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OBERT FESTIUS
8, 15, 22 I 29 DE DESEMBRE I 5 DE GENER
Carrer Roger de Flor, 57 · Granollers

T. 93 879 37 32

Promoció vàlida fins el 22 de desembre o fi d’existències.

PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 25 €,  

EMPORTA’T UNA TASSA
 O UNA CANYA MUSICAL

O UN PUZZLE. 

VINE A DAUJOCS I GAUDEIX D’AQUEST REGALS!
Sempre les millors ofertes!

PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 100 €, 

EMPORTA’T 
UN SÚPER REGAL!

PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 50 €, EMPORTA’T 
EL RELLOTGE DESPERTADOR

O UNS AURICULARS
O UN PACK DE 3 PUZZLES 

+ UN VAL DE 5 €. 
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EN PORTADA

LES FRANQUESES. La Fundació Mer-
cè Fontanilles, que té previst reha-
bilitar la masia de Can Santa Digna 
de Llerona per adequar-la com a 
centre d'acollida per a menors mi-
grants no acompanyats, es mostra 
preocupada per la demora en el 
desenvolupament del projecte, en-
callat per la burocràcia urbanística 
i la pressió veïnal. “Ja ens agrada-
ria saber el calendari d’imple-
mentació”, lamenta Pere Molins, 
director de la fundació. “Quan vam 
comprar la finca vam calcular 
que en mig any podríem inici-
ar l’activitat, però ja han passat 
dos anys”, diu Molins, qui alhora 
lamenta l’“alarma social” que al-
guns col·lectius fan del projecte. 

L’objectiu de la fundació és ha-
bilitar 30 places residencials per a 
menors no acompanyats i 15 més 
no residencials i obertes a joves 
de l'entorn per formar en oficis 
rurals vinculats a programes de 
formació i inserció (PFI), i també 
en restauració, ja que la previsió és 
obrir un restaurant a les mateixes 
instal·lacions. De fet, el projecte de 
Can Santa Digna ja atén actualment 
24 joves a Gurb de manera provi-
sional, on fan formació, inserció 
lingüística, esport, treball mani-
pulatiu i col·laboren amb moltes 
entitats de la zona mentre esperen 
l’adequació de Can Santa Digna, 
pendent de ser rehabilitada. 

L’Ajuntament assegura que la re-

habilitació s’haurà de fer d’acord 
amb el pla especial urbanístic que 
s’està tramitant i que actualment es 
troba en fase d’exposició pública, 
ampliat fins a tres vegades. “Fins al 
31 de desembre hi ha temps per 
presentar al·legacions”, diu el re-
gidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, 
qui afegeix que en poques setma-
nes s’han registrat desenes d’al·le-
gacions que tracten des de l’impac-
te mediambiental i urbanístic fins a 
l’activitat que s’hi vol desenvolupar. 

Una de les entitats que ha pre-
sentat més al·legacions és l’Asso-
ciació de Veïns d’Els Gorchs, que, 
entre d'altres, qüestiona la idoneï-
tat de l'emplaçament. “És un espai 
aïllat sota la via del tren, en una 
carretera comarcal, en sòl no ur-
banitzable i d’especial protecció 
dins del Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN)”, asseguren. “No-
més qüestionem aspectes urba-
nístics i legals; estem completa-
ment a favor de la inclusió social 
i la convivència”, aclareix Glòria 
Lloreda, membre de l’Associació 
de Veïns. Molins, per la seva banda, 
diu que “hi ha gent que reaccio-
na com si portéssim una central 
nuclear”. “Solen ser oposicions 
prèvies basades en prejudicis, 
perquè quan el centre està ope-
ratiu es veu que tot funciona 
correctament i que no hi ha cap 
problema”. Sobre les crítiques en 
matèria urbanística, diu que “no 

nicipals, de la formació que s’exi-
geix als professionals que se’n fan 
càrrec i de qui se’n fa responsable 
quan són fora del centre. “La nos-
tra missió és atendre, acompa-
nyar i formar per a l’autonomia”, 
deia Pepa Arqué, responsable de 
la fundació. “Treballem amb una 
empresa d’inserció que facilita 
la primera contractació per des-
prés fer el salt fora del centre”, 
explicava, i “ajudem els joves a 
regularitzar la seva situació”. Pel 
que fa a la integració, “en funció 
de l'entorn immediat veiem les 
activitats on poder participar 
com uns veïns més", deia Arqué.

D’altra banda, davant la preo-
cupació dels veïns per possibles 
problemes fora del centre, l’edu-
cador Raimon Solà recordava 
que “aquests nois són autèntics 
supervivents; tota la seva aspi-
ració és tenir permís de treball 
i oportunitats de feina”, i en 
aquest sentit negava que es tracti 
de joves conflictius, sinó més aviat 
al contrari. “Mai no hem tingut 
cap problema, els costa relaci-
onar-se amb la gent, són massa 
tímids”. Romina Llopart, directora 
de Can Santa Digna, afegia que “la 

El centre de 
menors de Can 
Santa Digna, 
un procés lent

hi ha dubte que la nostra entitat 
segueix tots els procediments 
legals”, i afegeix que en el cas de 
Can Santa Digna s’ha buscat vol-
gudament un sol rústic per fer-hi 
activitats agrícoles, horta, plantes 
medicinals i sobirania alimentària. 
“En aquest cas hi ha un doble be-
nefici, perquè recuperem terres 
i una finca abandonada i alhora 
donem oportunitats a joves amb 
dificultats”, assegura. A més, en 
ser una finca protegida, “hem tin-
gut en compte elements ener-
gètics i de protecció de la llera 
del Congost o la recuperació del 
bosc de ribera”, defensa.

Reunió amb els veïns
La parròquia de Llerona va or-
ganitzar dimecres una reunió in-
formativa al Casal per explicar el 
projecte i resoldre els dubtes dels 
veïns, centrats, sobretot, en el pro-
jecte pedagògic i d'integració dels 
joves, com es farà l'acollida i quins 
seran els seus espais d’oci. També 
es va parlar, entre d’altres, de les 
característiques del centre, de la si-
tuació legal dels menors, de la seva 
capacitat de mobilitat, de l'accés a 
les entitats i els equipaments mu-

Pis d'acollida
EL DEPARTAMENT DE TREBALL,  
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES VA POSAR  
en marxa, a mitjans de setembre a  
Granollers, un pis d'acollida per a joves 
migrants no acompanyats. En aquest 
cas es tracta d'un habitatge per a  
sis joves d'entre 16 i 21 anys que  
es troben en una fase més avançada  
de l'acollida. Segons el departament, 
es tracta d'un recurs d'inserció laboral 
en què els joves desenvolupen  
l'autonomia personal i alhora reben 
formació personalitzada. El pis està 
gestionat per la fundació Diagrama.

CAN SANTA DIGNA  La casa, adquirida per la Fundació Mercè Fontanilles, encara està pendent de reformar-se

bona feina que fem durant tot 
l’any, com quan un noi es gradua 
o troba feina, sovint queda sub-
mergida per males notícies”.

Arran de la reunió, el grup de 
Sal-CUP a l'Ajuntament ha instat 
l’equip de govern a crear una taula 
de treball, amb participació d'enti-
tats i voluntariat, per treballar ple-
gats per “aconseguir la integra-
ció plena d'aquests joves”. i x.l.

arxiu
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Podries estar mirant
el Nou Opel Corsa-e
100 % elèctric durant hores...

NOU OPEL CORSA-e
Però és més divertit conduir-lo.

AUTOMÒBILS BERTRAN
Consum d’energia d’Opel Corsa-e: 17 kWh / 100 km. Emissions de CO2: 0 g/km. Autonomia: 330 km. 
Valors de consum d’energia i autonomia determinats de conformitat amb el cicle de mesurament WLTP (procediments mundialment harmonitzats per a proves de vehicles lleugers) i convertits per ser comparables amb els obtinguts amb el cicle NEDC, d’acord amb els reglaments R (CE) 715/2007, R (UE) 2017/1153 i R (UE) 2017/1151. 
L’autonomia en la conducció quotidiana pot diferir. Totes les dades es refereixen al model base per a la UE amb equipament de sèrie. Valors determinats d’acord amb els procediments de mesurament prescrits (segons el Reglament R (CE) 715/2007) i, per tant, tenint en compte el pes del vehicle en buit. Per a més informació sobre els valors 
de consum i emissions de CO2 homologats, consulti la “Guía de vehículos turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2” a: http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos.

Ctra. Nacional 152A, km 25,5 - 08403 Granollers - Tel.: 938 494 133                            automobilsbertran.net

GRANOLLERS. El 2023 serà l’any 
en què el desdoblament de la línia 
R3, el tercer carril de la C-17 entre 
Granollers i Mollet, i el centre de 
radioteràpia de Granollers podri-
en ser una realitat. Així ho explica-
va divendres l’alcalde de la ciutat 
i president de la Xarxa C-17, Josep 
Mayoral, en el primer consell ge-
neral de entitat d’aquest mandat, 
que va celebrar-se a Granollers. 

Durant la trobada es va fer un 
repàs dels 11 eixos estratègics de 
la xarxa, que són el desdoblament 
de l'R3; solucions al trànsit de la 
C-17; el Pla Director del Circuit; els 
Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus 
2030; polígons industrials; impuls 
de l'FP dual; el transport de mer-
caderies; el corredor elèctric de la 
C-17; el transport públic per carre-
tera; projectes europeus d’especia-
lització i competitivitat territorial i 
gestió assistencial de la salut.

Respecte al tercer carril de la 
C-17, Mayoral recordava la neces-
sitat d’alleugerir circulació entre 
Granollers i Mollet apuntava que 
a principis de l’any que ve es lici-
tarà una part de les obres, mentre 
que la resta del projecte es tancarà 
més endavant, amb la previsió que 
el total de l’obra sigui una realitat 
el 2023. Sobre el desdoblament de 
l'R3, es va repassar en quin punt 
es troba la infraestructura després 
de parlar amb la Generalitat i Adif. 
Actualment s’estan suprimint pas-

com a secretari. Les vicepresidèn-
cies són per a Àngels Subirachs, 
de Pimec; Montse Ayats, de la 
Cambra de Comerç de Barcelona; 
Eladi Baños, de la Fundació Uni-
versitària Balmes; i Oriol Guixà, 
de l’empresa La Farga.

Per cloure el primer consell 
general de la Xarxa C-17, el presi-
dent de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, Ricard Font, va explicar la 
candidatura olímpica Barcelona 
Pirineus als Jocs d'Hivern 2030, 
uns Jocs que són “una gran opor-
tunitat per connectar i endre-
çar el territori”, i especialment 
per a l'R3 i la C-17, que “han de 
ser els eixos bàsics per connec-
tar els Pirineus amb l’àrea me-
tropolitana”, deia.

sos a nivell a la Garriga i Granollers 
com a pas previ al desdoblament, 
una obra que “hauria de licitar-se 
l’any vinent i executar-se al vol-
tant del 2023”, deia Mayoral, qui 
afegia que “ens pertoca com a 
Xarxa insistir i fer complir el ca-
lendari”. I en relació amb el centre 
de radioteràpia, Mayoral explicava 
que en poques setmanes es farà 
públic el nom de l’equip guanyador 
de la redacció i direcció d’obres de 
l'equipament, que es preveu que 
sigui realitat el 2023.

Durant la reunió també es van 
nomenar la comissió executiva 
de l’entitat: Josep Mayoral com 
a president; l'alcaldessa de Vic, 
Anna Erra, com a vicepresidenta; 
i l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, 

LES FRANQUESES. El ple municipal 
del novembre va aprovar definiti-
vament –amb els vots favorables 
de JxLF, PSC i Cs i el vot contrari 
d’IEC i Sal-CUP– el Pla Parcial del 
Sector R (Can Garriga) de Corró 
d’Avall després de desestimar una 
al·legació presentada al projecte. 
El desenvolupament del pla, que 
afecta una vintena de propietaris, 
suposarà la creació d’una nova 
zona residencial a l’entorn de la 
comissaria de la Policia Local i el 
cementiri de Corró d’Avall amb 
capacitat per a 132 habitatges.

El pla ocupa l’espai de la planifi-
cació original, de gairebé 4 hectà-
rees. El 2018, durant la seva trami-
tació, la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona va acceptar que l’espai 
a urbanitzar s’ampliés en 19.030 
metres quadrats –més d'un 50%– 
entre l'avinguda de la Sagrera, el 
carrer Joan Maragall i el camí de 
la carena, una solució que, segons 
l’alcalde, hauria permès donar ac-
cés als equipaments que ja hi ha, 
com l'escola Camins i el cementiri, 
i connectar el sector amb la carre-
tera de Cànoves. No obstant això, la 
Comissió d’Urbanisme va rectificar 
posteriorment i només va validar 
com a sòl urbanitzable la superfí-
cie inicial i inclosa en el POUM, de 
39.180 metres quadrats, de mane-
ra que l’àrea urbanitzada no arri-
barà a la carretera de Cànoves. Així, 

finalment, el pla parcial permetrà la 
construcció de 132 habitatges, que 
seran de tres tipologies diferents: 
16 habitatges unifamiliars aïllats, 
24 habitatges bifamiliars disposats 
en filera i 92 habitatges en edificis 
plurifamiliars, dels quals 24 seran 
habitatges lliures i 68 protegits.

Des de l’oposició, Imma Orte-
ga, d’IEC, lamentava que a la par-
cel·la per a equipaments públics 
reservada en aquest pla parcial, 
de 7.700 metres quadrats, "ja 
s’hi hagi previst la construcció 
d’un pavelló sense debat previ", 
mentre que l’alcalde, Francesc Co-
lomé, explicava que en la parcel·la 
d’equipaments “no només s’hi ha 
previst un pavelló, sinó també 
el trasllat de la comissaria de la 
Policia Local i un aparcament”.

Colomé també recordava que 
amb el desenvolupament d’aquest 
pla parcial, juntament amb el del 
sector C de Corró d’Amunt –apro-
vat definitivament al setembre i 
que permetrà construir 31 habitat-
ges entre el camí de Can Suquet i les 
Antigues Escoles– i la UA-21 –que 
traurà la zona industrial del centre 
de Corró d'Avall, entre els carrers 
Sant Antoni, Sant Joaquim i la car-
retera de Cànoves–, quedarà esgo-
tat el pla general urbanístic del mu-
nicipi, de manera que a partir d’ara 
s’obrirà la porta a la revisió del pla 
general de cara al futur. x.l.

arxiu

INFRAESTRUCTURES EL CONSELL GENERAL DE LA XARXA C-17 ES REUNEIX A GRANOLLERS URBANISME EL PLE APROVA EL PLA PARCIAL A CAN GARRIGA

El tercer carril de la C-17 i el 
centre de radioteràpia, el 2023 

TRÀNSIT  El tram entre Granollers i Mollet registra 90.000 vehicles diaris

Llum verda a 132 habitatges 
d'obra nova a tocar del 
cementiri de Corró d'Avall

Recollida de joguinesHomenatge del Rotary Club a María Ibáñez
L'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers
organitza, del 2 al 16 de desembre i durant
les hores d'entrada i sortida del centre, 
una recollida solidària de joguines 
en bon estat, didàctiques i educatives.

El Rotary Club Granollers celebrarà divendres 13 (21 h) a l'Hotel 
Granollers, un sopar per lliurar el premi Paul Harris a María Ibáñez, 
voluntària de 100 anys d'El Xiprer. En l'acte, Margarita Arderiu 
pendrà el relleu com a presidenta del Rotary Club Granollers 
després de la sobtada pèrdua del �ins ara president, Felip Rovira. 

SOCIETAT
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LES FRANQUESES. Un tren desfre-
nat i sense conductor va produir, 
el 6 de desembre de 1979 –llavors 
un dijous laborable–, la tragèdia 
ferroviària més sagnant produïda 
a Catalunya. A l'altura de les Fran-
queses –al carrer Pau Casals, dar-
rere de la plaça de l'Escorxador–, 
el comboi fantasma va xocar amb 
un tren que feia uns cinc minuts 
que havia sortir de Granollers –a 
les 9.34 h–.

Així, doncs, ara fa 40 anys 
d'aquella tragèdia a l'actual línia 
R3 de Rodalies, que va deixar 22 
víctimes mortals i més d'una cin-
quantena de ferits. Aquell matí, 
el maquinista que conduïa el tren 
que havia sortit de Ripoll va de-
tectar que els frens no funciona-
ven correctament. Per això, a Sant 
Martí de Centelles van baixar els 
passatgers, però va continuar cir-
culant cap a Barcelona per a la 
seva reparació. Durant el trajecte, 
el comboi es va aturar al Figaró per 
deixar passar un altre tren, i el con-
ductor va baixar. Quan va tornar-hi 
per sortir de l’estació, va veure que 
el tren havia emprès la marxa sen-
se control, i a tota velocitat, empès 
pel pendent constant. Es va decidir 
tallar el corrent de la catenària, 
però l'embranzida que havia aga-

fat aquell comboi no va permetre 
frenar-lo i va xocar frontalment 
amb l'altre tren que pujava des de 
Barcelona i que estava aturat al 
punt fatídic. 

Va ser quan Marcel Camps, as-
segut al seu despatx de l'empresa 
Electrocamps, a uns 6 metres de 
les vies, va sentir "una explosió 
terrible que ho va fer tremolar 
tot". Ell va ser la primera persona 

ajuntament / miquel riera

HISTÒRIA  LES FRANQUESES COMMEMORA DIVENDRES ELS 40 ANYS DE L'ACCIDENT FERROVIARI QUE VA DEIXAR 22 VÍCTIMES MORTALS

La tragèdia del xoc del tren fantasma

El president de la Cambra de Bar-
celona, Joan Canadell, denunciava 
dijous davant el Síndic de Greu-
ges, Rafael Ribó, la manca d'in-
versió de la línia R3. Recordava 
que és l'única línia de Rodalies 
de Barcelona que fa gran part del 
recorregut en via única, des de 
Montcada Bifurcació fins a Puig-
cerdà. L'estructura de la infraes-
tructura "limita tant la capaci-
tat operativa com la capacitat 
de reacció i fiabilitat", deia el 
president de la Cambra, qui també 
valorava el "potencial de creixe-
ment" de la línia i assegurava que 
el nombre de passatgers al dia es 
podria duplicar amb un augment 
de la inversió. Canadell qualifica-
va la situació "d'inadmissible", 
mentre que el Síndic parlava d'un 
"atemptat contra el dret a la 
mobilitat" dels viatgers. 

Canadell denunciava l'incompli-
ment de l'Estat del Pla d'Infraes-
tructures Ferroviàries de la Roda-
lia de Barcelona 2008-2015 –que 
va prometre una inversió de 4.000 
milions d'euros, 700 milions dels 
quals havien d'estar destinats a 
l'R3–. També els pressupostos de 
l'Estat de 2014-2016 preveien 
una inversió de 306 milions d'eu-
ros en Rodalies, "del qual només 
s'ha complert el 12%". 

