA DIVENDRES

Els dibuixos i pintures d'Isidre 
Soldevila, a Can Pedrals
GRANOLLERS. Divendres (19 h), 
s'inaugurarà Dibuixos i pintures 
d'Isidre Soldevila a la Biblioteca de 
Can Pedrals, una exposició que es 
podrà visitar fins al divendres 13 
de desembre. La mostra consistirà 
en un recopilatori d'obres actuals 
i també antigues que mostren pai-
satges variats. "Hi ha una obra 
que mostra, fins i tot, l'entorn 
de Pals", explica el granollerí.

Soldevila, tot i que professio-
nalment no s'ha dedicat al món 

de l'art, va estudiar Belles Arts. 
"Sempre m'ha agradat dibuixar, 
ho he fet tota la vida", relata l'ar-
tista, qui mostrarà a una de les 
parets de la biblioteca municipal 
una vintena de dibuixos i quadres 
elaborats amb les tècniques de la 
ploma i l'oli.

"Acostumo a exposar el que 
m'agrada –personalment–, sen-
se grans pretensions. És una ex-
posició senzilla", detalla Isidre 
Soldevila.  a.j.

LLENGUA  A LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT

'El català, al cinema!', 
una exposició per reflexionar
La Biblioteca de Roca Umbert in-
augurarà dilluns (15 h) l'exposició 
El català, al cinema!, una mostra 
produïda per la Plataforma per la 
Llengua que consisteix en sis pla-
fons que pretenen conscienciar i 
sensibilitzar la ciutadania sobre la 
situació de la llengua catalana al 

cinema, alhora que proposen me-
sures per promoure'n l'ús.

L'exposició, que acosta dades 
que mostren la demanda poten-
cial del cinema en català, compara 
la situació actual amb la d'altres 
mercats lingüístics i facilita recur-
sos per poder intervenir.  
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MÚSICA  LA INICIATIVA TREBALLA AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT I MALALTIES MENTALS

El TAG i l'OCGr engeguen un 
nou projecte de musicoteràpia
GRANOLLERS. L’Orquestra de Cam-
bra (OCGr) i el Teatre Auditori de 
Granollers (TAG), de la mà d’Apro-
pa Cultura, emprenia dijous el 
projecte Un matí d’orquestra, una 
activitat musical participativa 
que es realitza els matins, entre 
setmana i estarà conduïda pel 
musicoterapeuta Mateu Aregay. 
La sessió musical inclou un taller 
participatiu que permet al grup 
fer música amb instruments d’or-
questra, una trobada amb mú-
sics i una audició durant l’assaig 
de l’OCGr. Durant la temporada 
2019-2020 hi participaran més 
de 300 persones, provinents de 
col·lectius de persones amb disca-
pacitat intel·lectual, persones que 
conviuen amb un trastorn mental, 
persones privades de llibertat o 
gent gran amb Alzheimer, Parkin-
son i els seus acompanyants. 

En total es faran 16 tallers al 
voltant dels 4 concerts de la tem-
porada de l’OCGr. Tracy Sirés, 
directora del TAG, destacava que 
l'equipament cultural, "a més de 
programar una cartellera de 
primer nivell, impulsa també 
projectes socials com aquest, 
que tenen l’objectiu de trencar 
totes les barreres -econòmi-
ques, físiques i també psicolò-
giques- que existeixen i fer que 
la cultura sigui accessible per a 
tothom". 

Per la seva banda, Sonia Gainza, 
directora i fundadora d’Apropa 

Cultura, ha explicat que “després 
de 7 anys de funcionament a 
l’Auditori de Barcelona, van 
creure necessari fer extensiu 
el projecte a altres zones del 
territori”. Gainza agraeix la pre-
disposició i sensibilitat del TAG 
amb un projecte com aquesta 
“oportunitat única perquè per-
sones amb discapacitat intel-
lectual, Alzheimer, Parkinson, 
trastorns de salut mental... pu-
guin gaudir i participar en una 
proposta musical específica i 
de qualitat, com és la música 
de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers”. El musicoterapeuta 
Mateu Aregay -que actualment ja 
treballa amb l’OCGr amb el Musi-

TAG

PRIMERA SESSIÓ Del projecte 'Un matí d'orquestra' amb l'OCGr al TAG

cànim– és l’encarregat de fer els 
tallers amb els participants. “Saps 
que el projecte funciona quan 
veus la cara de les persones que 
hi participen. I les cares d’avui 
eren d’autèntica felicitat”, deia. 
"La música no té fronteres, no 
entén de llenguatges... simple-
ment arriba i és per això que 
els participants dels tallers que 
avui s’han iniciat han gaudit, tot 
i les seves dificultats", assegura-
va Aregay.