El Síndic de Greuges, per la seva 
banda, insistia en la necessitat del 
desdoblament de la via. Ribó qua-
lificava la situació de "radical-
ment inacceptable" i reclamava 
al Govern espanyol i Adif "que 
s'ho prenguin seriosament" i 
que la Generalitat pugui assumir 
les plenes competències al respec-
te, amb les transferències econò-
miques corresponents. 

INFRAESTRUCTURES

El Síndic i la 
Cambra reclamen 
més inversió 
a la línia R3Reivindicar

EL CONSELLER DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, DAMIÀ CALVET, 
serà divendres, a les 9 h, a l'acte 
de commemoració dels 40 anys del 
sagnant accident de les Franqueses,  
just al lloc dels fets, al carrer  
Pau Casals, darrere la plaça de 
l'Escorxador. L'acte tindrà també 
un marcat caire reivindicatiu, 
davant les mancances que, 40 anys 
després, encara té la línia. Hi seran 
també tots els alcaldes i alcaldesses 
del tram entre Montcada i Vic, per  
al qual fa anys que es reclama el  
desdoblament. A més, representants 
dels centres sanitaris que van  
atendre les víctimes, policies i 
bombers també assistiran a l'acte, 
en què també s'han convidat els 
passatgers que en van ser testimoni.

La feina de fotoperiodisme més dura
Dimarts, l'Arxiu Municipal de les Franqueses va rebre la donació de més d'un 
centenar d'imatges de dos dels fotoperiodistes que van cobrir l'accident el 
1979. D'una banda, Ramon Ferrandis, que va captar les imatges per La Veu de 
la Garriga, i, d'una altra, Miquel Riera, que va cobrir la informació per al Punt 
Diari. Ambdós van descriure la cruesa d'aquella jornada laboral.

Aquest fragment de la portada de La Vanguardia del 7 de desembre de 
1979 és un exemple de com tota la premsa local, nacional i estatal va cobrir 
l'accident de les Franqueses, el més greu fins llavors que mai s'havia  
produït a la xarxa ferriviària d'arreu de l'Estat. Amb qualificatius com 
"horrendo choque", "catástrofe ferroviaria", els mitjans del moment van 
obrir les seves edicions l'endemà del sagnant accident. Tornant a La  
Vanguardia, el xoc a les Franqueses va ocupar quatre de les set primeres 
pàgines d'aquella edició, en què també s'obria un debat sobre la  
seguretat ferroviària, així com es detallaven els noms, cognoms i edats 
de les víctimes mortals, així com els centre hospitalaris que van atendre 
els ferits –Hospital de Granollers, la desapareguda Policlínica del Vallès  
i la Vall d'Hebron de Barcelona –llavors Residència Francisco Franco–.

Portada a la premsa nacional

que va assistir les víctimes. "Vaig 
sortir corrents, però no veia res 
–mai he vist una boira tan den-
sa–, però de seguida vaig sentir 
crits", recorda. Camps va veure la 
capçalera del tren destrossada i va 
pujar al comboi. "La imatge era 
molt forta. Vaig tornar al taller 
per demanar que truquessin 
a la policia i les ambulàncies", 
explica el testimoni. Camps diu 
que la mobilització dels equips 
d'emergència va ser immediata. 
però "se'm va fer etern". Un cop 
arribades les ambulàncies i els 
bombers, ell i la seva família van 
atendre molta gent que estava es-
pantada o ferida lleu a les seves 
oficines. Molts van poder avisar 
a casa seva que estaven bé a tra-
vés del seu telèfon. Fins i tot, van 
traslladar persones a la Policlínica. 
"Els dies posteriors vam rebre 
moltes trucades d'agraïment i 
alguna visita", diu.

Una de les persones que van ser 
traslladades a l'Hospital de Gra-
nollers –en aquest cas en ambu-

lància– va ser la María Barea, que 
va patir l'accident el dia abans del 
seu aniversari. El 7 de desembre 
de 1979 feia els 20 anys ingressa-
da, després de ser operada d'ur-
gències per salvar-li la cama dreta, 
de la qual va resultar greument 
ferida. Llavors, la María –ara veïna 
de Granollers– vivia a la Garriga i a 

primera hora del matí havia baixat 
a la capital comarcal a fer-se una 
analítica. "En acabat, vaig dubtar 
d'agafar el tren o entretenir-me 
una estona al mercat i esperar el 
bus. El destí va fer que pugés al 
tren", detalla Barea. Potser també 
va ser el destí que li va salvar la 
vida: "mai em poso al principi 
dels combois, sempre als vagons 
del mig", diu. La María no recorda 

el xoc, només que el tren havia fre-
nat i estava parat. Acte seguit: "es-
tava a l'Hospital de Granollers 
i vaig veure molt moviment de 
lliteres". La María tenia una frac-
tura de fèmur oberta, però encara 
no sabia la magnitud d'aquell acci-
dent. Ho va saber poc després, amb 
les primeres visites que va tenir al 
centre durant els tres dies que hi 
va ser i abans de traslladar-la a la 
Vall d'Hebron. Tot i la duresa dels 
fets, la María lamenta que les vic-
times no diposessin de suport psi-
cològic, i, en el seu cas, lamenta el 
tracte de l'hospital granollerí, que 
la va demandar per cobrar l'asse-
gurança de viatgers. A més, a cap 
dels centres "em van fer cas dels 
mals d'esquena que tenia, i dos 
mesos després es va veure que 
tenia dues vèrtebres trencades", 
lamenta. "Em va costar passar 
pàgina; ara m'emociono com-
memorant-ho", conclou.  m.e.

Marcel Camps: "Vaig sentir 
una explosió; vaig sortir

 corrents, no veia res per la 
boira, però vaig sentir crits"

María Barea: "Vaig
 desmaiar-me i em vaig

despertar a l'Hospital, amb
molt moviment de lliteres"

L'ACTUAL SISTEMA DE SENYALS I FRENADA 
AUTOMÀTICA ENCARA NO ESTAVA INSTAL·LAT
n Quan es va produir el greu accident la línia de Barcelona-Puigcerdà  
encara no disposava de l'anomenat sistema ASFA (anunci de senyals i frenada 
automàtica) que actualment és vigent i que, per mitjà d'equipaments instal·lats a 
les vies –balises– i als trens, atura els combois en cas d'una incidència, com la 
que va succeir fa 40 anys. De fet, atura el tren si no actua d'acord amb els senyals 
dels vials. El sistema ASFA hagués parat el tren fantasma que va circular des  
del Figaró sense conductor. L'ASFA es va començar a difondre a la xarxa de  
Renfe a partir dels anys 70 i es va acabar instal·lant a pràcticament tota la xarxa 
ferroviària de l'Estat. El 2015, Adif va iniciar un procés de renovació d'aquest 
sistema amb l'ASFA digital. A més, també hi ha un sistema de bloqueig en el  
cas de via única controlat des del comandament ferroviari. A banda de la manca 
d'aquest sistema de seguretat,el tren tampoc duia telefonia, que hagués  
permès avisar el maquinista del tren que havia sortit de Granollers.
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GRANOLLERS. "Hi ha dones en 
risc social que, quan neix el seu 
fill, la DGAIA –Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adoles-
cència– els hi retira", explicava 
la regidora de Serveis Socials, M. 
del Mar Sánchez, a la presentació 
del programa pioner Niu. Precisa-
ment, un grup de professionals de 
serveis socials es va adonar que ca-
lia un programa per fer prevenció 
en l'etapa prenatal –sí que existeix 
un cop neix el nadó– i capacitar 
aquestes dones per a la maternitat. 
En un any, el Niu ha atès 21 dones.

La treballadora social de l'Ajun-
tament Clara Barranco, una de les 
impulsores de la iniciativa, expli-
cava que el 2016 es va començar a 
gestar aquest programa, després 
de tractar un parell de casos greus 
que van acabar amb la retirada del 
nadó. Així, de la voluntat dels pro-
fessionals municipals neix el pro-
grama Niu, que dóna atenció per-
sonalitzada des que la dona està 
embarassada fins als 12 mesos de 
l'infant. Barranco es va posar en 
contacte amb el treballador social 
del CAP Canovelles Mohannad Ac-
had en detectar un cas d'una mare 
que vivia en una barraca. Així es 
va començar a treballar en un pri-
mer cribratge en l'àrea sanitària 

40% tenen antecedents en violèn-
cia familiar. "Són dones amb un 
sentiment molt gran de soledat, 
dubtes sobre les seves capa-
citats, poca autoestima, molta 
preocupació pel futur i manca 
d'il·lusió", detalla Aranda.

Gràcies al programa Niu, "mi-
llora la percepció emocional 
perquè és un espai on poden 
mostrar els dubtes de criança i 
ningú ho posa en judici, la qual 
cosa els dóna seguretat", assegu-
ren les treballadores socials.

A banda de Barranco, Aranda 
i Achad, també intervenen en el 
programa una treballadora fa-
miliar i dues tècniques de l'Espai 

que, en cas de detectar mancances 
personals o materials, deriva el 
cas a serveis socials. Allà s'hi fa un 
segon cribratge en què s'esbrinen 
alguns ítems, com si la dona té 
parella, és menor de 25 anys, té 
una xarxa de suport, alimentació, 
habitatge, antecedents a la DGAIA, 
malalties mentals i consum de tò-
xics, entre d'altres.

Ana Aranda, també al capdavant 
del programa, explica que de les 
21 dones ateses, el 50% van ser 
abandonades per la parella durant 
el temps de l'embaràs, el 60% te-
nen una xarxa de suport inestable i 
una situació de manca de recursos, 
el 70% tenen menys de 25 anys i el 

m.e.

SERVEIS SOCIALS EL NIU HA ATÈS 21 DONES, EL 60% DE LES QUALS SENSE XARXA DE SUPORT NI RECURSOS SUFICIENTS

Un nou programa acompanya 
embarassades en risc social 
i evita una retirada del nadó

PROGRAMA PIONER Impulsat per Clara Barranco, Ana Aranda i Mohannad Achab

Familiar Petits i Grans –una edu-
cadora i una pedagoga–. "Som un 
programa petit, traiem temps 
del nostre dia a dia, sense tre-
balladors afegits específics. Així 
que podem atendre entre 10 i 
12 dones alhora", explica Bar-
ranco, que assegura que hi ha més 
casos però que també cal la col·la-
boració dels centres d'atenció sa-
nitària per detectar-los. "Un dels 
objectius del 2020 és incidir en 
el sistema sanitari perquè ens 
derivi casos", apunta la treballa-
dora social, que aspira a difondre 
la iniciativa per tal que es pugui 
estendre a altres municipis.

Atenció personalitzada
La treballadora familiar és qui 
acompanya les dones gestants al 
metge, a fer tràmits administra-
tius, fa visites al domicili i segui-
ment de l'habitatge, de l'embaràs 
i el nadó. A més, en l'enllaç amb 
les treballadores socials. D'altra 
banda, el programa també cobreix 
petites mancances que afecten la 
mare, com vitamines, ferro i àcid 
fòlic que no finança la Seguretat 
Social, tot i que les ajudes directes 
són poques. De fet, funciona, en 
bona part, amb una mena de tar-
geta moneder que gestiona Creu 
Roja i que els permet, per exem-
ple comprar bolquers i productes 
frescos per cobrir el dèficit ali-
mentari que pugui existir.

L'educadora i la pedagoga do-
nen suport per mitjà d'activitats 
en grup cada divendres. "Niu és 
l'espai de trobada i ha fet millo-
rar la seva xarxa social i el con-
trol mèdic", conclouen. m.eras

Divendres al vespre, la Nau B1 va 
acollir la presentació de les ac-
cions que L'Arrel, Fòrum de les 
Adolescències –mecanisme de 
participació impulsat per l'Ajun-
tament, a través del Gra i el Servei 
d'Educació que compta amb 3.000 
adolescents– té previst desenvo-
lupar aquest curs. El col·lectiu fa 
un any que treballa en el disseny 
de les propostes, i aquest curs, 
durant la segona etapa del projec-
te, es posaran en marxa. L'Arrel 
està integrat per alumnes d'ESO 
de Granollers, d'entitats de lleu-
re, de centres oberts i del centre 
d'educació especial Montserrat 
Montero. Tot seguit, després de 
les explicacions, es va donar pas 
a la primera GreskaJove, una festa 
pensada amb i per a adolescents 
de 12 a 17 anys, amb entrada gra-
tuïta i les actuacions de CatFolkin 
i del discjòquei Llago.

Roc Morella –de l'Escola Pia i del 
Consell Nacional d'Infants i Ado-
lescents de Catalunya (CNIAC)–, 
Roua Ghailan –INS Antoni Cume-
lla–, Lucía Aranda i Júlia Gines-
tet –Esplai Guai–, i Alexei Peri-
cas –Centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero– van avançar 
algunes de les accions per al pro-
per any, com pel·lícules a l'Edison, 
l'Ecobicicletada, xerrades i forma-
cions [trobareu informació amplia-
da a somgranollers.cat]. a.jiménez

JOVENTUT

El fòrum L'Arrel 
exposa les accions 
per a 2020 i estrena
la GreskaJove
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DURANT EL VIATGE ELS ACOMPANYARÀ UNA PERSONA D’AQUESTA OFICINA.

VIATGE A EGIPTE 2020 DEL 30 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL 2020    
GRUP DES DE GRANOLLERS. MÀX 30 PERSONES

VOLS DES DE BARCELONA · PENSIÓ COMPLETA
VALL DELS REIS · VALL DE LES REINES  COLOSSOS DE MEMNÓN I TEMPLES DE LUXOR I KARNAK  

TEMPLE D’HORUS · OBELISC INACABAT 
ABUSIMBEL EN CONVOI ESPECIAL · PIRÀMIDES DE GUIZA I L’ESFINX 

MEMPHIS · SAKKARA · MUSEU EGIPCI D’EL CAIRE · EL CAIRE

GRANOLLERS. Un recull audiovi-
sual de l’evolució de Granollers 
dels darrers 40 anys va ser el 
tret d’inici de l’acte institucional 
que va acollir dimecres de la set-
mana passada la sala Tarafa per 
commemorar quatre dècades 
d'ajuntaments democràtics. “La 
transformació de Catalunya des 
del 1979 fins ara és la revolució 
més gran i més ràpida de tota la 
història del país, i això es deu, 
sobretot, al paper dels ajunta-
ments”, reivindicava l’històric Jo-
aquim Nadal, qui va ser alcalde de 
Girona durant 23 anys. Nadal feia 
aquesta reflexió en el marc d’una 
taula rodona sobre la transforma-
ció de les ciutats, que va conduir 
la periodista i alcaldessa de Tara-
dell Mercè Cabanas, i en què van 
participar, a més del mateix Joa-
quim Nadal, l’exalcalde de Grano-
llers Josep Pujadas i l’exalcaldes-
sa de Sant Cugat Mercè Conesa.

En un recorregut històric per 
finals dels 70, Pujadas recordava 
que en aquell moment “l’adminis-

destacar la “il·lusió política” dels 
primers anys, i es va referir so-
bretot a principis dels 2000, quan, 
“amb l’urbanisme i els equipa-
ments ja endreçats”, van arribar 
reptes com la immigració, la vio-
lència de gènere i la participació. 
“Ara la gent ens demana que tin-
guem projectes de futur, que la 
deixem participar i que gover-
nem des de la proximitat”, deia.

Reconeixement als regidors
L’acte per commemorar els 40 
anys d’ajuntaments democràtics 
va continuar amb un reconeixe-
ment als 105 regidors i 37 regido-
res que han format part dels deu 
consistoris de la ciutat des de la 
recuperació de la democràcia, que 
van rebre, de mans de l’alcalde, 
Josep Mayoral, una peça de fusta 
dissenyada per Miquel Llach, gra-
vada amb una inscripció.

En la seva intervenció, Mayoral 
defensava el valor de la demo-
cràcia i recordava que la trans-
formació de la ciutat dels darrers 

tració municipal no estava pre-
parada per tot el que demana-
va la societat”, i malgrat això els 
ajuntaments van posar fil a l’agulla 
per “construir via pública, equi-
paments i serveis”. A més, afegia 
“les herències franquistes eren 
molt complicades”, un fil que va 
completar Joaquim Nadal en re-
cordar que “els primers anys hi 
havia moltes factures al calaix 
que l’administració franquista 
no havia pagat”. Per sort, afegia, 
amb les primeres eleccions muni-
cipals “es van obrir les compor-
tes i va arribar tota l’energia 
de cop per agafar el relleu”. En 
clau més actual, Nadal recordava 
que actualment “hem normalit-
zat un alt nivell d’equipaments 
que no teníem fa 40 anys”, i afe-
gia que avui la ciutadania reclama 
a l'administració local habitatge, 
ocupació i seguretat, “tres com-
petències que no tenen els ajun-
taments, però que cap alcalde o 
alcaldessa es nega a abordar”.

Conesa, per la seva banda, va 

ajuntament

POLÍTICA JOAQUIM NADAL, JOSEP PUJADAS I MERCÈ CONESA VAN REFLEXIONAR SOBRE L'EVOLUCIÓ DELS MUNICIPIS

FOTO DE FAMÍLIA  La celebració va aplegar bona part dels regidors i regidores que han format part del consistori en algun moment dels darrers 40 anys

40 anys “només s’explica per 
la suma de molta gent”. Sobre 
aquesta transformació, assegu-
rava que “ara tenim una ciutat 
compacta, endreçada i equili-
brada, just al revés que fa 40 
anys”, i posava d’exemple l’aug-
ment de zones verdes, l’increment 
d’arbrat a la via pública i la recu-
peració ambiental del Congost.

L’acte de dimecres a la sala Ta-
rafa completava l'exposició foto-
gràfica El Granollers de 1979, expo-
sada a l’Ajuntament a la primavera 
coincidint amb el 40è aniversari 
dels ajuntaments democràtics. En 
l’exposició es mostraven imatges 
d’espais públics, edificis, celebra-
cions, activitats i fets destacats del 
Granollers de l’any 1979 i també 
algunes fotos de la constitució del 
primer ajuntament democràtic 
després de la dictadura franquista. 
Des d’aleshores, la ciutat ha tingut 
quatre alcaldes –Rafael Ballús, Jo-
sep Pujadas, Josep Serratusell (ab-
sent a l’acte) i Josep Mayoral– i una 
alcaldessa –Carme Esplugas–. x.l.

40 anys d'ajuntaments democràtics
Un acte agraeix la tasca dels 105 regidors i 37 regidores que han format part del consistori

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

A l'analítica de l'empresa m'han 
sortit una mica elevats els enzims 
hepàtics AST i ALT. És preocupant? 
Hauria de consultar-ho amb el 
metge com més aviat millor?
Els enzims que vostè esmenta 
–no em facilita la xifra–, encara 
que siguin específi cs del fetge, 
petites elevacions no signifi quen 
necessàriament malaltia hepàti-
ca. En tot cas, si l'elevació és peti-
ta no cal preocupar-se en excés, 
tot i que seria pertinent consultar 
el metge de capçalera per a més 
tranquil·litat.

Sóc una dona de 45 anys, i en les 
dues últimes revisions d'empresa 
les meves tensions eren 90-145 i 
85-140. M'he de sotmetre a al-
gun control especial?
Seria convenient fer mesuraments 
de control per veure si aquestes 
xifres pateixen cap variació. En 
principi, tot i que són tensions a 
controlar, no són xifres altament 
preocupants. Molt sovint, amb di-
eta i exercici (en persones que no 
ho facin sovint), les xifres podrien 
millorar.
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GRANOLLERS. La tercera sessió del 
cicle de Debats al Casino va tenir 
com a protagonista l'economista, 
professor universitari i exdiputat 
al Parlament i al Congrés Germà 
Bel, que va atraure unes 200 per-
sones a la sala Joan Bretcha. Bel, 
en un debat conduït per Ramon 
Font, hi va exposar les teories del 
seu darrer llibre Espanya, capital 
París.

Segons l'economista, "les pau-
tes que se segueixen en estats 
europeus com França, Alema-
nya, la Gran Bretanya i Itàlia, 
per decidir i construir infraes-
tructures, no són les mateixes 
que a Espanya, que té una fór-
mula que se’n va dels esquemes 
d’aquests països", perquè "Es-
panya és el país europeu que 
té més diferència entre l’oferta 
d’infraestructures que té i l’ús 
que se’n fa". De fet, Bel considera 
que a l'Estat "les infraestructu-
res en si no fan créixer l’econo-

re el desenvolupament econòmic 
i que aquesta tendència va can-
viar, precisament, quan van arri-
bar les grans retallades, a partir 
del 2013. Amb tot, Bel no confia 
que, en un futur, l'Estat rectifiqui 

mia, sinó que el que ho permet 
és l’ús que se’n fa".

El ponent explicava que fins que 
va arribar la crisi del 2007, cada 
euro que es va destinar a fer in-
versió pública a Espanya feia cau-

jordi trullàs

POLÍTICA L'ECONOMISTA GERMÀ BEL VA PARTICIPAR DIJOUS AL CICLE DE DEBATS AL CASINO

"L'Estat continuarà malbarant diners 
públics en infraestructures sense ús"

GERMÀ BEL  A la sala Joan Bretcha del Casino de Granollers

aquesta pauta i, de fet, assegurava 
que el sistema radial de comuni-
cacions a Espanya –amb capital a 
Madrid– reprodueix el patró dels 
camins rals del segle XVIII, sense 
una lògica actual de rendibilitat 
social i econòmica.

Bel argumentava que a "Espa-
nya, històricament, hi ha hagut 
un ús de la política que respon 
a les preferències majoritàries" 
i que "les inversions públiques 
en noves infraestructures, tot i 
que moltes no són necessàries, 
seguiran perquè la lògica que 
s’aplica està inspirada, també, 
en el model francès, consistent 
a donar seguretat, però a canvi 
de retallar-te la llibertat".

"No hi ha necessitats pel que 
fa a comunicacions interurba-
nes per carretera, però sí que 
milloraria el sistema de Roda-
lies ferroviari i les línies per on 
passen mercaderies, però sen-
se exagerar", concloïa. m.e.

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers

Kirkerud, portaveu de Jovent Republicà
El granollerí Jett Kirkerud és el nou portaveu de Jovent Republicà del Vallès 
Oriental, que dissabte renovava la permanent regional. Al capdavant 
de l'entitat també hi ha la garriguenca Júlia Mumany, com a secretària 
d'organització; el molletà Sergi Suárez, encarregat de la comunicació 
institucional de l'organització, i la franquesina Laia Palacín, secretària 
d'activisme. La secretaria de finances seguirà encapçalada pel garriguenc 
Eduard Guerra. La nova permanent vol "enfortir l'organització, i reforçar 
aquells punts on ja té impacte".

jovent republicà

LA NOVA PERMANENT COMPTA TAMBÉ AMB LAIA PALACÍN

m.o.

ÒMNIUM I EL GRUP ACCIÓ PACIFISTA VALL DEL TENES CONVOCA EL CAP DE SETMANA

AUTOINCULPAT  Els activistes Pepe Beunza i Enric Tarragona davant dels Jutjats

Més d'un centenar de persones 
han passat ja pels Jutjats de Gra-
nollers a lliurar el text d'autoin-
culpació per haver participat en el 
referèndum de l'1 d'Octubre, i en 
el marc de la campanya empresa 
per Òmnium Cultural en resposta 
a la sentència dels presos polítics.

De fet, durant les darreres set-
manes, Òmnium i el Grup Acció 
Pacifista Vall del Tenes ha espe-
ronat a la ciutadania a fer aques-
ta acció reivindicativa, i durant 
el novembre s'han convocat lliu-
raments d'autoinculpacions en 
grup, en una acció encapçalada 
per Enric Tarragona del Grup 
Acció Pacífica, per l'activista de 
l'Ametlla Martí Olivella –un dels 
fundadors del moviment per la 
pau a Catalunya en la dècada dels 
70–, que també ha rebut el suport 
de l'històric Pep Beunza –el pri-
mer objector de l'Estat per motius 
no religiosos el 1971–, de Caldes.

Les autoinculpacions als Jutjats 
de Granollers continuaran aquest 
cap de setmana, quan hi ha con-
vocatòries dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge, de 10 a 14 h. Els organit-
zadors facilitaran els fulls d'incul-
pació per a les persones que els vul-
guin signar i presentar als jutjats. 
La campanya també permet des-

Campanya d'autoinculpacions als Jutjats

LES FRANQUESES. El ple de dijous 
va aprovar –amb els vots a favor 
de JxLF, PSC, IEC i Cs i l'abstenció 
de Sal-CUP– una moció presentada 
per Ciutadans que reclama equipa-
rar els drets d'accés de la pensió de 
viduïtat de les parelles de fet amb 
el dels matrimonis civils. Per això, 
l'Ajuntament instarà el govern es-
tatal que aprovi un projecte de llei 
de parelles de fet que s'incorpori 
al Codi Civil una regulació del rè-
gim de parella de fet aplicable a tot 
l'Estat, així com que incorpori les 
modificacions oportunes en altres 
normes per evitar discriminació ju-
rídica de les parelles de fet davant 
els matrimonis. El ple també va 
aprovar una altra moció de Cs que 
insta l'Ajuntament a crear un espai 
per a la pràctica de la cal·listènia 
–tot i que a la zona de Mas Colomé 
ja existeix un espai d'aquestes ca-
racterístiques, "massa petit i sen-
se terra de cautxú", lamentava el 
regidor Francisco Domínguez–. 

MOCIONS AL PLE

Les Franqueses vol 
equiparar els drets 
de les parelles de 
fet als matrimonis

carregar-se el formulari autoincul-
patori des del web hotornaremafer.
cat i es demana, un cop presentat 
als jutjats, compartir-ho a les xarxes 
socials amb l'etiqueta #JoMinculpo.

Voltes per la llibertat
D'altra banda, es manté l'acció amb 
més continuïtat per la llibertat dels 
presos polítics que es desenvolupa 
a Granolles, les voltes a la Porxada 
cada dimarts. El darrer, els concen-
trats sortien de la plaça de la Coro-
na per acabar amb l'habitual pro-
testa a la Porxada, la número 112. 

■ Dilluns, membres de Granollers 
per la Independència (GxI) - Primà-
ries Catalunya van visitar la Casa de 
la República i es van trobar amb el 
president a l'exili Carles Puigdemont. 
Mònica Ribell, Joan Ricart i Oriol Vila 
van viatjar a Waterloo (Bèlgica) per 
"donar suport a la Casa de la Repú-
blica, més enllà de batalles partidis-
tes pel poder autonòmic", deia Vila.

PRIMÀRIES VISITA EL 
PRESIDENT PUIGDEMONT
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Després d’algunes activitats soli-
dàries les darreres setmanes amb 
La Marató de TV3 d’enguany, de-
dicada a les malalties minoritàries 
–com la sardinada popular de l’AV 
Ponent de Granollers [a la foto] o 
la festa dels 25 anys dels Diables 
Encendraires de les Franqueses–, 
a mesura que s’acosta el 15 de de-
sembre augmenten també les inici-
atives solidàries de col·lectius i en-
titats. A Granollers, les associacions 
de veïns són, justament, de les més 
actives. La del barri Congost, per 
exemple, organitza per dissabte 14 
(20 h), a la plaça de la Llibertat, una 
zambomba flamenca, una cantada 
de nadales flamenques per recor-
dar com, antigament, els veïns es 
reunien als patis de les corralas, on 
vivien diverses famílies, per fer els 
dolços típics de Nadal. Els veïns de 
Can Mònic faran una xocolatada so-
lidària el diumenge 15 (11 h) al lo-
cal de l’associació, on també es farà 
un mural dedicat a La Marató i hi 
haurà un photocall i animació mu-

SOLIDARITAT  EL PROJECTE DE RECERCA DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO SE CENTRA ENGUANY EN LES MALALTIES MINORITÀRIES

xavier solanas

SARDINADA  L'AV de Ponent va celebrar un acte solidari el cap de setmana

xavier solanas

BONSAIS  La mostra ha esdevingut una de les més prestigioses de l'Estat

sical. Per la seva banda, les bibliote-
ques de la ciutat vendran del 9 al 14 
de desembre llibres usats aportats 
pels usuaris, i dijous 12 instal·laran 
una parada a la Porxada coincidint 
amb el mercat setmanal. També per 
recaptar diners, el centre d'educa-
ció especial Montserrat Montero 
vendrà tasses per les malalties mi-
noritàries el divendres 13 (10.30 

h) a l’entrada de l’escola, mentre 
que la coral Art-9 posarà música al 
Nadal amb un dos concerts a la sala 
Tarafa: un a les 12 h, de nadales, i un 
a les 19 h, amb l'actuació dels con-
junts instrumentals d'Art-9. En ma-
tèria esportiva, diumenge 15 (10.15 
h) hi haurà activitats esportives so-
lidàries a càrrec de Cracksportsclub 
a la seu del club, mentre que el Pa-

Roca Umbert ha acollit enguany per 
primera vegada i durant tres dies la 
Mostra de Bonsais Nishikiten, una 
exposició bianual que en edicions 
anteriors havia acollit l'edifici de La 
Tela i que aplega una selecció dels 
millors exemplars de tota la penín-
sula. De fet, ha esdevingut una de 
les més prestigioses d'aquest art. 
La mostra ha inclòs un concurs amb 
premis per als nou millors arbres i 
també tallers, demostracions. 

CIÈNCIES  L'ASSOCIACIÓ FRANQUESINA L'ART DEL BONSAI ORGANITZA LA 15a MOSTRA NISHIKITEN 

Els millors bonsais 
de l'Estat, a la
nau Dents de Serra

Bolcades amb La Marató lau d’Esports serà escenari, durant 
tot el matí, d'activitats organitzades 
per entitats com el BM Granollers, 
els Xics o el Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental. El matí arrencarà a 
les 9 h amb un torneig de mares i 
pares de jugadors de l'escola espor-
tiva d’handbol, seguit d’una sessió 
de zumba solidària (11 h) a càrrec 
d’Espai Wellness. Just abans (10.30 
h), s’haurà celebrat al mateix espai 
un esmorzar de forquilla solidari, i 
diverses entitats proposaran tallers 
i activitats per completar la matinal. 

A les Franqueses, en el marc de 
la 24a Fira Mercat de Nadal i 15a 
d'Entitats, es farà un tast d’escu-
della (dissabte 14, 10 h) a la plaça 
de l’Ajuntament, i els més menuts 
podran fer cagar el tió. L’endemà, 
al mateix espai (10 h) hi haurà una 
botifarrada popular i solidària al 
preu de 2 euros per cap. D’altra 
banda, el dissabte 21 (18 h) hi 
haurà una gala benèfica de dansa 
oriental a la sala Al Aranfel, amb 
actuacions, venda d'articles de se-
gona mà i cafeteria amb pastissos 
artesans. La venda d'entrades per 
a l’esdeveniment es fan a la pàgina 
de Facebook BellyBenefic Fest.   

1.070 euros contra el càncer de pròstata
Fins a 90 persones van participar dijous a l'Anònims en el segon sopar de 
bigotis, un àpat solidari del col·lectiu Mover.cat en què es van recaptar 1.070 
euros per combatre malalties masculines com el càncer de pròstata i testicles.

kaloni morera

El centre d'educació especial Mont-
serrat Montero va rebre dimecres 
el 6è Premi Súper Anella, una inici-
ativa per fomentar el reciclatge de 
les anelles de plàstic que agrupen 
les llaunes de begudes impulsada 
per l'empresa ITW Hi-Cone de la 
Garriga amb el suport del Consorci 
de Residus del Vallès Oriental i el 
Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat. En aquesta edició hi 
han participat 38 escoles, i els qui-
los d'anelles recollides ha estat de 
144. Els alumnes i les famílies de 
Montserrat Montero han recollit un 
total de 32 quilos d'anelles, l'equi-
valent a 11.000 anelles. A més, coin-
cidint amb l'activitat, s'ha fet públic 
el donatiu de 2.500 euros que la 
família Carmona-Arimany ha fet a 
l'escola. La família, amb un alum-
ne escolaritzat al centre, ha decidit 
aportar-hi part de l'import recollit 
amb motiu d'un casament. 

MEDI AMBIENT 

L'escola d'educació 
especial Montserrat 
Montero rep el sisè 
Premi Super Anella
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GRANOLLERS. Vidal i Jumbert.
Sup. 75 m2. Façana 8 m. Gres, vi-
drieres, portes elèctriques, fusteria, 
llum. WC. A.A. Preu Venda: 160.000 
€. Ref. 318.

GRANOLLERS. Rafael Casanova.
Sup. 245 m2 + 40 m2. Vidrieres. 
Façana 14 m. Preu: 1.500 €/ mes. 
Ref. 860.

GRANOLLERS. Rafael Casanova.
Sup. 51 m2. Perruqueria equip. Per-
sianas. Preu: 500 €/mes. Ref. 941.

GRANOLLERS. C. Girona(camp fut-
bol). Sup. 75m2. Amb instal·lacions. 
Preu: 1.000 €/mes. Ref. 984.

GRANOLLERS. Princesa. Sup. 
180m2. Bona situació. Terres de 
terrazo, lavabo. Preinstal·lació A.A. 
Persianes. Aigua, llum. Preu: 700 €/
mes. Ref. 964.

GRANOLLERS. Passeig Muntanya.
Sup. 270 m2 (altura 4,10 m) + 432 
m2 altell (altura 2,40 m). Façana 9m. 
Preu: 2.480 €/mes. Ref. 810.

Santa Esperança, 14, 1r. 
Tel. 93 870 36 66

fredericnadalc@gmail.com
GRANOLLERS

PIS EN VENDA

GRANOLLERS. Av. Argentina. 
Àtic. Sup. 150 m2 + 60 m2 de te-
rrassa. Bones vistes a Montserrat. 
Centre. 5 hab., 2 banys, menjador 
amb llar de foc sup. 48 m2, cuina 
14 m2, rebost, gres i parquet, ca-
lefacció i 2 pàrquings grans. Preu: 
400.000 €/ mes. Ref. 509.

GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. 
L d’Or. Sup. 141m2, planta baixa. 
9m2 pati. Amb instal·lacions. Ex-
cel·lent punt comercial. Ref. 928.

LOCALS COMERCIALS

xavier solanas

SOLIDARITAT UNS 30 ARTISTES VAN PARTICIPAR EN EL FESTIVAL

En Lluquet, en Rovelló, el patge 
Gregori i Santa Miquela discutien 
dijous al vespre a la plaça de la 
Corona qui era més conegut entre 
els veïns de Granollers i, per tant, 
a qui corresponia encendre els 
llums de l’arbre de Nadal. Al final, 
tots tres premien conjuntament el 
botó dels llums que il·luminaran, 
fins passat Reis, els carrers més 
cèntrics de la ciutat. D’aquesta 
manera es donava també el tret 
de sortida a una programació na-
dalenca carregada de tradició i 
cultura popular. Com cada any, per 
als més menuts hi haurà una nova 
edició del Parc Infantil de Nadal el 
27, 28 i 29 de desembre, mentre 
que les associacions de comerci-
ants ja tenen a punt propostes de 
manualitats, contes, un tió gegant 
i un trenet infantil. Les bibliote-
ques i la Troca també organitzen 
tallers i jocs; el Museu de Ciències 
Naturals, sessions al planetari; el 
cinema Edison programa dos films 
molt nadalencs i l’entitat Entre 
Mares, una marató de contes. 

Com l'any passat, Roca Umbert 
tornarà a ser escenari d’una ins-
tal·lació artística creada per Xevi 
Bayona el 20, 21 i 22 de desembre, 
i l’AV Granollers Centre servirà 
tastets de brou el 21 de desembre 
a la plaça de les Olles. Pel que fa 
als actes més tradicionals, el pes-
sebre institucional, obra de Ra-
mon Aumedes, lluirà tot el mes al 
vestíbul de l’Ajuntament, enguany 

dedicat a l’escola Pereanton, i els 
Amics dels Pastorets tornaran 
al TAG per versionar el text més 
clàssic de Folch i Torres el 26, 
28 i 29 de desembre, aquest cop 
amb la participació de l'alumnat 
d'Educem com a novetat. Pel que 
fa al tradicional tió solidari amb 
El Xiprer, el 21 i el 22 de desem-
bre, organitzat per Gran Centre, 
tindrà enguany més dinamisme i 
més activitats vinculades, i també 
hi haurà altres campanyes solidà-
ries, com la recollida de material 
en centres cívics per a El Xiprer, 
Càritas i la Protectora d’Animals; 
la recollida de joguines d’Oncova-
llès i Creu Roja i la cantada de na-
dales de les AMPA de les escoles.

Nadal a les Franqueses
Les Franqueses també va viure 
dissabte l'encesa oficial de llums 
de Nadal, que va ser la culminació 
d'un dia sencer ple d'activitats. A 
Bellavista, amb la fira organitzada 
per l'associació Gente del Barrio 
de Bellavista, amb paradetes de 
comerç local i artesania, tallers 
i una botifarrada; a més d'una 
xocolatada i concert a càrrec de 
l'Hermandad Rociera, tallers i una 
flashmob amb els cors Camins i 
Xeremella. A Corró d'Avall també 
van actuar les dues corals, LF Co-
merç va decorar l'arbre de Nadal, 
Maná va recollir productes infan-
tils i l'AMPA de l'INS El Til·ler va 
organitzar una xocolatada. 