Finalment la regidora de Cul-
tura, Maria Villegas, va tancar la 
presentació tot agraint a tots els 
implicats “fer possibles projec-
tes tan transformadors com 
aquest”, concloïa.  m.e.

Ds 30 de novembre, 21 h
TAG. Preu: 20 € (10 €, zona B)

GRANOLLERS. In Crescendo torna 
dissabte (21 h) al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) amb el tercer 
treball, Inesperat, enregistrament 
que s'ha produït gràcies a ser gua-
nyadors del Premi Espai Ter el 
2018. L'àlbum, gravat en directe, 
presenta cançons com ara Boig 
per tu de Sau, 21 de Judit Nedder-
man o El Patio de Pablo López, 
totes arranjades pel director mu-
sical Lluís Pérez-Cansell. 

In Crescendo és un conjunt for-
mat pels joves d'entre 17 i 25 anys 
Paula Aparicio, Miquel Fernández, 
Julen Gerrikabeitia, Samantha 
López, Inés Martí de Veses, Laia 
Martínez, Arnau Oliver,  Elena Oli-
ver, Anna Pérez, Lluís Pérez i Ma-
ria Rosa Rodríguez. 

La direcció escènica del concert 

anirà a càrrec de Jordi Vilar i dels 
mateixos cantants, i l'espectacle 
tindrà una durada de 75 minuts.

L'enlairament d'In Crescendo
La formació de cant polifònic va 
començar ara fa cinc anys quan 
alguns alumnes de la Societat 
Coral Amics de la Unió, units per 
les ganes de créixer, van decidir 
plantejar-se objectius més enllà 
de la ciutat, i aviat van esdevenir 
guanyadors del concurs Oh Happy 
Day! "Amb només quatre anys 
podem explicar moltes més co-
ses de les que mai havíem ima-
ginat", expressa la formació. 

In Crescendo tanca al TAG 
la gira del disc 'Inesperat'

EL GRUP DE CANT POLIFÒNIC PORTARÀ CANÇONS POPULARS 

L'inici de l'advent acollirà  
la música de Francesc Civil

EL CONCERT ANIRÀ A CÀRREC DE PAU RIURÓ I MARTÍ FERRER

Diumenge (18 h), a l'església de 
Sant Esteve, tindrà lloc el concert 
Remor de Nadal. La música del 
mestre gironí Francesc Civil, tot 
coincidit amb el primer diumen-
ge d'advent. El monogràfic anirà 
a càrrec de Pau Riuró a l'orgue i 
Martí Ferrer com a director, qui 
acompanyaran el cant de la Cape-
lla Polifònica de Girona.

El concert oferirà obres del Ci-
vil, músic polifacètic que va con-
rear els camps de l'harmonia, el 
piano i el cant gregorià. El reper-
tori està format per peces  del se-
gle XX, concretament de 1914 –O 
Salutaris i Sub tuum presidium–, 
de 1945 –Ave Maria–, de 1947 –
Meditació–, de 1956 –El Nostre 

Santa Cecília

Dissabte, a les 20.30 h, el Cor Mixt 
d'Amics de la Unió oferirà un concert a 
la parròquia de Sant Esteve, en el marc 
de la celebració de Santa Cecília, pa-
trona dels músics.

COR MIXT D'AMICS  
DE LA UNIÓ

Nadal–, de 1963 –Glòria–, de 1960 
–Salve Regina–, de 1937 –Ego sum 
panis–, de 1974 –Pare Nostre– i de 
1982 –Fantasia sobre el Cant dels 
ocells–.  a.j.

Avui, dijous (18 h), la sala d'actes 
de l'Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera acollirà un con-
cert de piano amb música de Ga-
briel Fauré interpretada per Joan 
Ramon Company.

L'activitat, gratuïta i oberta a to-
thom, oferirà la interpretació d'un 
especialista de música de cambra. 
De fet, Company s'ha format amb 
el músic granollerí Jordi Masó, qui 
va ser el professor de l'intèrpret 
graduat en pedagogia i especia-
litzat, amb un màster, en estudis 
avançats d'interpretació per l'ES-
MUC. Fauré, per la seva banda, va 
ser un compositor –especialment 
de piano, corda i vent–, pedagog, 
organista i pianista francès del se-
gle XIX i XX. i

Joan R. Company 
oferirà la música 
de Gabriel Fauré

Quan la robòtica interpreta la música
Diumenge a la tarda, el Teatre Auditori de Granollers (TAG) es va omplir 
d'encuriosits per veure una posada en escena original: dos robots gravant 
la ceràmica de l'artista granollerí Toni Cumella –a la direcció creativa–, 
seguint el ritme i l'harmonia de la música de corda i vent de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers (OCGr), dirigida per Corrado Bolsi. 

kAloni morerA

DOS ROBOTS GRAVEN LA CERÀMICA DE TONI CUMELLA

La Greskajove respon a les 
demandes d'oci musical
Divendres (20 h), la Sala Nau B1 
de Roca Umbert acollirà la prime-
ra Greskajove pensada amb i per a 
adolescents de 12 a 17 anys –amb 
entrada gratuïta– una iniciativa 
que dóna resposta a les demandes 
d'oci musical i de lleure.

La festa consistirà en un con-
cert de Catfolkin i posteriorment 
hi haurà l'actuació de DJ Lago, qui 
punxarà la música que els assis-
tents han recomanat. 

La Greskajove està organitzada 
per L'Arrel-Fòrum de les Adoles-
cències de Granollers –@arrel-
GRN–, un espai de participació 
format per adolescents que cur-
sen l'Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) a Granollers, o bé 
formen part d'entitats de lleure 
granollerines o són membres de 
l'Escola Montserrat Montero, im-
pulsat per l'Ajuntament, a través 
del GRA i el Servei d'Educació. 
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MÚSICA  DISSABTE, ELS CONCERTS COMENÇARAN A LES 21 H I S'ALLARGARAN FINS A LA MATINADA

La Nau B1 estrena el Festival 
Granollers Metal Meltdown
Dissabte (21 h), la Nau B1 serà 
l'escenari del Festival Granollers 
Metal Meltdown, una proposta  
organitzada pel magazín de rock 
Science of Noise i la pròpia sala.  

El conjunt dels concerts tindrà 
una durada de cinc hores i comen·
çarà amb Reset in May, grup gra·
nollerí de metalcore i metal melò·
dic –format per Link Garcia, Pep 
Casanovas, Mark Izky, Raul Leiva 
i Oriol Rojas– que actuarà durant 
els primers 40 minuts. Tot seguit, 
a les 22 h, Blaze Out –banda bar·
celonina de caràcter versàtil que 
cultiva els subgèneres de metal 
clàssic, thrash i groove metal– pre·
sentarà el seu nou disc, Instinct. 

El tercer torn serà per Vita Ima·
na, conjunt madrileny de groove 
metal format en 2005 que comen·
çarà el seu espectacle a les 23.10 
h i que oferirà temes dels àlbums 
Uluh (2012), Oceanidae (2014) i 
Bosa (2019). El penúltim grup en 
actuar serà Bellako, formació de 
Mataró que portarà el thrashcore 

del seu últim treball, Demonios. Si 
bé és cert que Bellako va comen·
çar la seva trajectòria com a grup 
de punk, amb el pas del temps va 
evolucionar cap al hardcore, metal 
i beatdown. 

La matinada tancarà edició amb 
Kararocker –que enguany celebra 
el desè aniversari–, qui d'1.45 h a 3 
h oferirà un karaoke metal.

bellako

BELLAKO  La banda del Maresme tancarà els directes del festival metal

"Aquesta iniciativa granolleri-
na és garantia d'interactivitat i 
festivitat", comenta l'organitza·
ció, i afegeix que el festival "és un 
intent d'apropar els múltiples 
vessants del metal".  a.j.