POPULAR LA SOLIDARITAT, PROTAGONISTA DE MOLTS DELS ACTES

L'esperit de Nadal, en marxa

Amics de la Ciutat, solidaris amb Càritas
Desenes de presones vinculades als Amics de la Ciutat de Granollers van 
aplegar-se dissabte al vespre a la sala d'Arqueologia de la parròquia de Sant 
Esteve en un sopar solidari a favor del projecte Joventut i Formació de Càritas. 
La trobada, que va recaptar fons per al projecte, també va comptar amb
un concert a càrrec del cor mixt d'Amics de la Unió, dirigit per David Gómez.

L'encesa de llums, preludi d'un ampli programa

Xerrada sobre ratpenats a La Tela
El Museu de Ciències Naturals acollirà avui, dijous (19.30 h), la presentació 
de l'estudi dels ratpenats que des dels anys 90 du a terme el museu. La 
ponència anirà a càrrec de Carles Flaquer, doctor en biologia i coordinador 
de l'àrea d’investigació de quiròpters de La Tela, qui explicarà la impor-
tància dels ratpenats i les línies d’investigació que du a terme el museu. 

amics de la ciutat de granollers

Música i poesia per a l'Open Arms
La sala Tarafa no va deixar de 
veure passar gent dissabte al matí 
per gaudir d'un festival de poesia 
i música solidari amb l'entitat de 
rescat marí Open Arms. El festival, 
sorgit en el marc de l'anomenada 
Tertúlia de les 7, va aplegar prop 
de 30 artistes vallesans en solida-
ritat amb l'ONG, com Jaume Arne-

lla, Ivette Nadal, Illa Carolina, Jo-
sep Maria Roger i Jordi Pegenaute 
entre molts altres. També van 
participar-hi membres de l'enti-
tat, que van instal·lar una parade-
ta a la sala. Entre tots i gràcies a 
tots, es van recaptar al voltant de 
4.500 euros que es destinaran ín-
tegrament a Open Arms. 
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
25/11 Jesús Cabanillas Arce  93 anys
25/11 Fernando Rubio Peiró  71 anys
26/11 José Antonio Suárez Fdez.  73 anys
26/11 Araceli Cabeza Parejo  80 anys
27/11 Maria Parera Cassà  93 anys 
28/11 Josep Corbera Lloveras  74 anys 
28/11 Luciano Gómez Pérez  59 anys
28/11 M. Antonia Castilla Villegas     103 anys
28/11 Francisco Rodríguez Castilla 78 anys
28/11 Guillermo Centeno González 86 anys

30/11 Marciana Mateos Arnaiz  92 anys
30/11 Ana Cervantes Bolea  90 anys      
30/11 Dulce M. Lucena Sánchez  84 anys
30/11 Milagros López Martínez    100 anys
30/11 Jesús Royo Estrada  91 anys
30/11 Rafael Delgado Gómez  77 anys
01/12 José Durán Carrasco  80 anys
01/12 Francisca de la Cruz Izquierdo 89 anys  
02/12 Vicenta Pérez Sánchez  84 anys 
02/12 Victoria Samaniego Varrilado 85 anys

A les 10.30 h de dijous, coincidint 
amb l'hora de descans de l'alum-
nat, una forta pudor de gasoil va 
alertar els professors de l'edifici de 
secundària de l'Escola Pia, al carrer 
Guayaquil, que ja no van permetre 
que els joves tornessin a entrar al 
centre i van alertar els Bombers 
d'una possible fuita. En arribar els 
equips d'emergència, van confir-
mar el desallotjament de l'edifici 
de la Pia, amb un miler de persones 
entre alumnat i treballadors.

Poc després la Policia Local i la 
Policia Nacional acordonaven la 
zona entre la plaça de la Corona i 
el carrer Barcelona, mentre que els 
Bombers de la Generalitat treballa-
ven per trobar el punt de la supo-
sada fuita. Bombers hi detectaven 
"nivells de concentració en un 
local interior de l'escola, un edi-
fici a quatre vents", però encara 
no determinaven el focus de la for-
ta pudor. No va ser fins al migdia 
que anava prenent força la hipòtesi 
d'un abocament d'algun dissolvent 
al clavegueram, que finalment es va 
confirmar com a causa de l'incident.

Els docents de la Pia afectats van 
explicar que, en un primer mo-
ment, no sabien si la pudor sortia 

de l'escola o era externa. De fet, a 
quarts de 12 del migdia, la pudor 
de gas al carrer Barcelona era en-
cara evident. Fins que l'origen de 
la pudor no es va confirmar es va 
mantenir tallat tant el subminis-
trament de gas com l'elèctric.

Arran de l'alerta a la Pia, poc 
després de les 11 h la comissaria 
de la Policia Nacional, al carrer 
Ricomà, també tancaven per "mo-
tius de seguretat", explicava una 

LES FRANQUESES. El franquesí 
Jaume Viñas, president del Club 
Esportiu Llerona, de 56 anys, va 
resultar ferit greu dijous al matí 
en un accident de bicicleta a la 
Garriga. L'accident es va produir 
sobre les 10 h, quan l'home, que 
circulava acompanyat d'un grup 
de ciclistes, va caure després d'en-
ganxar la roda de la bicicleta en-
tre dues soques. La víctima va ser 

traslladada en ambulància des del 
camí fluvial que enllaça la Garriga 
i el Figaró fins al nucli urbà, on la 
Policia Local va desplegar un dis-
positiu de suport perquè un heli-
còpter del Servei d'Emergències 
Mèdiques (SEM) pogués carregar 
el ferit amb seguretat i traslla-
dar-lo posteriorment a l'Hospital 
de la Vall d'Hebron, on es recupera 
favorablement de la caiguda.  

m.e.

SUCCESSOS  EL MATÍ DE DIJOUS UNA FORTA PUDOR VA INTERROMPRE L'ACTIVITAT A L'ESCOLA JAUME VIÑAS VA SER TRASLLADAT EN HELICÒPTER A BARCELONA

Un abocament al clavegueram 
obliga a desallotjar l'alumnat 
de secundària de l'Escola Pia

BOMBERS  Es va acordonar la zona mentre es treballava per trobar el focus

El president del CE Llerona, 
ferit greu en un accident 
de bicicleta a la Garriga

policia de la garriga

EMERGÈNCIA  El ferit va ser atès inicialment a prop de l'autovia C-17

Cinc alumnes de segon de batxi-
llerat de l'Escola Municipal del 
Treball (EMT) de Granollers han 
participat en el Youth Start Eu-
ropean Entrepreneurship Award 
2019, un certamen europeu que 
aplega els 20 millors projectes de 

joves emprenedors de tot Europa. 
El seu projecte, ASES, ha resultat 
ser la segona idea més innovado-
ra de totes les presentats.

ASES és una iniciativa en fase 
de prototipat que permet, a tra-
vés d'una app, eliminar les barre-

EDUCACIÓ  L'ALUMNAT DE BATXILLERAT DESENVOLUPA LA SEGONA MILLOR IDEA DEL CONTINENT

Un treball de l'EMT guanya un 
concurs europeu d'innovació

res comunicatives entre persones 
oients i disfuncionals auditius. El 
sistema funciona a través de la 
càmera de fotos del telèfon mòbil 
i gràcies a un software intel·ligent 
integrat al mòbil és capaç de captar 
els moviments de les mans i tra-
duir-los al llenguatge escrit/audio.

Aquest projecte va ser premiat 
al maig per EduCaixa com la millor 
idea innovadora a Espanya, premi 
que els va permetre participar en 
l'esdeveniment europeu celebrat a 
Cosmocaixa els dies 21 i 22 de no-
vembre. En aquestes sessions, 50 
joves europeus van compartir xer-
rades de formació amb emprene-
dors, treball en xarxa i un market 
place, on van exposar el seu projec-
te a joves estudiants, emprenedors 
reals i socis de l'esdeveniment.

Finalment, el jurat del Youth 
Start European premiava el grup 
de l'EMT –Marta, Polina, Omar, 
Adri i Josep– per haver assolit la 
segona millor idea innovadora 
d'Europa amb un viatge a Viena 
l'octubre de 2020.  

agent a les persones que feien cua 
per tramitar documentació.

Finalment, els Bombers van 
confirmat que dins l'escola no 
hi havia cap fuita i van permetre 
la reobertura del centre educa-
tiu, que a la tarda ja va poder fer 
classes amb normalitat. Els Bom-
bers de la Generalitat, que hi van 
desplaçar quatre dotacions, van 
abandonar el perímetre de l'esco-
la poc després de les 13 h. 

emT

PROJECTE ASES  La Marta, la Polina, l'Omar, l'Adri i el Josep en són els autors

L’atenció primària de l’àrea Metro-
politana Nord –inclòs el Vallès Ori-
ental– ha començat una renovació 
de la flota dels vehicles que perme-
trà que tots els seus professionals 
es desplacin amb cotxes 100% sos-
tenibles a principis d’any. Concre-
tament, El 67% dels cotxes seran 
elèctrics (35) i la resta, híbrids, com-
binaran l’electricitat o el gas liquat 
del petroli (GLP) amb benzina.  

L'ICS estrena vehicles 
híbrids i elèctrics

L'entitat Granollers vol acollir ha 
organitzat per dimecres (19 h), al 
restaurant Anònims, una xerrada 
a càrrec de Juncà Alberdi, del col-
lectiu Tanquem els CIE. Aquesta 
setmana el cinema Edison acollirà 
la projecció del documental Idris-
sa, que precisament investiga la 
mort d'un jove en el centre d'in-
ternament d'estrangers (CIE) de 
Barcelona. 

Xerrada del col·lectiu 
Tanquem els CIE
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PROPOSTES PER 
ALS PRESSUPOSTOS 
DEL 2020

Destinar una partida a l’estudi de la implantació 
del pagament per generació.

Ajudar les petites i mitjanes empreses (PIMES) per 
les contractacions de persones majors de 40 anys 
i/o en situació d’atur de llarga durada, bonificant 
la cotització de la Seguretat Social durant els 6 
primers mesos.

Reformar la plaça Barangé, fent-la un espai polivalent vinculat amb el parc Torras Villà 
a través d’una passera per vianants per sobre de l’avinguda del Parc.

Iniciar un pla de xoc de supressió de les barre-
res arquitectòniques i d’arranjament de voreres.

Iniciar la construcció d’una residència per a la gent 
gran, acordant amb la Generalitat de Catalunya la 
concertació de places.

02

10

12 14

09

ESTRENEM
NOVA
WEB!

WWW.JUNTSPERGRANOLLERS.CAT

TOTA LA 
INFORMACIÓ A

www.juntspergranollers.cat @jxgranollers

JUNTS BUTLLETÍ DE 
NOTICIES DEL 
GRUP MUNICIPAL 
JUNTS PER GRANOLLERS

+

Realitzar una auditoria a l’Ajuntament per millo-
rar-ne la gestió interna i optimitzar els programes 
i recursos econòmics.

Construir un nou camp de futbol a la zona sud 
del parc Firal. 

Reformar de forma integral el pavelló del Parquet 
per tal de millorar-ne els vestuaris, la pista, les 
grades, l’aïllament tèrmic i poder diversificar els 
seus usos.

Instal·lar una zona coberta a les graderies del camp 
de futbol del 1r de maig.

Renovar i millorar els vestidors del camp de futbol 
del 1r de maig, la gespa del terreny de joc, 
l’enllumenat i el material.

Assumir la gestió del banc d’aliments per a perso-
nes amb emergència social per permetre que les 
entitats solidàries puguin dedicar-se a projectes 
innovadors i de caràcter menys assistencial.

Crear una ludoteca municipal per generar un 
espai de joc, família i d’aprenentatge. 

Instaurar un servei de deixalleria mòbil, amb 
especial presència als barris més allunyats de les 
deixalleries fixes.

Reformar la plaça de Roca Umbert, ubicant-hi un 
aparcament soterrani dissuassori i acondicio-
nant-la en superfície, obrint-la a l’espai públic.

Reformar la plaça del Lledoner a través d’un 
procés participatiu i fer una plataforma única als 
seus voltants per crear un espai més segur i de 
major convivència entre els veïns.

Contractar un nou tècnic per l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament. 

+40PROPOSTES PER 
ALS PRESSUPOSTOS 
DEL 2020
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OPINIÓ

La preocupació que suscita –en massa ocasions– l'establiment en un municipi 
d'un centre d'acollida de menors no acompanyats –els mal anomenats mena, 
un terme que deshumanitza uns infants i adolescents que, com tots, necessiten 
suport dels adults– hauria de ser el que realment fos una alarma social.

A les Franqueses, la Fundació Mercè Fontanilles, que va comprar la masia 
de Can Santa Digna de Llerona per rehabilitar-la i fer-hi un projecte social 
exemplar –residencial i d'inserció, però també formatiu en oficis rurals i de 
restauració–, s'està trobant amb els entrebancs, no només de la pressió 
veïnal, sinó d'una burocràcia administrativa que alenteix l'obertura del centre.

El projecte està pendent d'un pla especial urbanístic que l’Ajuntament 
està tramitant i que té en compte les característiques rurals de l'espai 
–com també el projecte que s'enfoca a activitats agrícoles i de sobirania 
alimentària–. Per tal de complir amb la legalitat i perquè tothom que hi tingui 
consideracions a exposar pugui presentar al·legacions, es va obrir una fase 
d'exposició pública –que habitualment és d'un o dos mesos, i que l'Ajuntament 
de les Franqueses ha ampliat fins a tres vegades–.

És bo trobar el màxim consens possible en els planejaments i recollir les 
aportacions del territori ajuden a millorar la proposta, però les administracions 
públiques han de saber fer front a les pressions veïnals que no cerquen 
la preservació d'un espai, sinó que busquen impediments a l'obertura d'un 
centre que vol oferir oportunitats a persones amb dificultats. 

Els prejudicis –sovint vinculats a un racisme enquistat en una societat que 
diu no ser-ho, de racista– haurien de detectar-se i rebatre's amb fermesa, 
sobretot des de les administracions. El país necessita donar sortida a una crisi 
humanitària, i des dels ajuntaments s'hi pot ajudar o posar bastons a les rodes. 
Les administracions –també les locals– han de ser valentes i fer molta 
pedagogia per aturar una escalada cada cop més evident d'actituds intransigents i 
insolidàries –que, desgraciadament, ja es palesen també en resultats electorals–. 

EL RACISME, LA VERITABLE ALARMA
Editorial

l món es divideix entre els 
que saben explicar històries 
i els que no” deia García Már-
quez. Els pressupostos muni-

cipals, malgrat ser una llista interminable 
de números, han d’explicar una història, 
un relat que trasllada aquests números 
a una realitat que constitueix el dia a dia 
dels granollerins.

Sempre m’heu sentit parlar sobre el pa-
per de “nous de la classe” que ens atribuïm 
la gent del grup municipal Granollers per 
la Independència – Primàries Catalunya 
amb relació al nostre paper a l’Ajuntament 
de Granollers. La metàfora em sembla 
adequada, real i fins i tot divertida, en un 
moment polític que hi ha massa coses que 
no ho són gens, de divertides. Em permeto, 
doncs, la llicència de continuar -la […].

Aquesta setmana hem tingut la nostra 
primera prova de foc real amb un tema tan 
important i crucial per a la ciutat com ho és 
l’aprovació dels pressupostos municipals 
per l’any 2020. No ha estat fàcil. Sobretot 
perquè en només 5 dies hem hagut de re-
passar més de 300 folis d’apunts […]. GxI 
– Primàries Catalunya està format per gent 
de la societat civil, voluntaris, amb feines 
que no tenen res a veure amb la política i 
famílies a les quals robem temps i pensa-
ments per a dedicar-los a millorar, segons 
el nostre humil entendre, Granollers.

Per tot això quan l’amic Pau Llobet, del 
grup municipal ER, va escriure unes línies en 
el SomGranollers (26/11/19) titulades Que 
la societat civil hi faci més que nosaltres re-
conec que em va fer un bot el cor. […] Partint 
de la base que societat civil som tots, entenc 
que el Pau es refereix a aquest “nosaltres” 
com als polítics i als partits de tota la vida.

Vam condensar els nostres deures en 49 
preguntes, amb felicitació inclosa per ser 
el grup que més n’havia fet, […] i 6 pro-
postes principals: ajuda al teixit comercial 
i fabril de la ciutat amb la projecció d’un 
centre de convencions al Parc Firal, dina-
mització del Museu i la música al carrer, 
creació d’una línia de transport públic sa-
nitari, iniciar un procés participatiu sobre 
com ha de ser el model en el futur del ser-
vei de l’aigua al nostre municipi, estudiar 
seriosament i buscar solucions reals a la 
problemàtica mediambiental de la Ronda 
Sud i promocionar nous cicles formatius 
de grau mitja que s’adaptin a les necessi-

Pressupostos, relats i articles
tats reals del mercat laboral, tot potenci-
ant les escoles bressol. En tenim d’altres, 
com intentar que sembli Nadal a tots els 
barris de Granollers, no només al Centre. 
Totes sorgides de la participació ciutada-
na i fetes arribar per voluntaris. 

Nosaltres fem els nostres deures, malgrat 
que quedin suspesos a les Juntes de Govern. 
I ens costa molt. Però aprenem molt ràpid 
i progressem adequadament. La mostra 
és com de nerviós el grup municipal GxI 
– Primàries Catalunya sembla posar a tot-
hom. Especialment al grup municipal del 
PSC-PSOE, i als seus màxims representants 
–JosepMayoral i JordiTerrades–. De la resta, 
obtenim silenci. I només podem arribar a la 
conclusió que els fem una mica de por. […] I 
potser fem tanta por perquè sembla, tanma-
teix, que hem despertat a l’oposició. Tal com 
li va dir la Clara Ponsatí a la Mònica quan la 
va anar a veure a Edimburg: “una majoria 
absoluta de més de 16 anys no parla tant bé 
de qui l’aconsegueix com malament del que 
n’és oposició”. I nosaltres hem de fer oposi-
ció per respecte als 1.477 vots que vam ob-
tenir. El que passa és que el Sr. Mayoral no 
està acostumat a tenir-ne, d’oposició.

L’expressió que “no ho devem fer tan ma-
lament si la gent ens segueix votant” surt, 
sessió sí sessió també, a tots els plens. Una 
vegada vaig dir que el discurs, que no les 
persones, del PSC a Granollers era cínic, hi-
pòcrita... Ara hi afegeixo que és superb, de 
supèrbia. Potser si la gent sabés realment 
com funciona l’Ajuntament, si tingués més 
informació de com es fan les coses, si hi ha-
gués més transparència (si entenem trans-
parència com alguna cosa més que fer una 
comissió informativa cada 15 dies de 10 mi-
nuts en què tot està dat i beneït), les coses 
canviarien. I segurament també canviarien 
si l’oposició no s'hi hagués resignat […].