Ds 30 de novembre, 21 h
Sala Nau B1. Preu: 10 €

EL 47è CICLE DE JAZZ ACULL UNA PROPOSTA 'LUNAR'

El viatge espacial de Néstor 
Giménez Group, al Casino
GRANOLLERS. Divendres (22 h), el 
Casino acollirà Sputnik, Explorer 
and everything after del pianista 
Néstor Giménez, qui lidera la for·
mació de luxe integrada també 
per Pablo Selnik a la flauta tra·
vessera, Gabriel Amargant al saxo 
tenor, Vic Moliner al contrabaix i 
Joan Terol a la bateria. 

Néstor Giménez Group farà un 
viatge a través de la carrera es·
pacial fins a l'arribada de l'home 
a la lluna, ara fa 40 anys. Els cinc 

músics formen una tripulació des·
tinada a investigar –mitjançant 
el que ells mateixos etiqueten 
com jazz lunar–, què va passar en 
aquest breu però intens període 
de la història de la humanitat. 

Pel camí, la formació musical 
s'anirà trobant amb antics satel·
lits, cans russos, enlairaments, 
primeres passes, cinturons de ra·
diació, conspiracions i incerteses.

El cost de l'entrada per al con·
cert serà de 8 euros.  

GRANOLLERS. Avui, dijous (21.30 
h), Moondown visitarà l'espai 
Can60 per oferir un concert de 
música electrònica. Moondown 
és un projecte musical creat en·
guany a Barcelona per Isma Pa·
lacios i Roger Grau, els quals, 
després de treballar a diferents 
projectes d'estils diversos com 
ara el folk, l'indie i el rock pro·

gressiu, han decidit sumar esfor·
ços en un projecte electrònic que 
es basa, exclusivament, en mà·
quines i sonoritats analògiques. 
Baixos contundents i seqüències 
líquides a ritme de bases potents 
són els elements principals que 
configuren la identitat d'un duet 
decidit a fer·se un forat dins del 
panorama musical actual. 

L'electrònica de Moondown
ISMA PALACIOS I ROGER GRAU ACTUARAN AVUI A CAN 60
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TEATRE  DIUMENGE, L'ACTRIU LOLA HERRERA PROTAGONITZARÀ LA HISTÒRIA DE MIGUEL DELIBES

'Cinco horas con Mario', sobre 
les inquietuds del segle XX 

GRANOLLERS. Diumenge (19 h), 
el Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) acollirà Cinco horas con 
Mario, una obra que se situa el 
març de 1966. La protagonista, 
–interpretada per l'actriu Lola 
Herrera– Carmen Sotillo, acaba 
de perdre el seu marit Mario de 
forma inesperada, i mentre vetlla 
el cadàver inicia un monòleg-di-
àleg en el qual es descobreixen 
els conflictes del matrimoni, com 
ara la manca de comunicació que 
caracteritzava la parella. L'obra, 
que ja ha exhaurit entrades, és un 

muntatge viu sobre les preocu-
pacions econòmiques, religioses, 
polítiques, sexuals i morals impe-
rants a la segona meitat del segle 
XX que, Miguel Delibes –autor de 
Cinco horas con Mario–, va deixar 
retratades.

 L'espectacle teatral està dirigit 
per Josefina Molina, i l'adaptació 
del text ha anat a càrrec del mateix 
autor –Miguel Delibes–, directora 
–Josefina Molina– i José Sámano. 
Cinco horas con Mario es basa, 
majorment, en el soliloqui de Car-
men, una dona de classe mitjana 

tag

LOLA HERRERA  Interpreta Carmen Sotillo, una dona conservadora

Dg 1 de desembre, 19 h
TAG. Entrades esgotades

Les actrius Blanca Garcia-Lladó, Clara 
Manyós i Berta Pipó –The Prinzelles– 
van deixar impactat el públic amb 
l'obra Monster, de prop ningú és 
normal, una coproducció de l'espai de 
creació granollerí Arsènic i el Teatre 
Tantarantana. Txell Remolins,  
directora artística de Llevant Teatre 
explica que "el nombre d'assistents 
al llarg del cap de setmana ha anat 
in crescendo", i afegeix que "el 
boca-orella ha funcionat". 

          Llevant Teatre, 
conquerit pel concert 
de The Prinzelles

kaloni morera

n Dissabte (17 h), el TAG oferirà una 
visita guiada teatralitzada per conèixer 
l'interior de l'espai granollerí. L'activi-
tat, que és de caràcter familiar, pre-
sentarà també un espectacle de titelles 
basat en el conte Més enllà dels miralls. 
La Filo, una costurera molt despistada, 
acompanyarà als assistents en un re-
corregut per les instal·lacions del te-
atre. També es podrà conèixer la his-
tòria de l'equipament i es visitaran els 
camerinos i l'escenari de la sala gran.

PER CONÈIXER  
L'INTERIOR DEL TAG

conservadora que vetlla el cos del 
catedràtic d'institut i periodista 
intel·lectual i compromès. A partir 
dels records, es recreen situacions 
d'època que caracteritzaven la so-
cietat de l'Estat espanyol. El mun-
tatge va ser estrenat, per primera 
vegada, en 1979, i dos anys més 
tard, en 1981, es va rodar la pel·lí-
cula –inspirada en l'obra– Función 
de noche.  a.j.

GRANOLLERS. Divendres (21 h), 
el Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) rebrà Kingdom, una irreve-
rent i demolidora crítica al capita-
lisme realitzada per la companyia 
Agrupación Señor Serrano, qui 
aposta per una posada en escena 
decidida amb elements en viu, la 
música, la performance i el movi-
ment. A més, l'acció que transcor-
rerà a l'escenari es veurà comple-
mentada per vídeoprojeccions.

El muntatge, recomanat a partir 
dels 14 anys, versa entorn de l'ex-
pansió del sistema econòmic capi-
talista a Occident, i ho fa a partir 

de la indústria dels plàtans i la 
figura de King Kong, com a metà-
fora de la virilitat i la força.

Kingdom és una creació d'Àlex 
Serrano, Pau Palacios i Ferran 
Dordal, i compta amb la interpre-
tació de Diego Anido, Pablo Rosal, 
Wang Ping-Hsiang, David Muñiz i 
Nico Roig. Roig, a més, també n'és 
el creador musical. La vídeo-pro-
gramació i la vídeo-creació aniran 
a càrrec de David Muñiz i Vicenç 
Viaplana, respectivament. En fina-
litzar l'espectacle, el públic podrà 
intercanviar impressions amb la 
companyia.  a.jiménez

Aterra al TAG el muntatge 
multidisciplinar 'Kingdom' 

UNA IRREVERENT I DEMOLIDORA CRÍTICA AL CAPITALISME

GRANOLLERS. Durant el cap de set-
mana del 27, 28 i 29 de desembre 
arribarà la 23a edició del Parc 
Infantil de Nadal (PIN), i tindrà 
lloc al Pavelló Olímpic per omplir 
de joc i diversió les vacances de 
Nadal dels infants de la ciutat i 
voltants. El Parc Infantil de Nadal 
continuarà comptant amb la tiro-
lina i el pont de mico, el tobogan 
gegant, els inflables, el laberint, el 
taller de maquillatge i els Pinves-
tigadors. Aquest any, a més, apa-
reixeran més activitats en la zona 
de nadons. En total, 80 activitats 
en més de 5.000 metres quadrats.

La Benpinguda per rebre el 
Pinguai i l'Espingueta serà dis-
sabte (18 h) a la plaça Perpinyà, 
com l'any anterior, moment en 
què es rebran dos personatges 
que vénen de molt lluny i són els 

protagonistes del Parc Infantil de 
Nadal. Mentre arribin, sonarà la 
música d'El Tramvia Blanc. Lla-
vors, serà moment perquè tots els 
infants que ho desitgin, puguin fer 
una abraçada a les figures princi-
pals del Parc Infantil de Nadal. Se-
gons explica la història, el Pinguai 
va venir, tot sent encara un ou, des 
de la Patagònia fins a Granollers 
en una motxilla d'un dels moni-
tors del PIN, i tota la família del 
parc el va adoptar amb molt en-
tusiasme. Des de fa ja algunes edi-
cions, el Pinguai ve acompanyat 
d'una gran amiga de la Patagònia, 
l'Espingueta, que es passa els dies 
corrent amunt i avall i fent entre-
maliadures.

Posteriorment a la Benpinguda 
de dissabte, hi haurà una xocola-
tada amb les galetes del PIN.  