Li demanem al nostre alcalde que aban-
doni certs discursos malintencionats i ter-
giversadors que són dignes de figurar al 
guió de la pel·lícula El padrino. Només cal 
recordar la seva intervenció final del dar-
rer ple, com sempre sense dret a rèplica i 
ja a les millors xarxes, renyant la regidora 
de Primàries i la cap de l'oposició. Una ac-
tuació digna d’un Oscar. 

I al Pau Llobet, moltes gràcies pel seu 
magnífic article. Com a grup municipal, 
subscrivim tot el que hi diu. Ens hi sentim 
molt a prop, i això és bo. Tant que només 
podem que esperar-lo amb els braços 
oberts a Primàries, quan se li faci massa 
feixuc aquest “nosaltres” que menciona el 
seu títol. Són amb tarannàs, pensaments i 
talents com el seu amb els que, dia a dia, 
els de Primàries ampliem i volem fer créi-
xer la nostra “base de voluntaris”.

"E

CARLES  
CANET

Membre de Granollers per la 
Independència - Primàries

Promou:

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

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier 
Lloreda xlloreda@som.cat, Aïda Jiménez ajimenez@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa 
Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de 
l’edició 20.03 h del 5 de desembre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

És una vergonya que baixar 
cada dia a treballar a Bcn 
des de Granollers, per 
exemple, costi 6 €. Això sí, 
després demanaran més 
ús del transport públic...

@abelgg @mcuquet

Cada dia amb bici per davant de les escoles 
Jardí i Salvador Llobet. Si en comptes de tallar 
els carrers per aparcar cotxes els talléssim 
er arribar a les escoles a peu, en patinet o 
en bici, no milloraríem la vida de la canalla i 
la qualitat de l'aire? 

Bústia
La pressa i el fet d'esperar
En el nostre estil de vida actual, massa car-
regat de presses i que ens aporta estrès la 
majoria de vegades –la vida mateixa s'ha 
accelerat excessivament–, crec que s'hauria 
d'anar reformulant. La vida, efectivament, 
s'ha accelerat tant que es perd fàcilment 
la paciència –un do sempre a preservar–. 
Quan, per exemple, esperem l'autobús i no 
arriba a l'hora per culpa del trànsit, és fre-
qüent que usem el telèfon mòbil i omplim 
el temps. La vida és una espera constant. La 

nostra vida està formada per petites i grans 
esperes que travessen la nostra existència 
familiar i social, i que romanen presents 
durant pràcticament tota la nostra vida. Els 
pares se senten pares quan esperen el nai-
xement del seu primer fill, sobretot. O pen-
sem en l'espera del resultat d'una prova im-
portant de salut o d'una entrevista de feina. 
El pagès espera el creixement de la collita; 
el pare la maduració dels fills; el mediador 
espera que es resolgui el conflicte… 

anna m. muntada / granollers
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6. 
[El tombant de mil·lenni]

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

La posterior conversió de la 
seva vasta superfície en el com-
plex cultural més gran del Vallès 
Oriental esdevindrà una metàfo-
ra de la nova centralitat ocupada 
per Granollers en una dimensió 
extraeconòmica, una centrali-
tat cultural flanquejada per un 
binomi de festa i esport que ha 
acabat dibuixant una ciutat que 
intenta fugir de les seves pors 
i fòbies seculars per reeixir en 
camps molt específics.

Democràcia i municipalisme
Granollers encetava la transició 
política de la dictadura a la democràcia en un moment 
de gran efervescència cultural als seus carrers, amb 
diversos grups organitzats que reivindicaven noves 
formes d’expressió artística i intel·lectual. La capital 
vallesana s’havia convertit al llarg de la dècada de 
1970 en un referent fora de Barcelona, amb l’eclosió 
de l’art conceptual. Aquestes manifestacions artísti-

A finals dels anys setanta del segle passat, Grano-
llers era una ciutat totalment transformada. La ca-
pital vallesana havia crescut exponencialment en 
població, fruit de les grans migracions produïdes al 
llarg dels anys cinquanta i seixanta, i s’enfilava ja per 
damunt dels 40.000 habitants. La ciutat afrontava un 
creixement urbanístic complex i difícil de gestionar i 
la industrialització de la segona corona metropolitana 
havia eixamplat, malgrat la crisi posterior al desar-
rollismo, l’activitat econòmica cap al sector secunda-
ri. El Granollers de després de la dictadura franquista 
(1939-1975) era una ciutat eminentment industrial i 
ja quedava lluny l’etiqueta de capital del Vallès agrari. 
La metal·lúrgia, la química i l’alimentació es van con-
vertir en les activitats que creaven més llocs de tre-
ball a la ciutat, alhora que el conjunt de la indústria va 
esdevenir una de les principals fonts d’ingressos per 
al municipi, juntament amb el sector serveis. 

El tèxtil, antic emblema industrial de la vila, encara 
ocupava cert paper, tot i que cada vegada més margi-
nal. Roca Umbert, la fàbrica tèxtil més important de 
la ciutat després de la Guerra Civil, va tancar les por-
tes definitivament l’any 1991. 

(Granollers, 1928), integrat al PSC des de 1978 i que 
fou un dels redactors de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya de 1979. L’any 1992 Verde Aldea, aleshores 
eurodiputat, va convertir-se en vicepresident del Par-
lament Europeu amb el que va esdevenir, si se’n pot dir 
així, el granollerí més poderós de tots els temps.

El 3 d’abril de 1979 van tenir lloc les primeres elecci-
ons municipals democràtiques des dels temps republi-
cans. El PSC va ser la candidatura més votada i Rafael 
Ballús (Granollers, 1950) va convertir-se en el primer 

Enmig d’aquest Granollers efervescent i intel·lectual-
ment agitat van arribar les primeres eleccions demo-
cràtiques des del febrer de 1936. Van tenir lloc el 15 de 
juny de 1977 i eren convocades amb caràcter constitu-
ent. A Granollers els resultats van dibuixar un empat 
entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i 
el Pacte Democràtic per Catalunya, una coalició en-
tre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el 
PSC-Reagrupament i el Front Nacional de Catalunya 
que integrava l’advocat granollerí Josep Verde Aldea 

Constitució del primer ajuntament democràti de Granollers, 1979. A l’esquerra de tot, Rafael Ballús, primer alcalde de la democràcia. 
Foto: Pere Cornellas (Arxiu Municipal de Granollers – Arxiu d’Imatges). 

El 'Sant Sopar' d'Art a Granollers. Foto: Pere Espaulella (AMGr – Arxiu d’Imatges)

alcalde del nou període democràtic. D’aleshores ençà 
començà un curiós repartiment de l’hegemonia políti-
ca a la ciutat, amb successives victòries del PSC a les 
eleccions municipals –amb l’excepció de 1995– i, en 
canvi, de Convergència i Unió (CiU) a les eleccions al 
Parlament de Catalunya. Josep Pujadas (Granollers, 
1954), del PSC, va succeir Ballús com a alcalde el 
1986. Granollers entrava en una època de grans trans-
formacions en que calia començar a pensar en una ciu-
tat que es feia cada vegada més gran i diversa.

ques anaven lligades a la reivindicació de les lliber-
tats socials i preconitzaven el pas a l’acció política. 
El projecte Art a Granollers representava el maig de 
1973 un particular Sant Sopar a la plaça Perpinyà: 
el dinamisme que vivia la ciutat en aquell moment 
atreia figures com Salvador Dalí, que el 1974 prota-
gonitzava un happening, una exhibició d’una fantasia 
artística ben daliniana, a la plaça de la Porxada.



Els Jocs Olímpics de 1992
La concessió, precisament el 1986, de Barcelona com 
a seu dels 25è Jocs Olímpics va suposar un revulsiu 
per al conjunt del país. Granollers, bressol de l’hand-
bol a la península Ibèrica, tenia tots els números per 
convertir-se en subseu olímpica per a les competici-
ons d’aquest esport i així va ser. El Granollers olímpic 
va haver d’afrontar diverses remodelacions urbanís-
tiques per preparar la ciutat per a l’esdeveniment 
global i alhora deixar un llegat durador per als seus 
ciutadans. A la gegantina construcció del Palau Olím-
pic s’hi van afegir altres grans obres públiques com 
van ser la creació del Parc de Ponent, que contribuïa 
a millorar la façana fluvial de la ciutat, i el projecte 
del Teatre Auditori que, sent concebut el 1986, no es 
veuria completat fins al 2002. 

L’arribada dels Jocs a la ciutat, l’estiu de 1992, va 
agafar els granollerins i granollerines enmig d’una 
gran moguda política. A finals de maig, una moció de 
censura havia portat Josep Serratusell (CiU) a l’Al-
caldia en substitució de Pujadas, amb el que un nou 
equip de govern pilotaria un estiu històric. La inesta-
bilitat política creada no es dissiparia fins a la victòria 
de Serratusell a les urnes (1995) i la signatura d’un 
pacte tripartit entre CiU, PSC i ERC que comportà un 
repartiment de l’Alcaldia entre convergents i socia-
listes fins a l’acabament del mandat, el 1999.

El 16 de juny la flama olímpica, que havia sortit el 
5 d’aquell mes de la vella ciutat grega d’Olímpia, el 
bressol de l’olimpisme antic, arribava a Granollers. A 
la capital vallesana les proves d’handbol es van dis-
putar entre el 30 de juliol i el 8 d’agost d’aquell 1992, 
en un esdeveniment televisat per al conjunt del món.

EL CONTEXT

BRANDING” GRANOLLERS
En un temps on els anglicismes postmoderns han empaperat la realitat quotidiana, ens prendrem la lli-
cència de manllevar-ne un que representa bé el procés que Granollers ha viscut a nivell col·lectiu des de 
finals de la dècada de 1990 fins el nostres dies: un procés de branding, o el que és el mateix, de creació, 
construcció i difusió d’una marca. És el que any rere any fa amb intensitat creixent la festa major moderna 
de Blancs i Blaus, un esdeveniment que cada vegada atreu més curiosos de fora del territori granollerí i 
vallesà que s’atansen a la vila oberta per saber què s’hi cou i per què tanta gent en parla. Que Granollers 
sigui identificable fora de les nostres fronteres locals per uns reptes, unes fites i uns projectes col·lectius. 
És el que ha fet (i fa) el Club Balonmano Granollers des de fa dècades, portant el nom de la ciutat arreu. En 
el terreny esportiu, la creació del torneig internacional d’handbol base Granollers Cup l’any 1999 ha seguit 
situant la ciutat en el mapa europeu de l’esport. El 2013 Granollers va ser una de les seus del Mundial 
d’handbol, tornant a la primera escena esportiva. Finalment,  el nou segle ha seguit dibuixant també una 
centralitat creativa i cultural amb la conversió de l’antiga fàbrica Roca Umbert en una Fàbrica de les Arts. 
En els seus 20.000 m2 de superfície l’equipament esdevé mica en mica un referent comarcal de les activi-
tats culturals, la difusió de la creació dels artistes locals i la conservació i innovació de la cultura popular.

«T’hi has fixat mai, en la cara d’un nen vallesà quan 
juga a l’handbol?», em va preguntar fa anys un amic 
ben fanàtic del balonmano base comarcal. No vaig sa-
ber què respondre, francament, i l’amic va haver de 
rescatar-me del meu ignorant silenci: «Fixa-t’hi que 
juga amb més il·lusió que ningú. I has vist a un gra-
nollerí llançant contra la porteria? Al nen granollerí... 
directament li brillen els ulls!», reblà, ben expressiu. 
Potser sí que, fet i fet, dues coses identifiquen Gra-
nollers per damunt de qualsevol altra. La Porxada i 
l’handbol. Tal qual. Així ho vaig poder comprovar fa 
uns mesos en una discussió acalorada entre dos ve-
nerables professors discernint què tenia la capital 
vallesana (l’altre Vallès, que ells deien des del seu 
centralisme barceloní). «Que què tenen?», respongué 
l’un a l’altre, gens sospitós de granollerí ni de valle-
sà... «Home! El BM Granollers i la Porxada». Sem-
blantment, per als qui hem anat a escola a Grano-
llers, trepitjar el parquet de l’Olímpic per les classes 
d’Educació Física, golejar (o rebre infinitat de gols) a 
les pistes del carrer Francesc Macià, ha estat l’emble-
ma que esportivament ens ha marcat i que ens ha fet 
comprendre que, definitivament, l’handbol comença i 
acaba a la capital de l’altre Vallès. I amb orgull.

Del “pit i collons” a la glòria dels més grans
Després de l’entrada de les tropes franquistes a Gra-
nollers el 28 de gener de 1939, i amb la victòria de-
finitiva del bàndol nacional, la capital vallesana, amb 
tres llargs anys de guerra al damunt de les seves es-
patlles i un cruent bombardeig, es sumí en una letar-
gia grisa i tensa. Enmig de la depressió, una iniciativa 
singular va cristal·litzar com el fenomen cultural (sí, 

19. LA FORÇA D'UN SENTIMENT

De com Granollers “s’inventà” 
l’handbol i altres històries de nobles 
dames romanes avançant-se 
a Enric Masip i Mateo Garralda...
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LA DADA

LA CIUTAT DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
I ELS MEDALLISTES OLÍMPICS
Que Granollers inaugurés el 1960 
el tercer pavelló cobert de l’Estat 
espanyol després de Madrid i Bar-
celona –el Parquet– diu molt de 
la vocació esportiva de la capital 
vallesana. La tradició és llarga. El 
1913 un grup d’aficionats al futbol creava l’Es-
port Club Granollers. El metge i historiador Al-
fred Canal en va ser el seu primer president. El 
1922 l’històric club, degà de l’esport granollerí, 
ja jugava al seu actual camp del carrer Girona. 
Del camp a la piscina, el Club Natació Grano-
llers té els seus orígens en la construcció de la 
primera piscina municipal, l’any 1967. L’entitat 
volia formar bons nadadors a la ciutat per fer-
los competir a nivell nacional. El resultat fou re-
eixit. El 1972 ja comptava amb piscina coberta 
i amb gimnàs, el que permeté la creació d’una 
secció de gimnàstica artística. El club, en crei-
xement continu, ha pogut assolir un grau de pro-
fessionalització important que l’ha dut a formar 
i comptar amb esportistes que han competit a 
nivell estatal, europeu i olímpic: la sincronista 
Laia Pons (Granollers, 1993) es va convertir el 
2012 en la primera medallista dona de la ciu-
tat, obtenint un bronze als Jocs Olímpics de 
Londres. Abans, el jugador d’handbol Cristian 
Malmagro (Granollers, 1983) havia obtingut un 
altre bronze amb la selecció espanyola a Pekín 
2008. El primer medallista granollerí, però, va 
ser el porter Toni Jiménez (la Garriga, 1970) 
que el 1992 va obtenir un or amb la selecció es-
panyola de futbol a Barcelona i que s’havia for-
mat a l’Esport Club Granollers.

cultural!: l’esport també integra el relat de la nostra 
cosmovisió col·lectiva) més important del segle XX a 
Granollers: l’handbol. Començà com una innovació. 
L’handbol, que havia estat mig normativitzat a Eu-
ropa a finals del segle XIX, arribà a l’Estat espanyol 
en la seva moderna modalitat de set jugadors per la 
porta granollerina, on es disputaren els primers par-
tits. Tot i que la modalitat d’onze jugadors –de la qual 
Granollers també en participà– convisqué amb la de 
set, els Jocs Olímpics de 1972 a Munich consolida-
ren aquella en la qual la capital vallesana fou pionera 
dins les nostres fronteres. Fou el 1944 quan un grup 
de granollerins, capitanejats per Ramon Sobrevia, 
fundaren el Club Balonmano Granollers. Sobrevia no 
només fou el primer president, sinó també el primer 
entrenador. 

El 20 d’agost d’aquell any el Granollers debutà 
amb una estrepitosa derrota, un 8 a 0, contra l’equip 
visitant, el Vallvidrera. El zero fou motiu per a l’es-
perança. I per a la perseverança. Perquè, mica en 
mica, la professionalització va ser un valor en alça 
per al club que, de ser campió i subcampió de Cata-
lunya, i passant per dificultats econòmiques inicials 
per sufragar la participació a la lliga estatal, arribà 
a ser deu vegades campió d’Espanya, sent –després 
del Barcelona– el club més victoriós de la història de 
l’handbol a l’estat espanyol. A la Granollers dels anys 
seixanta i setanta del segle passat, era ben habitual 
la celebració multitudinària, al carrer, dels campio-
nats guanyats per un club encimbellat a la glòria (una 
recopa d’Europa i, fins i tot... tres copes «del Gene-
ralísimo»!). El suport social era tan gran que el lema 
«Pit i collons!» aviat va quedar marcat en l’imaginari 
col·lectiu granollerí.

Un palau per a l’esport rei comarcal
Des del seu debut a la lliga espanyola, el BM Grano-
llers ha figurat a la primera línia de l’handbol de Ca-
talunya i enllà de l’Ebre. El comitè organitzador dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 92 no va tenir cap dubte 
de convertir Granollers en la subseu d’handbol: un 
necessari reconeixement per a la ciutat que havia es-
tat el bressol d’aquest esport a casa nostra. L’hand-
bol tornava a posar Granollers i el Vallès Oriental 
al mapa del món. I, coses dels projectes faraònics 
inesborrables de l’olimpisme contemporani, el regal 
deixaria un llegat monumental: el Palau d’Esports, 
altrament conegut com l’Olímpic.

El Palau Olímpic és, sense cap mena de dubte, el 
projecte arquitectònic més gran que ha vist culminar 
la Granollers contemporània. Les obres, iniciades el 
1989, van ascendir fins a gairebé dos mil milions de 
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pessetes. Un aforament per quasi 6.000 espectadors i 
unes proporcions de colós que es manifesten en la vi-
sibilitat de l’edifici des de punts ben allunyats de la co-
nurbació. L’estrena no fou per als Jocs Olímpics, sinó 
per un torneig internacional d’handbol i per l’inici de la 
temporada 1991-1992 d’un BM Granollers que aquells 
mesos vivia amb certa tristesa la marxa (a Barcelona 
i Madrid, respectivament) de dos dels seus més grans 
jugadors: Enric Masip i Mateo Garralda. L’estiu de 
1992, amb la celebració de les Olimpíades, Granollers 
va flairar com mai l’aroma i la força de l’handbol, ara 
fitada des de tot el món que ens dirigia la seva mirada.

Una representació coral de la societat
Des que els grecs s’aplegaven a Olímpia a veure com-
petir els seus atletes, des que els romans es trobaven 
en massa als amfiteatres de la glòria dels gladiadors 
i als circs de l’esplendor de les curses de quadrigues, 
l’esport ha estat el símbol que ha aplegat a tota la 
societat, sent considerat, per alguns filòsofs, un fort 
i indestructible constructe cultural. Ho ha fet, i ho fa, 
com una representació coral en la qual gent de tota 
edat, procedència i condició s’aplega entorn un cen-
tre de joc per ocupar el seu paper en aquest reparti-
ment col·lectiu. La nostra entusiasta integració indi-
vidual en una identitat col·lectiva. Aquest paradigma 
explica com el binomi Granollers-handbol constitueix 
l’equació més clara i certa per explicar què és Grano-
llers. Què és la Granollers moderna. No és en va que 
el BM Granollers, malgrat les dificultats que ha hagut 
de travessar en molts moments de la seva història 
(i que travessa), és un dels clubs amb una pedrera 
més sòlida, amb capacitat per nodrir l’entitat de nous 
i bons talents. Centenars de nanos han passat al llarg 
dels anys per les seves categories formatives i, mal-
grat el cert desarrelament que travessa una ciutat en 
permanent crisi d’identitat, centenars més ho segui-
ran fent. Perquè aquell blanc i blau (us sona...?) de la 
primera equipació (els colors des de fa setanta anys!) 
seguirà sent, per a molts granollerins i vallesans, un 
símbol de ciutat i una plasmació dels valors de la 
competició esportiva de base cívica.

Precedents de més de dos mil anys
Mirant pel retrovisor, guaitem com en la construcció 
d’aquest amfiteatre coral hi figura, indefectiblement, 
l’oci com a guspira d’invenció. De fet, l’handbol –o 
una forma molt primigènia i diferent anomenada har-
pastum– podia haver estat un dels jocs de pilota més 
antics de la història de la Humanitat. Al segle pas-
sat es van redescobrir les restes d’una de les finques 
més espatarrants de l’Imperi romà del segle III: la 

vil·la del Casale, a Sicília. Una propietat de l’empera-
dor Maximià, col·lega del poderós Dioclecià al capda-
vant de la tetrarquia. I entre les restes... un mosaic 
entre molts, acolorit i suggerent: dues dames roma-
nes de casa (molt) bona, abillades amb un bikini de 
l’època, llançant-se una pilota de no gaire més dels 
60 centímetres que té la pilota actual d’handbol. D’ai-
xò, els romans en deien... harpastum. Un joc de pilota 
amb les mans. El jugaven els legionaris dels exèrcits 
imperials i les delicades dames de l’aristocràcia ro-
mana a les seves vil·les. A l’edat mitjana, la tradició 
no decaigué, i fou habitual en els jocs de la cort fins 
que, mica en mica, una pilota més grossa i rodolenca 
substituí progressivament els passis entre jugadors. 
Els viaranys del futbol!

El fil que uneix els legionaris romans passant-se 
la pilota amb els jugadors del Balonmano Granollers 
no és tan invisible com pugui semblar. La constant 
apunta en una direcció: el sentiment. La seva força, 
la força d’aquest sentiment, és la nostra virtut per-
què, un cop més, en aquest Vallès on tot es magnifica, 
una pilota és capaç de crear una identitat per a tot 
un segle. El segle de l’handbol. I si no, que li pregun-
tin als nanos (més dels que puguin semblar) que a 
Granollers encara responen que de grans volen ser... 
jugadors del BM Granollers.
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«Fa més de mil anys, en alguna ciutat maia perduda 
enmig de la selva tropical del Yucatán, dos equips 
s’enfronten per l’elixir irresistible de la victòria. El joc 
de pilota és la festa de les festes. A cop de maluc i de 
canell, els contendents lluiten sense esma. Ningú no 
vol perdre. Ni guanyar. La derrota –o la victòria–  pot 
significar la mort. El sacrifici humà està a l’ordre del 
dia. En les millors celebracions, el cap de colla, el ca-
pità de l’equip guanyador o vencedor, segons el cas, 
serà degollat davant la gentada després del veredicte 
dels jutges. Una gentada cridarà enfervorida. Un bací 
d’or recollirà la sang regalimant del coll del líder, ofer-
ta als déus de l’univers i... Granollers, 2013! Substitu-
ïm pilotes de cautxú per rajoles de fang, sang roja per 
aigua a dojo i or lluent per foc espurnejant pels foscos 
corredossos de la muralla granollerina. A la capital 
vallesana no calen al·licients truculents ni promeses 
d’eternes visites al món dels déus per fer esclatar la 
més competitiva i –alhora– més fraternal festa major 
del país. Enguany ja són 30 edicions des que els Blaus 
van declarar a la ciutat que «ser blau és un estil de 
vida» i els Blancs van respondre amb la «santa croada 
blanca» que continua fins als nostres dies sense atura-
dor. La guerra de mocadors està servida des de 1983. 

Ni vencedors ni vençuts  
Per arribar fins a la festa de Blancs i Blaus va caldre 
una primera sacsejada. La festa major de 1979 era la 
primera sota una ajuntament elegit democràticament 
des dels temps de la República. Una bona colla de gra-
nollerins inquiets, agrupats sota el nom de La Murga 
i dirigits per Frederic Roda, van reconquerir el carrer 
com a espai genuí de la festa granollerina. Quatre anys 
més tard, tot de gent començava a captar afins a la cau-
sa blanca i a la causa blava. Les dues colles, primigèni-
ament organitzades, van llançar a la ciutat els seus res-
pectius manifestos fundacionals que, tres dècades més 
tard, mantenen la vigència –diguem-ne– ideològica i 
van presentar-se a la societat granollerina a través de 
les pàgines del setmanari Plaça Gran amb l’arrencada 
de la primera festa blanc-i-blava el 25 d’agost de 1983. 
Els Blaus van declarar l’imperi de «la gresca i la co-
nya», mentre els Blancs van decretar l’observança dels 

líquids blancs, això és «beure orxata i, encara més, beu-
re vi blanc» sense renunciar a l’obligació de «fer força 
gresca». Denominador comú: la festa absoluta. Els dos 
grups van apuntar ben alt buscant els primers caps de 
colla (aleshores anomenats “presidents honorífics”): 
el mestre compositor Josep Maria Ruera (1900-1988) 
per als Blancs i el polifacètic periodista Ferran Salame-
ro (1905-2001) per als Blaus. Un jurat havia de triar el 
guanyador de la festa, valorant qui havia contribuït més 
a animar la ciutat, i Blancs i Blaus cloïen la contesa en 
un sopar de germanor en el transcurs del qual es dona-
va a conèixer el veredicte. Un sol guanyador (amb l’ex-
cepció de la raríssima i discutida victòria compartida 
del 84). Però ni vencedors ni vençuts.

La juguesca que va dividir tota una ciutat
La primera victòria, l’any 1983, fou blava. Potser els 
Blaus van veure acomplert el designi d’un mite fun-
dacional...? Un viatge en el temps: juliol d’un calorós 
estiu de 1897. El penúltim any de la guerra de Cuba, 
del naixement de Josep Pla –què hagués escrit sobre 
la festa granollerina...?–  o, com és el cas, l’any de la 
paralització de la capital vallesana per un succés  que 
aplegà els granollerins i granollerines al voltant de dos 
mestres del maó: l’hereu dels forns Maynou, Jaume, i 
el rajoler Josep Bonet, conegut pel malnom Rayo. Són, 
en efecte, els dos icònics protagonistes del precedent 
de la festa de Blancs i Blaus. 

L’episodi és tan verídic que així fou recollit a la prem-
sa local de l’època. Per exemple, al quinzenari de títol 
premonitori El Nuevo Campeón, que s’editava des de 
la plaça del Bestiar (actual Maluquer i Salvador) pel 
senyor Serracant i el seu fill. Un periòdic que, atenció, 
s’autoproclamava «defensor de los intereses morales y 
materiales de Granollers». A les pàgines de l’edició del 
15 d’agost de 1897 pot llegir-se com els dos mestres 
rajolers van enfrontar-se, el 30 de juliol d’aquell any, en 
una juguesca que fou guanyada per l’hereu Maynou per 
una sola peça de diferència. La polèmica estava servi-
da. El resultat va quedar en entredit quan alguns gra-
nollerins afirmaren veure en Jaume Maynou treballant 
més temps que el seu contrincant, en Rayo. L’arbitratge 
era marcat per la campana de l’església de Sant Esteve. 
Els dos mestres havien de fer peces entre les 6 i les 7 de 
la tarda des dels seus respectius forns. L’hereu Maynou 
potser no va escoltar bé l’hora en punt que marcava el 
final del temps i va treballar uns segons de més. D’altres 
afirmen que en Josep Bonet “Rayo” no va començar fins 
que sonà la sisena campanada de les 6 en punt, mentre 
en Jaume, des dels forns Maynou, ja portava una estona 
d’avantatge. En qualsevol cas, una munió de gent corria 
d’un forn a l’altre i animava els dos herois.

La conclusió de l’enfrontament fou tan confusa –
sempre, però, amb victòria per a l’hereu Maynou, se-
gons totes les fonts– que el setmanari El Congost 
publicà el següent resultat: 726 peces per a en Rayo 

i 728 per a en Maynou. Dues de diferència. La cirereta 
del pastís la posà el setmanari cultural granollerí La 
Opinión Escolar que, al costat del programa de ball del 
Casino, anunciava el resultat del «partido de ladrillos» 
entre un Rayo i un Maynou que eren identificats, ales-
hores sí, com a blanc i blau, respectivament. Tot té un 
començament... El 1985 Joan Josep Biscarri (blau) i 
Amador Galí (blanc) prenien el relleu a en Maynou i en 
Rayo, i feien del concurs de rajolers l’epicentre simbòlic 
de la festa de Blancs i Blaus. Nous temps, nous herois.

La vella festa, la nova gresca, el fenomen cultural
Si el públic maia esperava incerts desenllaços carre-
gats de tensió en un simbolisme entre la vida i la mort, 
a Granollers la tensió es palpa fins poc després de la 
mitjanit de diumenge a dilluns, final de festa, en forma 
de crit occint el silenci. Des del balcó de l’Ajuntament 
sembla obrir-se una esquerda que baixa i esquinça en 
dos la plaça de la Porxada mentre el cuquet del mis-
teri fa pessigolles als estómacs blancs-i-blaus. Tothom 
sap que tot plegat acabarà en la germanor suprema de 
l’intercanvi de mocadors però, fins aleshores, saber el 
veredicte provoca una arítmia col·lectiva. En aquella at-
mosfera única resideix el tarannà trepidant de la festa.

Dies enrere, els nois i noies de la botiga de Festa Ma-
jor obren les portes a una clientela que fa cua des de 
primera hora del matí per adquirir tota mena de mar-
xandatge de Blancs i Blaus, des del tradicional i im-
prescindible mocador fins al popular got, passant per 
pitets de nadons, les clàssiques samarretes, cinturons 
i tota una llarga llista d’elements identificadors, tots 
ells amb els logos eternament moderns dissenyats 
per Vicenç Viaplana. La necessitat desbordant d’iden-
tificació, amb una colla o l’altra, de tantíssima gent de 
Granollers i de fora de la ciutat, constitueix l’element 
més clarificador de la conversió d’una festa major en 
un fenomen de masses. A la festa de Blancs i Blaus no 
només es busca satisfer la necessitat humana de sen-
tir-se part de la comunitat sinó que, anant més enllà, la 
gent pren explícitament partit entre una divisòria que 
competeix alhora que cohesiona, implicar-s’hi activa-
ment perquè els seus, els del seu mocador, siguin els 
millors. Els únics guanyadors.

A l’entorn d’aquesta ànsia competitiva, que ha estat 
exportada a tants indrets de Catalunya, ha nascut, a 
Granollers, la fusió entre la vella i la nova festa, la inte-
gració de tot un folklore tradicional en un renovat ima-
ginari amb noves nissagues de bestiari, gegants i cap-
grossos on els elements festius clàssics es confonen 
amb les noves manifestacions de cultura popular. […]
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20. EL CAP DE COLLA 
NO SERÀ SACRIFICAT...

La fórmula perfecta de la guerra 
entre dos bàndols s’esdevé en un 
combat pacífic que inunda els carrers 
de la capital vallesana. Granollers es 
converteix, per uns dies, en la capital 
nacional de la festa major moderna
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GRANOLLERS. La moda, els comple-
ments, la decoració i la gastronomia 
seran protagonistes, per cinquè any 
consecutiu, del DFactory, la Fàbrica 
dels Regals, el mercat nadalenc de 
petits creadors que cada any s’ins-
tal·la a Roca Umbert els dies previs 
a Nadal. En aquesta ocasió serà 
els dies 20, 21 i 22 de desembre, i 
comptarà amb la participació de 
fins a 75 petits creadors i dissenya-
dors emergents, una vintena més 
que l’any passat. “A més de la nau 
Dents de Serra, enguany ocupa-
rem també la plaça del davant, la 
plaça dels Recanvis, on instal·la-
rem una vintena de carpes amb 
nous creadors i més diversitat 
de productes”, explica Àlex Marés, 
impulsor de la iniciativa. Aquest 
creixement respecte a l’any passat 
consolida la proposta nadalenca 
per a qui vulgui defugir dels tradi-
cionals circuits comercials i apostar 
per compres més locals, sobretot 
pel que fa a moda, calçat, bosses, 
joies, ceràmica, papereria, articles 
de decoració, roba i jocs infantils 
o cosmètica orgànica, entre d'al-
tres. “L’objectiu és oferir un am-
pli ventall de regals de qualitat, 
originals i complicats de trobar 
als circuits comercials habituals, 
ja que són productes artesans 
i d’edició limitada, però alhora 
moderns i de disseny acurat”, diu 
Marés. A més, l’edició d’enguany 

arxiu

DFACTORY  El mercat nadalenc de petits creadors celebrarà la 5a edició

COMERÇ  L'ESDEVENIMENT, QUE SERÀ A ROCA UMBERT, PROMOCIONA DISSENYADORS EMERGENTS

aposta per consolidar la com-
pra-venda de productes de proxi-
mitat. Per primer cop, s’hi podrà 
trobar una àmplia representació de 
projectes independents del Vallès 
Oriental i conèixer en persona els 
seus creadors, que mostraran els 
seus objectes d’edició limitada.

Tallers, música i animació
A més del mercat nadalenc, el 
Dfactory comptarà amb una de-
sena de tallers, d’unes dues hores 
de durada, on es podran practicar 
tècniques com l’estampació sobre 
ceràmica, el brodat, la creació de 
penjadors de macramé o la res-
tauració de mobles antics. Molts 
d’aquests workshops seran con-
duïts per artistes locals, com Blau 

Llimona, un taller de restauració 
de mobles situat al carrer Barce-
lona de Granollers. Els tallers tin-
dran un preu simbòlic i, qui vulgui 
participar-hi, pot apuntar-s’hi a 
través del web de l’esdeveniment.

També hi haurà activitats in-
fantils i, en un escenari a la plaça 
dels Recanvis, concerts de rock, 
funky, blues o swing. A més, una 
petita representació de food-
trucks oferirà propostes per picar 
o gaudir d’un àpat més extens, 
que complementaran les ja tradi-
cionals vermutades nadalenques 
que tindran lloc cada migdia al 
pati exterior. El Dfactory, la Fàbri-
ca dels Regals, està organitzat per 
Eventos Increíbles amb el suport 
de Roca Umbert. i

El mercat nadalenc Dfactory
creix fins als 75 petits creadors

Solidaritat de Gran CentreNoves tendències en perruqueria, a la UEI
Gran Centre i l'Obra Social La Caixa presenten 
aquest divendres (11 h), amb una jornada 
lúdica a càrrec d'Homoludicus a la plaça 
Maluquer i Salvador, la campanya solidària 
d'enguany de l'associació de comerciants.

La Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental i el Gremi de Perruqueria
i Estètica de Mataró i Maresme van organitzar dilluns, a la seu de la UEI, 
l'atelier Show Moda, un esdeveniment que va comptar amb més de 70
professionals del sector per conèixer les noves tendències en perruqueria. 
La sessió va anar a càrrec de Carles Sánchez, de la perruqueria Pelsynera.

ECONOMIA

Segons l'Observatori-Centre d'Es-
tudis del Vallès Oriental, el novem-
bre va tancar amb 21.613 persones 
apuntades a les Oficines de Treball 
a la comarca, 200 persones menys 
que a l'octubre (-0,9%). Per mu-
nicipis, a Granollers s'ha reduït en 
40 persones respecte a l'octubre 
(-1,1%), i actualment són 3.558 els 
veïns registrats a les Oficines de 
Treball. A les Franqueses, en can-
vi, consta una persona desocupada 
més que a l'octubre, fins a les 1.078. 
En tots dos casos, la taxa d'atur és 
de l'11,5%, gairebé un punt per so-
bre de la mitjana de la comarca. 

OCUPACIÓ 

L'atur es manté en 
l'11,5% a Granollers 
i les Franqueses

La nova direcció de Pastas Gallo, 
encpaçalada pel fons de capital 
Proa, ha decidit tancar la seu co-
mercial de Barcelona i traslladar 
tota la plantilla, uns 40 treballa-
dors, a la fàbrica de Granollers. Les 
àrees que es traslladaran són la 
comercial i la de màrqueting, admi-
nistració, una divisió d'internacio-
nal i la direcció. Així ho avançava fa 
uns dies el diari Ara, que situava el 
trasllat entre els mesos de gener i 
febrer. Amb aquest moviment el 
Grup Gallo optimitzarà les instal-
lacions del polígon Congost i rea-
gruparà tota l'àrea comercial, ja 
que una part ja treballa actualment 
a Granollers. A més, el reagrupa-
ment també permetrà reduir cos-
tos, ja que la seu de Barcelona es-
tava llogada. D'altra banda, el fins 
ara conseller delegat a Espanya de 
GB Foods (Gallina Blanca), Fernan-
do Fernández Soriano, és el nou 
director general de Pastas Gallo, 
mentre que Josep Peiró, fins ara di-
rector comercial també de GB Fo-
ods, serà d'aquí a unes setmanes el 
nou director comercial de Gallo. Els 
canvis es produeixen després que 
ProA Capital assumís la major part 
de l'accionariat just abans de l'estiu 
per 227 milions d'euros. Fernán-
dez Soriano ja és conegut a Gallo, ja 
que durant 14 anys va ser director 
comercial i de màrqueting del grup 
i el 2013 va passar a GB Foods. 

EMPRESES 

Pastas Gallo
trasllada la 
seu comercial
a Granollers

Les associacions de comerciants 
Gran Centre, Comerç de Dalt, Del 
Rec al Roc, Sota el Camí Ral, Con-
gost, Més que Comerç i l’Ajunta-
ment organitzen un concurs d’Ins- 
tagram per buscar les millors imat-
ges del Nadal a Granollers. El con-
curs s’allargarà fins al 6 de gener i 
per partipar-hi cal seguir el compte 
@granollers, esmentar-lo a la pu-
blicació i etiquetar les imatges amb 
#nadalgranollers. El concurs busca 
fotos incloses en les categories de 
gastronomia; tradició; i carrers, 
decoració, comerç i il·lusió. El jurat 
escollirà dues imatges guanyadores 
per a cada categoria. 