El Pinguai i l'Espingueta 
arribaran dissabte al PIN

LLEURE  DISSABTE, LA BENPINGUDA DELS PROTAGONISTES

LES FRANQUESES. Dissabte (18 h), 
el Teatre Auditori de Bellavista 
acollirà Les Clinck, un espectacle 
emmarcat en el Cicle d'Especta-
cles Infantils i Familiars. Dirigida 
per Ricard Soler, l'obra serà in-

terpretada per Queralt Casasayas, 
Magda Puig i Bàrbara Roig, qui, en 
conjunt, formen la companyia Les 
Bianchis. L'espectacle procurarà 
respondre a qüestions com ara 
per què els cereals no s'enfon-

Les solucions a preguntes 
existencials de 'Les Clinck'

sen a la llet o per què les zebres 
tenen ratlles, tot de preguntes que 
poden passar pel cap i que Les Bi-
anchis intentaran contestar, o, si 
més no, potenciar la reflexió.

Les Bianchis és una companyia 
que té per objectiu apropar el te-
atre al públic familiar, i pretén fer 
un tipus de teatre en què els pares 
no només acompanyin als infants, 
sinó que també gaudeixin. 

GRANOLLERS.  Cuac és el títol de 
l'espectacle de titelles que la sala 
Sant Francesc acollirà diumenge 
(17.30 h), a càrrec de la compan-
yia Txo Titelles. L'espectacle, que 
ensenya els avantatges de l'amis-
tat, la companyia i la convivència, 
presenta situacions de la vida 
quotidiana dels més petits amb 
una sensibilitat tendra i festiva. La 
mirada sobre el món que tenen els 
infants queda patent en dos per-
sonatges que, encuriosits, viuen i 

exploren mitjançant els sentits. 
L'autor de l'obra és Nartxi 

Azkargorta, i les responsables 
dels titelles són Mireia Peña i Es-
ter Cabacés. Xabi Labaien, Iñaki 
Arnal i Ignasi Pujol són els músics 
de l'espectacle.

Cuac tindrà una durada de 40 
minuts i està recomanada a partir 
dels dos anys. El preu dels adults 
és de cinc euros i per als menors 
de 16 anys el cost de l'entrada és 
de 4 euros. 

'Cuac', un espectacle de 
titelles sobre la convivència
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POPULAR  DIUMENGE, L'ASSEMBLEA GENERAL VA EFECTUAR CANVIS A LA JUNTA

Jennifer Moreno, la primera 
dona cap de colla dels Blaus

GRANOLLERS. L’assemblea gene-
ral de la colla dels Blaus de Gra-
nollers, celebrada diumenge a la 
Troca de Roca Umbert, va aprovar 
l’única candidatura presentada 
per renovar la junta gestora de 
l’entitat. La nova junta, formada 
per 14 persones, tindrà a la pe-

riodista Jennifer Moreno –de 28 
anys– com a cap de colla, en subs-
titució d’Oriol Barnet, qui ha ocu-
pat el càrrec durant dos anys i que 
al final de la festa major passada 
ja va anunciar que no repetiria. 
Jennifer Moreno serà la primera 
dona cap de colla de Blaus.

Diumenge es va renovar, també, 
la secretaria, gestionada durant 
set anys per Màrius Catafal. Ara, el 
càrrec l'ocuparà Verónica Carba-
lla. La resta de membres de la jun-
ta són Anna Sanchez, Arnau Jofré, 
David Rodilla, Irene Galán, Judith 
Alonso, Laura Botey, Laura Gar-
cia, Marc Rivas, Oriol Montanyà, 
Sandra Arisa, Enrique Claramunt 
i Laia Cantons.

Pel que fa a les tasques, la jun-
ta s’encarrega de la gestió de la 
programació, la producció tècni-
ca dels actes i el marxandatge de 
l'associació, entre d’altres. El pa-
per de la cap de colla és de caràc-
ter institucional, i les decisions es 
prendran de manera conjunta.

L'assemblea de diumenge tam-
bé va servir per arrencar la pro-
ducció de la festa major de l'any 
vinent, en la qual les diferents 
colles ja s'han posat a treballar, de 
cara a 2020. 

JUNTA Renovada, amb Moreno com a cap de colla –a dalt a l'esquerra–

blaus de granollers

GRANOLLERS.  Quatre camions de 
material tècnic cridaven l'atenció 
des del carrer de Lluís Companys, 
així com un stand by de càtering.   
I és que la ciutat acull, des de di-
marts al vespre, el rodatge d'El 
Inocente, –una producció audio-
visual que serà distribuïda per la 
plataforma Netflix– en el qual par-
ticipa el comediant, actor, presen-
tador, locutor i columnista català 
Berto Romero –que ha estat vist 
per la ciutat–.