Les millors fotos de 
Nadal, a Instagram
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

DESEMBRE 2019

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers
www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
FORMACIÓ EMPRENEDORIA

les activitats organitzades per granollers mercat són subvencionades i gratuïtes pels assistents amb prèvia inscripció

9.30 a 13.30 h. 
8 hores.
Empresa i emprenedoria.
ASPECTES FISCALS 
I COMPTABLES QUE 
ELS AUTÒNOMS HAN 
DE CONÈIXER SOBRE EL 
SEU NEGOCI.
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. 
4 hores.
Empresa i emprenedoria.
LA GESTIÓ DEL MARGE: 
EL SECRET DEL BENEFICI.
Granollers Mercat

19.00 h
3 hores.
Empresa i emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA 
REALITAT VIRTUAL 
I REALITAT AUGMENTADA 
EN EL SECTOR DE 
L’AUTOMOCIÓ I DE LES 
INDÚSTRIES AFINS.

11 DE DESEMBRE

Organitza:

18 DE DESEMBRE
15.30 a 19.30 h. 
12 hores.
Empresa i emprenedoria.
ESPREM YOUTUBE 
I EL VÍDEO 
MÀRQUETING AL TEU 
NEGOCI.
Granollers Mercat

CREDIT CARD

El centre logístic de Mango a Lli-
çà d'Amunt s'ampliarà en 90.000 
metres quadrats per fer front al 
creixement logístic de les vendes 
per internet i per ampliar la zona 
d'expedicions. Aquest nou pas de 
la companyia significarà una in-
versió de 35 milions d'euros i està 
previst que s'acabi l'any 2023. 
Amb l'ampliació, el centre ocupa-
rà una superfície total de 280.000 
metres quadrats, que serviran per 
distribuir les peces de roba a més 
de 2.100 botigues de 110 països. 
El centre triplicarà així la capaci-
tat que Mango tenia fins ara i po-
drà manipular fins a 75.000 peces 
de roba per hora. La de Lliçà és 
la planta central de la marca, que 
també té vuit magatzems satèl·lit 
repartits pel món, des de Barcelo-
na fins a la Xina, els EUA o Mèxic.

Aquesta ampliació és una de les 
més importants de la firma, que 
preveu augmentar les vendes per 
internet del 20% al 30%. La inver-
sió permetrà enviar les comandes 

per tenir alhora set milions de pe-
ces. Amb tota aquesta capacitat, 
Mango pot tenir fins a quatre set-
manes d'estoc només a Lliçà.

Actualment el centre té una 
capacitat per expedir 140 milions 
de peces de roba a l'any i amb la 
nova ampliació es podria arribar 
als 300 milions. El sistema robotit-
zat permet tenir preparades les co-

directament al client final i amb 
més rapidesa. Les instal·lacions 
actuals estan preparades per ges-
tionar roba plegada, amb cinc ma-
gatzems completament automatit-
zats que poden guardar fins a 20 
milions de peces de roba alhora. El 
magatzem de peces de roba penja-
da, com abrics o americanes, té una 
altura de 25 metres i una capacitat 

arxiu

EMPRESES LA PLANTA, QUE MANIPULA 75.000 PECES DE ROBA PER HORA I DISTRIBUEIX A 110 PAÏSOS, AMPLIARÀ LA SUPERFÍCIE UN 50%

Mango invertirà 35 milions en
l'ampliació del centre logístic de Lliçà

MANGO  El centre de Lliçà d'Amunt és el magatzem central de la companyia

mandes de les botigues en un ter-
mini de tres hores entre que arriba 
la comanda i surt del centre logís-
tic. La majoria de roba que arriba 
al centre ho fa per via marítima a 
través del port de Barcelona i grà-
cies al centre s'ha pogut reduir un 
25% el cost productiu de Mango.

En total hi ha més de 600 tre-
balladors que estan distribuïts en 
els diferents magatzems i que fan 
part dels processos productius, 
com plegar la roba en capses o 
gestionar les cintes de distribució.

Reducció del deute
El 2016 Mango va tancar l'any amb 
un deute de 617 milions d'euros. 
L'any passat va reduir-lo a 315 i el 
2019 es preveu que encara es pu-
gui reduir una mica més, segons el 
director general, Toni Ruiz. "Man-
go serà capaç de tornar el deute 
net els propers dos anys", ha de-
tallat, tot i que no ha volgut avançar 
xifres ja que encara queden quatre 
setmanes per tancar l'any. acn

LES FRANQUESES. ISP Grup, una fir-
ma franquesina dedicada a oferir 
serveis de telecomunicacions a les 
empreses, va obrir a l'octubre cinc 
nous punts de venda, de manera 
que l'empresa ha passat de 22 a 
27 establiments sota la presència 
d'Orange. Just quan la firma cele-
bra 20 anys de la seva primera bo-
tiga a Granollers, ISP Grup aterra 
ara a quatre noves ciutats en què 
fins ara no tenia presència, com el 
Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans. A més, 
reforça presència de marca amb un 
segon establiment a Sabadell. "És 
una expansió molt important 
per a nosaltres perquè guanyem 
presència a nous municipis i in-
corporem 15 nous treballadors 
a la plantilla", diu Pablo Ibáñez, 
conseller delegat d'ISP Grup. Els 
nous establiments comptaran amb 
tota l'oferta de gamma Orange "i 
les millors solucions per a parti-
culars i empreses", asseguren.

TELECOMUNICACIONS

ISP Grup, de 
les Franqueses, 
amplia els punts 
de venda fins a 27
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Rojas presenta els viatges de 2020 
Més d'un centenar de persones van assistir 
dimecres passat, a la sala d'actes del Museu 
de Granollers, a la presentació dels viatges 
en grup que organitzarà Rojas & Associats 
l'any vinent.

Així, l'espai de viatges i assegurances va 
presentar una visita guiada a unes caves 
amb tast i calçotada que es farà el 16 de fe-
brer; un viatge a Nova York i Washington, 
als Estats Units, amb sortida el 18 de març; 

un viatge a Egipte, a partir del 30 de març; 
un creuer amb un vaixell nou –el Costa 
Smeralda–, el 20 d'abril; un viatge a Flan-
des, per al 17 de juny; un viatge a Moscou i 
Sant Petesburg, de cara al 5 de setembre, i 
una estada a Munic per visitar els mercats 
de Nadal, pels volts del 5 de desembre. 

Tots els viatges són a pensió completa i 
acompanyats des de Granollers d'una per-
sona de l'oficina de Rojas & Associats.

ROJAS & ASSOCIATS
Carrer Joan Prim, 76, Granollers

Tel. 93 879 44 54
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Cira Jardineria ofereix un servei 
de lliurament de ponsèties i nadales
La botiga molletana Cira Jardineria ha en-
gegat una nova campanya de pointsetties 
(ponsèties) i de nadales. En aquesta ocasió 
incorporen un nou servei perquè els clients 
no s'hagin de moure del lloc per adquirir 
aquests productes o per fer-los arribar a qui 
es desitgi. Aquest servei està especialment 
pensat per a empreses, hotels, col·legis, clí-
niques privades, oficines o particulars, i con-

cretament la companyia fa un servei de lliu-
rament arreu de la província de Barcelona.

Des de Cira Jardineria apunten: "Si té 
pensat realitzar detalls als seus clients, 
treballadors o familiars, no busqui més; 
regali el més típic del Nadal, una nadala 
amb una targeta de felicitació persona-
litzada. I en el cas d'empreses podem in-
cloure el logotip".

CIRA JARDINERIA
 Tel. 686 79 05 41

www.cirajardineria.com / cirajardineria@gmail.com

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.0612-01)
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.0612-03)
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 téc-
nica 
·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.0612-02)
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 
retribución negociable. Imprescindible 
vehículo y disponibilidad inmediata. 

Empresa industrial fabricant de ma-
terials per la construcció, situada als 
voltants de Cardedeu, precisa:  
MECÀNIC/A MANTENIMENT INDUSTRI-
AL (Ref.0612-05)
Candidats/es amb formació a nivell de 
CF o FP Mecànica o similar. Imprescin-
dible coneixements o experiència en 
Motors, Variadors, reductors, equips 
hidràulics i soldadura. Dependrà del Cap 
de producció i s’encarregarà del man-
teniment tant preventiu com correctiu 
de la maquinària de l’empresa. S’ofereix 
un contracte estable i directa amb l’em-
presa, en horari partit de 7 a 13h. i de 14h. 
a 18h., de dilluns a divendres. La retri-
bució orientativa serà de 22.000+ hores 
extres ( aprox.27.000€ bruts anuals). 

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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ESPORTS
Bocins de la història del CBGSofía Téllez es fa amb el bronze a Barajas
El Club Bàsquet Granollers (CBG) ha preparat 
una tirada de 150 plaques commemoratives  
–elaborades a partir del parquet antic que es  
va substituir a l'estiu– que es poden comprar 
pel preu simbòlic de 50 euros. 

Dissabte va tenir lloc el Torneig Nacional per a menors de 15 anys  
a Barajas (Madrid). Sofía Téllez, del Club Esgrima Granollers, va  
aconseguir la medalla de bronze. La competició, que va reunir un 
centenar de floretistes, va proclamar sisè al granollerí Lluc Puig en la 
modalitat masculina, qui es va quedar a les portes de les semifinals.

Diumenge 15 de desembre (10 
h) sortirà del pavelló de Can Bas-
sa, per primera vegada, la CN-
G4Camins, una cursa solidària 
que destinarà els beneficis a la 
cooperativa Capivo, que gestiona 
el Centre de desenvolupament 
infantil i atenció precoç (CDIAP) 
de Granollers. La cursa, que no 
és d'asfalt perquè discorrerà pels 
voltants de la presó de Quatre Ca-
mins, presentarà dos recorreguts, 
una opció de 6 quilòmetres –amb 
94 metres de desnivell– i un segon 
repte de 13 quilòmetres –amb un 
desnivell notable de 236 metres–. 
Fins ara, s'han inscrit 170 atletes 
–140 a la modalitat llarga i 30 al 
format curt– i 80 persones volun-
tàries –que han de tenir 16 anys 
o més–, i l'organització estima 
que calen 20 persones més per 
al desenvolupament òptim de la 
carrera. Les inscripcions per a la 
CNG4Camins estaran obertes fins 
dijous 12 de desembre i es poden 
formalitzar al mateix web de la 
cursa (cngranollers.org/4camins) 
o bé a la pàgina de Runedia (rune-
dia.mundodeportivo.com). Per a 
l'opció de 6 quilòmetres hi ha 200 
places disponibles i per a la de 13, 
300 llocs.

El repte benèfic per la serra de Llevant de diumenge 15 
de desembre compta, de moment, amb 170 atletes inscrits

CNG

PREPARACIÓ  El CNG organitza, per primera vegada, la cursa solidària

ATLETISME  LES INSCRIPCIONS ESTARAN OBERTES FINS AL DIJOUS 12 DE DESEMBRE

Èxit de voluntaris a la nova 
cursa solidària CNG4Camins

José Bartolomé, director de 
CNG4Camins, valora molt positi-
vament el nombre de voluntaris 
que s'han apuntat. "Hem tingut 
molta facilitat en aquest sentit, 
a través de socis del club, sobre-
tot", celebra Bartolomé. El repte 
atlètic comptarà amb voluntaris, 
també, de l'INS Carles Vallbona de 
Granollers i de l'Escola Ginebró 
(Llinars del Vallès) –especialment 
alumnes de grau mitjà– i estudi-
ants de l'ESO de l'INS Lauro de les 
Franqueses.

En canvi, l'organització espera 
sumar més participació pel que fa 
als atletes. "Avui dia hi ha molta 
oferta de curses i és molt difícil 
omplir les places", explicava el 
director de la cursa, qui afegia que 
el CNG espera que "durant la dar-
rera setmana les inscripcions 
augmentin i siguin dies forts en 
què s'apunti molta gent". El tret 
diferencial de la CNG4Camins és, 
en paraules de Bartolomé, que "es 
parteix de la ciutat però aviat es 
transcorre pels afores". 

GRANOLLERS. Divendres (12.45 
h), el CNG disputarà contra el 
CN Montjuïc en la novena jorna-
da de la lliga. El matx, que serà a 
domicili –a les instal·lacions de 
la Ciutat Esportiva (Barcelona)– 
es presenta novament complicat. 
"És com anar a la guerra", ex-
pressa Tomas Bruder, tècnic del 
conjunt granollerí, qui s'estrena 
aquesta temporada a la ciutat 

amb un equip profundament re-
novat. Bruder celebra el progrés 
que està fent l'absolut del CNG, 
un equip que segons l'entrenador 
"cada vegada juga millor de-
fensivament". Si bé reconeix que 
"falta connexió com a conjunt", 
fa un bon balanç de l'inici de la 
temporada. Per ara, el CNG ocupa 
l'11è lloc a la classificació, de 13 
posicions possibles.  a.j.

xavier solaNas

WATERPOLO |  Primera Divisió  EL CNG VA 11è A LA TAULA

PROGRÉS De l'equip absolut del CNG en l'estratègia com a conjunt

Bruder: "Cada vegada anem 
a més en el joc defensiu"

ENTITATS  DIVENDRES LA FESTA VA ACOLLIR 200 ASSISTENTS

Divendres, el Club Taekwondo Granollers va celebrar el 30è aniversari, 
un esdeveniment a l'Hotel Ciutat que va comptar amb unes 200 perso-
nes. La festa va posar en valor la tasca de Manel Ribot, qui ha estat al 
capdavant de l'escola des dels inicis. Durant la gala es van lliurar premis 
als millors alumnes de la temporada anterior. 

El Club Taekwondo fa 30 anys
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GRANOLLERS. La 53a edició del 
cros internacional de Catalunya 
Ciutat de Granollers va tenir lloc 
diumenge al matí i va reunir un to-
tal 1.600 participants. L'itinerari 
passava per les pistes d'atletisme 
municipals i pel parc fluvial del riu 
Congost. Encarna Nuñez, del Club 
Atlètic Granollers (CA) va aconse-
guir, a la cursa femenina, una sise-
na meritòria posició. 

Els atletes kenyans Isaac Ki-
prono –qui va començar a aga-
far avantatge a la quarta volta– i 
Mercy Chemutai van guanyar les 
respectives proves amb un ritme 
elevat. Kiprono va tancar la 53a 
edició del cros amb 31 minuts i 
7 segons, marca inferior al temps 
que va aconseguir en 2018, 29 
minuts i 11 segons. El segon clas-
sificat de la cursa va ser Ibrahim 
Chakir, del Club Atlètic Numanti-
no, amb 31 minuts i 16 segons.

Pel que fa a la cursa femenina, 
Mercy Chemutai va acabar els vuit 
quilòmetres en 27 minuts i 22 
segons. La segona classificada va 
ser Thabita Wankiju, qui va acon-
seguir la marca de 28 minuts i 33 
segons. La primera atleta catalana 
classificada va ser Míriam Ortiz, 
de l'Agrupació Atlètica de Catalu-

La ciutat va acollir 1.600 atletes i va comptar amb uns 2.500 
assistents en una jornada amb una meteorologia favorable

xavier solanas

CURSA FEMENINA Encarna Nuñez va ser la primera classificada del CA

ATLETISME  DIUMENGE ES VA CELEBRAR EL CROS INTERNACIONAL, AMB VICTÒRIA KENYANA

El Club Atlètic obté el sisè lloc 
al Cros amb Encarna Nuñez

La temporada del Fraikin BMG 
segueix marcada pels alts i baixos
GRANOLLERS. Dissabte (18 h), el 
Fraikin BMG es desplaçarà al País 
Valencià i s'enfrontarà –durant la 
14a jornada de la lliga Asobal– al 
Fertiberia Puerto Sagunto. Per 
ara, el primer equip del BM Gra-
nollers se situa per sobre del prò-
xim rival, ja que els homes d'An-
tonio Rama ocupen una posició 
intermèdia, mentre que els de Va-
lència es troben a la cua de la clas-
sificació. La temporada dels gra-
nollerins evidencia un transcurs 
irregular, que es tradueix en cinc 
triomfs, un empat i sis derrotes.

Ahir, dimecres [després del tan-
cament d'aquesta edició] el Fraikin 
disputava contra el Quabit BM 
Guadalajara al Palau. El tècni An-
tonio Ramaveia en l'oportunitat 

d'ahir "un partit clau d'aquesta 
temporada". L'entrenador afegia 
que el Guadalajara té "una por-

teria extraordinària i una de-
fensa molt jove, però molt ben 
treballada".  aïda jiménez

xavier solanas

HANDBOL |  Divisió d'Honor  DISSABTE, EL SÈNIOR MASCULÍ DEL BMG DISPUTARÀ A VALÈNCIA

LLIGA ASOBAL  El cap de setmana els granollerins viatjaran a Port de Sagunt

nya, i va acabar en una meritòria 
cinquena posició.

Joan Cutrina, president del CA 
–entitat organitzadora– valora 
l'edició com "una jornada molt 
agradable en què finalment el 
temps va respectar la prova. No 
va fer fred ni vent, que són les 
condicions meteorològiques 
que més molesten als atletes". 
Crutina explica que la idea és apos-
tar per mantenir la prova amb seu 
a Granollers, ja que és l'únic cros 

internacional que es fa avui dia 
a Catalunya, i any rere any, "les 
perspectives es compleixen", en 
paraules del president. Es calcula 
que unes 2.500 persones van as-
sistir a la cita, entre participants i 
espectadors.

Per últim, el president de l'enti-
tat destaca que aquesta prova se 
situa entre la 15a i la 16a posició 
dels 28 crosos que accepta el ca-
lendari de la Real Federació Espa-
nyola d'Atletisme. 

TRIATLÓ  | GGEE  LA TERCERA EDICIÓ VA TENIR LLOC A GIRONA

Malagón i Ribot, campions 
de Catalunya del Duatló
GRANOLLERS. David Malagón i 
Santi Ribot –representants del 
Club Triatló Granollers en la ter-
cera edició del Campionat de Ca-
talunya de Duatló de Muntanya 
de Grups d'Edat (GGEE), que es 
va celebrar a Girona el passat 
diumenge 24 de novembre– van 
destacar en les categories de vete-
rans, màster-40 i màster-50.

Malagón, en màster-40, va con-
querir el títol català durant una 
prova exigent i amb una graella 
de participants de nivell alt. L'es-
portista es va imposar per davant 
del seu company d'equip, Israel 
Nuñez (MASSI-Club Triatló Gra-
nollers), i d'Anibal Fidalgo (Club 
Medicina Triatló, Barcelona). 
Malagón ha estat dues vegades 
Campió d'Europa de la categoria 
màster-40, el 2018 a Eivissa i, en-
guany, a Romania. La cita gironina 
va portar a Malagón, per primera 
vegada, el títol català.