Dimarts, l'enregistrament va te-

nir lloc a la nau Dents de Serra de 
Roca Umbert, un espai prou am-
pli i neutre. L'endemà, dimecres, 
l'equip de la producció va arribar 
cap a les 16 h per seguir les jorna-
des de gravació. De fet, El Inocente 
s'està rodant durant les tardes i 
les nits de dimecres, dijous, i di-
vendres, i als matins i als migdies 
el personal descansa.

Divendres 22 de novembre co-
mençava el rodatge d'una ficció 
aclamada pels protagonistes que 
la configuren, tres actors experi-

Una sèrie de Netflix grava a Granollers
CINEMA  'EL INOCENTE' TÉ LOCALITZACIONS A LA NAU DENTS DE SERRA I EL PARQUET 

mentats en el terreny estatal que 
ajuden a portar a la petita pantalla 
l'adaptació televisiva –de vuit capí-
tols– del best seller d'Harlan Coben, 
Alexandra Jiménez, Mario Casas i 
Aura Garrido. El inocente tracta so-
bre la fallida d'un matrimoni idílic.

La ficció està produïda per Sos-
pecha Films i Think Studio, i la 
producció executiva va a càrrec 
d'Oriol Paulo –qui també n'és el 
director–, Sandra Hermida, Jesús 
de la Vega, Eneko Lizarraga i Belén 
Atienza. 

BALONMANO. DISSABTE 30, 11.00 h
FRAIKIN BG - LIBERBANK CUENCA
amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia
FUTBOL. DISSABTE 30, 18.00 h
CF IGUALADA - EC GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané
BÀSQUET. DISSABTE 30, 18.05 h
RIPOTRANS LLIÇÀ D'AMUNT -  
CB GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 28 de novembre al diumenge 1 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 9º 16º 6º 17º 9º 14º 5º
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El pessebre de cartolina amb volum  
Divendres (17.30 h), la Troca de Roca Umbert 
acollirà un taller de cartolina amb volum per a fer 
el pessebre d'enguany. A partir dels elements que 
formen el betlem, es muntarà i decorarà al gust  
de cadascú. La participació és gratuïta.

El cap de setmana, Caldes de Montbui acollirà la 38a edició de la Fira de Nadal i 
el Mercat d'Artesans, jornades en què el municipi acull milers de visitants i ofereix 
el brou termal elaborat a l'olla més gran de Catalunya, amb unes dimensions d'un 
metre i mig de diàmetre i una capacitat per a 1.600 litres. Enguany, l'organització 
té previst preparar dues grans olles, per tant, cuinarà uns 3.000 litres de brou, 
amb la col·laboració dels restaurants locals i establiments de proximitat  
–carnisseries, xarcuteries i fruiteries–. Els visitants podran degustar la verdura 
i la carn d'olla de la cocció. També hi haurà activitats familiars al centre històric, 
com ara fer cagar el Tió, tallers nadalencs i espectacles infantils. 

L'olla de brou més gran,  
a la Fira de Nadal de Caldes

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

 ajuntament caldes de montbui

DIJOUS, 28
16 h Institut Marta Estrada
Campanya de donació de sang
18 h Escola de Música Josep M. Ruera
Concert de piano
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada. Estafes i delictes
18 h Plaça de la Corona
Encenem el Nadal
18.30 h Espai Gralla
Presentació del llibre No vull fer tard
18.30 h Centre Cívic Palou
Sessió d'autodefensa personal
19 h Cinema Edison
El irlandés
19.30 h Museu de Granollers
Les vicissituds de la venda del retaule
19.30 h Casino
Cicle de Debats del Casino.  
Infraestructures: com i per què es fan 
i la incidència que hi té la política, a 
càrrec de Germà Bel
20.30 h Parròquia de Sant Esteve
Una raó brillant. 16a Mostra de cinema 
espiritual de Catalunya
DIVENDRES, 29
9 h Parc de Ponent
Fira de comerç i artesans
9 h Plaça de la Corona
Fira d'artesans
9 h Sala Francesc Tarafa
Violències, gènere i espai públic
10 h Comerços del centre
Black Friday
17.30 h Centre Cívic Palou
Passa'm la recepta. Tapes de tardor
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Cinema Edison
El irlandés
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Kingdom
21 h GRA
Dnit: monòleg Atacrack
22 h Casino

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
Dents de Serra Roca Umbert
Nishikiten. XIV Mostra de Bonsais. 
Inauguració divendres (20 h). Fins 
a l'1 de desembre
Biblioteca Can Pedrals
Dibuixos i pintures d'Isidre Soldevila. 
Inauguració divendres (19 h). Fins 
al 13 de desembre
Biblioteca Roca Umbert
El català, al cinema! 

Inauguració dilluns (15 h ). Fins 
al 30 de desembre
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografies de Llorenç 
Civil. Fins a meitats de gener
Anònims
Parés. Pintura i escultura. Fins  
al 5 de gener de 2020
Centre Cívic Nord
Espais sagrats. Fins avui, dijous,  
28 de novembre
Plaça de la Porxada, 34
Art trends group exhibition. Fins 
al 30 de novembre
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 
Inauguració dimecres (17 h). Fins 
al 25 de febrer de 2020

DIJOUS, 28
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. En tastaolletes
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de funda per a 
l'entrepà
DIVENDRES, 29
18 h Escola Colors
Taller de massatges i consciència 
corporal
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Escenifica't amb els joves 
creadors. Espectacles de tallers de 
màgia
DISSABTE, 30
11 h Plaça Major de Bellavista
Fira de Nadal
17 h Plaça de l'Espolsada
Encenem els llums de Nadal  
a Corró d'Avall
18 h Plaça Major de Bellavista
Encenem els llums de Nadal  
a Bellavista
18 h Teate Auditori de Bellavista
Les Clinck, a càrrec de Les Bianchis.  
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars
DIUMENGE, 1
11.30 h Santa Maria de Llerona
Festa de l'oli

LES FRANQUESES

47è Cicle de jazz. Sputnik, Explorer and 
everything after, de Néstor Giménez
DISSABTE, 30
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Associació Protectora 
Vilaminal
9.45 h Planta de compostatge
Visita. Coneix com es transformen  
els residus orgànics que recicles
10 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters i col·leccionisme
10 h Carrers Travesseres, Sta. Elisabet  
i Corró
Botigues al carrer
11 h Sala Francesc Tarafa
Festival Granollers amb Open Arms
12 i 17 h Teatre Auditori de Granollers
Més enllà dels miralls
18 h Anònims
Presentació del llibre Festes rodones
18 h Cinema Edison
El irlandés
20.30 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de Santa Cecília
21 h Teatre Auditori de Granollers
Inesperat. In Crescendo
21 h Nau B1
Granollers Metal Meltdown
DIUMENGE, 1
9 h Pistes municipals d'atletisme
53è Cros Internacional
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita a l'exposició Tu investigues!
12 h Museu de Granollers
Visita a l'exposició Retorn a Granollers 
del retaule gòtic de Sant Esteve
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Cuac
18 h Parròquia Sant Esteve
Concert. Remor de Nadal. La música  
del mestre Francesc Civil
18 h Cinema Edison
El irlandés
18 h Casino
Ball social
19 h Teatre Auditori de Granollers
Obra de teatre. Cinco horas con Mario

DILLUNS, 2
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrim el cervell per educar millor
DIMARTS, 3
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. La meteorologia 
als mitjans de comunicació
19 h Sala Francesc Tarafa
Dia de Voluntariat
19 h Espai Gralla
Presentació del llibre Una casa lluny 
del mar
DIMECRES, 4
16 h Col·legi L'Estel
Campanya de donació de sang
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ACONSEGUEIX UN XEC REGAL DE 350€
EN COMBUSTIBLE AUTOGAS 

Promoció vàlida fins al 31/12/2019

Si encara no t’has passat a L’AUTOGAS...
ja no tens excusa!

TRANSFORMA EL TEU COTXE A GLP AMB QUEROAUTO 
I ACONSEGUEIX L’ETIQUETA ECO DES DE NOMÉS:

€/mes48
Impostos no inclosos

INFORMA’T: 93 840 39 94
Carrer Jaume I, 4-6 · Les Franqueses del Vallès

www.queroauto.com
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