Al seu torn, Ribot, en màster-50, 
va tornar a pujar al podi nacional 
per vuitè cop. Enguany, era la si-
sena vegada que Ribot aconseguia 

la plaça de subcampió, consoli-
dant així una llarga trajectòria 
esportiva. 

Ribot ha destacat recentment 
amb la quarta posició als Campio-
nats Europeus. El 2018 va quedar 
segon de tot l'Estat espanyol i en-
guany s'ha proclamat campió de 
Catalunya. 

Més èxits per al CTG

El corredor Israel Nuñez, que des 
d'aquesta temporada corre en repre-
sentació del Club Triatló Granollers 
(CTG), se situa líder de la Copa Cata-
lana de Duatló de Muntanya en la seva 
categoria, màster-40, i segon en el 
rànquing català absolut, després de 
les tres proves disputades. Ara, Nuñez 
gaudeix de dues victòries obtingudes 
a Tavèrnoles i Porqueres. A Girona, va 
quedar en segona posició.

NUÑEZ, SEGON AL 
RÀNQUING ABSOLUT

LES FRANQUESES. El club de Ka-
rate Nokachi es va desplaçar a 
Talavera de la Reina (Toledo) du-
rant el cap de setmana del 22, 23 
i 24 de novembre per disputar el 
Campionat d'Espanya. L'entitat 
franquesina es presentava com a 
membre de la selecció catalana de 
karate amb 15 competidors. Kili-
an Raya va obtenir la medalla d'or 
i va esdevenir campió de l'Estat 
espanyol en la categoria kumite 
de cadet masculí de menys de 70 
quilos. Alfredo Domínguez, per la 

seva banda, també es va fer amb 
l'or, tot convertint-se en campió 
de l'Estat en kumite sub-21 mas-
culí de menys de 75 quilos per se-
gon any consecutiu. 

En el terreny femení, Iria Este-
ban va aconseguir la medalla de 
bronze en kumite cadet femení de 
menys de 54 quilos. El club destaca 
també la tasca esportiva d'Andrea 
Fernández en kumite cadet femení 
de més de 54 quilograms i el treball 
de Noelia Balaguer en kumite sub-
21 femení de menys de 68 quilos. 

KARATE  KILIAN RAYA I ALFREDO DOMÍNGUEZ ES FAN AMB L'OR

El club Nokachi es penja 
tres medalles a l'estatal

club de karate nokachi

COMPETIDORS  L'entitat franquesina va presentar 15 esportistes
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GRANOLLERS. El sènior femení del 
Club Rugby Spartans Granollers 
és un conjunt format per 11 juga-
dores. Per competir, però, s'han 
unit a 13 noies del Sabadell Rugby 
Club, amb les quals formen el Fem 
Vallès. Tot i l'equip conjunt, el fe-
mení dels Spartans té per objectiu 
–des de fa ja moltes temporades– 
poder configurar un equip pròpi-
ament local. "Costa molt que la 
gent sàpiga que existeix a la ciu-
tat un equip d'aquest esport", 
manifesta Gemma Ferrer, capita-
na de l'àrea granollerina del Fem 
Vallès, qui afegeix que actualment 
"l'equip lluita per donar visibi-
litat al rugbi femení i desmentir 
els prejudicis que encara arros-
sega". El rugbi, si bé és un esport 
de contacte, presenta un regla-
ment "molt estricte", en paraules 
de Ferrer. La capitana explica que 
"el contacte en el rugbi no és 
lliure", i "les normes del joc són 
més rígides que a molts altres 
esports que no es consideren, 
socialment, tan bèsties".

Ferrer defineix el rugbi com una 
activitat esportiva "lliure, en què 
tothom pot tenir cabuda", inde-
pendentment de la condició física, 
"ja siguis alta, baixa, prima o 
grossa", reivindica Ferrer. La ca-
pitana granollerina va començar 
a practicar rugbi al setembre de 
2018, ara fa un any i uns tres me-
sos, aproximadament. El seu pare 
havia disputat a la selecció catalana 
d'aquesta disciplina, i el seu germà, 
que va estudiar el grau en INEF, va 
ser pròxim al rugbi durant l'etapa 

FRANCESC PASTOR

FEM VALLÈS  Les jugadores entrenen conjuntament dos cops per setmana

RUGBI  EL FEMENÍ DELS SPARTANS HA DE COMPETIR AMB UN EQUIP MIXT AMB SABADELLENQUES

"Qualsevol dona, tingui 
la condició física que tingui, 
pot ser jugadora de rugbi"

universitària. "És un esport del 
qual sempre n'he sentit a parlar 
a casa", relata Ferrer, qui explica 
que, dedicada professionalment a 
l'àmbit dels recursos humans, una 
de les seves aficions és, sens dubte, 
la pràctica de rugbi femení.

Una sinergia  imprescindible
La part granollerina del Fem Vallès 
entrena, al camp de la Font Verda, 
dos dies a la setmana, dimecres 
i divendres, de 20.30 a 22 h. Fins 
ara, un cop a la setmana es troba-
va amb les jugadores del Sabadell 
de forma alterna; un divendres en-
trenaven a Granollers i un diven-
dres ho feien a les instal·lacions 
sabadellenques. "Fa 15 dies que 
hem emprès una nova iniciativa: 
entrenar, conjuntament, dijous 
i divendres, dos dies a la set-

mana", indica Gemma Ferrer, qui 
afegeix que "aquest increment 
de temps dedicat s'ha notat en 
els resultats". De fet, el Fem Va-
llès s'ha classificat per a les semi-
finals de la fase prèvia de Tercera 
Catalana, i el cap de setmana del 
14 i 15 de desembre jugarà contra 
el Fem Rugbi –un col·lectiu format 
per jugadores de Cornellà, Marto-
rell, Anoia i de l'equip universitari 
Cocodriles Rugbi– per disputar-se 
el tercer i quart lloc. "Aquesta part 
de la competició no ens afecta 
a l'hora de pujar de categoria, 
però és una bona oportunitat 
per posicionar-nos".

Aquesta temporada, el Fem Va-
llès es marca per objectiu, també, 
millorar qüestions tècniques i 
perfeccionar el joc en funció dels 
rols i posicions.  AïdA jiménez

MOTOR  HI CORRERAN JUVANTENY, CRIADO I DOMÈNECH

José Luis Criado, tresorer del pa-
tronat de la Fundació Privada 
Vallès Oriental (FVO), tornarà a 
participar en el Ral·li Dakar, que 
el 2020e se celebrarà al regne 
d'Aràbia Saudita del 5 de gener de 
2020 al 17 de gener. Fa 30 anys 
que Criado participa en la cita 
mundial amb el Camió dels som-
nis, un vehicle patrocinat, entre 
altres firmes, per KH-7. Des de fa 
un quart de segle, José Luis Criado 
corre amb Jordi Juvanteny, i des de 
fa dues edicions, amb Xavi Domè-
nech, qui porta la batuta de la part 
mecànica. L'entitat social, al llarg 
d'aquestes setmanes, està treba-
llant amb els seus usuaris en la co-
neixença de l'estat asiàtic a través 
de l'elaboració de mapes, contes i 
dibuixos. L'objectiu del camió dels 
somnis és visibilitzar la tasca que 
realitza la institució amb persones 
amb discapacitat intel·lectual.

Els Àngels de la Guarda –o KH-7 
Epsilon Team– és el nom que rep 
el trio format per José Luis Criado, 
Jordi Juvanteny i Xavi Domènech, 
els ambaixadors que portaran, a 
Riad (l'Aràbia Saudita), els treballs 
manuals dels membres de la FVO. 
Ara, l'entitat compta amb 450 mem-
bres entre l'àrea d'habitatge, la resi-
dència i el centre ocupacional. "La 
iniciativa va ser de Criado", expli-
quen des de l'organització. De fet, el 
tresorer de FVO explicava que "pri-
mer vam contactar amb una fun-
dació de l'Aràbia Saudita, però 
passaven els dies i no obteníem 
resposta". "L'Aràbia Saudita és 
un estat força tancat que tot just 
ara es comença a obrir", narrava 
Criado, qui celebrava l'èxit d'haver 
aconseguit la missió gràcies a l'am-

baixada espanyola a l'estat asiàtic. 
"El ministre d'Educació dels sau-
dites em va trucar expressament 
fa qüestió de 15 dies", comentava. 
"Hem tingut sort, i creiem que és 
fruit del treball constant", matisa-
va l'impulsor. 

La voluntat dels Àngels de la 
Guarda és fer arribar els contes i di-
buixos de la FVO als integrants del 
centre Disabled Children's Associ-
ation, i crear així vincles entre per-
sones homònimes amb necessitats 
similars. "La idea és que durant el 
Dakar, en un dia de descans, que 
serà l'11 de gener, fem un acte 
protocol·lari per entregar els tre-

balls", feia saber Criado, qui agraïa 
a Josep Maria Lloreda –president 
del KH-7– la col·laboració, "perquè 
els patrocinadors permeten que 
aquesta iniciativa solidària sigui 
possible", deien els corredors.

A la 42a edició, l'organització 
donarà el recorregut a fer als par-
ticipants de bon matí i no abans, 
per evitar trampes i impedir que 
els corredors es puguin preparar 
la ruta. "Aquest canvi ens agra-
da, perquè ens brindarà igual-
tat a tots els assistents", con-
cloïa Criado, qui, juntament amb 
Juvanteny, gaudeix de 14 títols de 
la categoria 6x6 i 2 premis de pro-
ducció. A més, el Camió dels som-
nis és l'únic camió del Dakar que 
ha corregut en tres continents. 

El Dakar 2020 durà els 
missatges dels usuaris 
de la FVO a infants de Riad

El Camió dels somnis 
de KH-7 és l'únic del ral·li 

que ha corregut en tres 
continents diferents
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CULTURA
'Lunnis de leyenda', cancel·latEls infants viatjaran a l'espai amb 'Solan&Eri'
Per motius tècnics de la companyia, l'obra  
Lunnis de leyenda previst per dissabte (18 h)  
al TAG va quedar cancel·lat. L'import pagat 
per les entrades es torna pel mateix canal  
de compra, presencialment i per Internet.

Diumenge (12 h), el Cinema Edison acollirà la pel·lícula Solan&Eri:  
Missió a la lluna (2018), un film dirigit per Rasmus A. Sivertsen que  
va sobre l'aventura espacial dels dos protagonistes, Solan i Eri, 50 anys 
després de l'arribada de l'home a la lluna. El llargmetratge, recomanat  
a partir dels 5 anys, es projectarà en el marc del Petit Edison.

Les entrades pel 
Cap d'Any Jove, 
a la venda dilluns
Enguany, l'associació Jovent Igno-
rat organitza la 16a edició del Cap 
d'Any Jove a la ciutat, que, com 
l'any passat, tornarà a tenir lloc 
al Pavelló Municipal d'Esports El 
Parquet. Aquesta vegada, la cele-
bració, que rep el nom de Revetlla 
dels Ignorats, apostarà per una 
posada en escena innovadora. Hi 
haurà música en directe amb el 
grup de versions de Cardona (el 
Bages) Vizuri –format per vuit 
músics–, que seran els encarre-
gats de donar la benvinguda al 
2020. La festa també comptarà 
amb el discjòquei PD Pausa –ha-
bitual de la festa de Disco Inferno 
a la plaça de la Porxada–, i oferirà 
música fins a les 7 h del matí.

A diferència de l'edició anterior, 
l'accés a les instal·lacions d'El Par-
quet canvien, i per aquest motiu 
l'organització recomana que els 
assistents estiguin atents a les xar-
xes socials, canal pel qual s'aniran 
detallant els detalls pròximament. 
Les portes al recinte s'obriran a 
partir de la 1 h de la matinada i 
hi haurà servei de guarda-roba. A 
més, també es regalaran obsequis 
durant la nit i la festa acabarà, al 
matí, amb un esmorzar conjunt.

Les entrades per a la Revetlla 
dels Ignorats, que només es poden 
comprar a Internet, estaran dispo-
nibles a partir de dilluns a les 12 
h a la pàgina web www.joventigno-
rat.cat. El cost de l'entrada antici-
pada és de 15 euros. i

MÚSICA

El teatre acollirà els muntatges 'Aüc' i 'Suite TOC', així com treballs sociològics a la ciutat

GRANOLLERS. Ariadna Peya i Clara 
Peya són les dues artistes convi-
dades com a residents aquesta 
temporada al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG). Les germa-
nes formen Les Impuxibles, un 
projecte que va néixer el 2011 i 
que reuneix el talent coreogràfic 
d'Ariadna i les creacions musicals 
de Clara. Dijous al matí, presenta-
ven el treball que duran a terme a 
Granollers, a través d'activitats de 
caràcter sociològic que pretenen 
fer reflexionar als participants. 
A més, Les Impuxibles duran els 
muntatges Aüc i Suite TOC núm. 6 a 
la ciutat. "Ens agrada molt la mi-

A.jiménez

PRESENTACIÓ Laura Llamazares, Ariadna Peya, Clara Peya i Maria Villegas

TEATRE  LES IMPUXIBLES REUNEIX EL TALENT COREOGRÀFIC I LES CREACIONS MUSICALS DE LES GERMANES

Ariadna i Clara Peya, les artistes  
residents de la temporada al TAG

rada que ofereixen les germanes 
Peya", deia la programadora del 
teatre, Laura Llamazares. Ariadna i 
Clara Peya van manifestar les seves 
ganes per obrir preguntes a través 
de l'art escènic. "Volem que es 
parli de determinats temes", ex-
pressava Clara, qui afegia que totes 
les obres de Les Impuxibles són un 
viatge a l'interior de les mateixes 
creadores, experiència que propo-
sen, també, als espectadors.

De fet, la seva obra Aüc –que es 
podrà veure dissabte 11 de gener 
(21 h)– tracta sobre la violència se-
xual. El text i la dramatúrgia és de 
Carla Rovira, i Clara Peya recorda 

que "quan nosaltres vam apos-
tar per aquesta obra, no es par-
lava gaire d'aquest tema. Era un 
tabú immens". 

D'altra banda, Clara Peya va ex-
plicar que va ser diagnosticada –fa 
més de 10 anys– d'un trastorn ob-
sessiu compulsiu (TOC). De fet, les 
artistes també reflexionaran –mi-
tjançant Suite TOC núm. 6, que es 
podrà veure el 25 d'abril al TAG– 
sobre què és un diagnòstic i "com 
podem mantenir-nos sanes en 
una societat malalta, patriar-
cal i capitalista, on sempre hem 
de ser productives", expressava 
Clara. De fet, la compositora afir-
ma que "les psiquiatres que han 
anat a veure l'espectacle surten 
molt satisfetes del que han vist". 

Suite TOC núm. 6 és el segon es-
pectacle de les germanes Peya i in-
corporarà la llengua de signes com 
a part essencial de l'obra. "Comp-
tem amb persones sordes que 
ens assessoren per saber què 
és interessant per a elles", deta-
llava Ariadna, qui explicava que la 
llengua de signes no és un comple-
ment en l'obra, sinó un ingredient 
fonamental.

A banda de les posades en es-
cena, Les Impuxibles aposten per 
trepitjar territori, i oferiran tallers 

a la ciutat fins a l'abril de 2020, 
projectes comunitaris que de mo-
ment han començat amb l'activitat 
liderada per Teo Pardo, activista 
transfeminista, i la cooperativa 
NUS, amb els 33 nois i dues noies 
de les instal·lacions elèctriques 
automàtiques de l'institut Escola 
Municipal de Treball (EMT). "Amb 
ells vam tractar la violència de 
gènere, la masculinitat i la vi-
rilitat", explicava Clara. Una de 
les intencions de les activitats és 
fonamentar la creativitat dels par-
ticipants, ja sigui en format audio-
visual, amb una instal·lació o una 
performance.

La segona intervenció, a càrrec 
de la psicòloga Marta Mariñas, serà 
de la mà de Daruma, una associa-
ció de familiars de malalts mentals 
del Vallès Oriental. Clara afegia que 
"el que pretenem és treballar 
a través del contacte corporal, 
procurant desbloquejar possi-
bles angoixes i dolors". 

La tercera activitat serà amb vo-
luntàries d'El Xiprer i un grup de 
dones de Serveis Socials, i l'alum-
nat del cicle superior en tècniques 
d'actuació teatral de l'espai de 
creació Arsènic. Per últim, Les Im-
puxibles oferiran un taller obert al 
públic en general. i a.j.
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“APROFITA AQUESTA 
OFERTA DE 2X1 EN PNEUMÀTICS 

A EUTRASA”

EUTRASA
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Tel. 93 849 41 00
www.eutrasa.com
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MÚSICA  LA FORMACIÓ GRANOLLERINA JA ÉS UNA HABITUAL DEL TEATRE BARCELONÍ

El cor Veus actuarà al Liceu
amb un doble repertori operístic
GRANOLLERS. Avui, dijous (20 h), 
Veus, el Cor Infantil Amics de la 
Unió, actuarà al doble programa 
operístic titulat Cavalleria rus-
ticana i Pagliacci al Gran Teatre 
del Liceu (Barcelona). El concert 
iniciarà amb repertori de l'obra 
Cavalleria rusticana –de l'italià  
Pietro Mascagni– durant una 
hora i deu minuts, i després d'una 
pausa de mitja hora, l'espectacle 
seguirà amb Pagliacci, òpera de 
Ruggero Leoncavallo.

Veus, que ja una formació ha-
bitual als escenaris del Liceu, ha 
actuat en òperes anteriors que re-
querien un cor de veus blanques, 
com ara Tosca, el juny d'aquest any.

A més, enguany, és el tercer 
any consecutiu que Veus prota-
gonitzarà el concert de Nadal de 

l'Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu, el Conte de Nadal 
de Charles Dickens d'Albert Gui-

amics de la unió

AMICS DE LA UNIÓ  Reuneix una presència notòria al Liceu de Barcelona

novart, dirigit pel granollerí Josep 
Vila. El concert tindrà lloc dissabte 
21 de desembre i diumenge 22. 

Tret de sortida al Parc Infantil de Nadal
Dissabte, la plaça Perpinyà va acollir la Benpinguda, l'arribada del Pinguai 
i l'Espingueta, els dos protagonistes del Parc Infantil de Nadal (PIN). El cap 
de setmana del 27, 28 i 29 de desembre, el PIN durà a terme la 23a edició 
al Palau d'Esports, i omplirà de joc i diversió les vacances dels més petits.

toni torrillas

LLEURE  EL PINGUAI I L'ESPINGUETA JA SÓN A LA CIUTAT Jocs d'ombres i 
colors en la setena 
Festa de la Infància
LES FRANQUESES. Dimarts (17.30 
h), al Centre Cultural de Bellavis-
ta tindrà lloc la setena edició de la 
Festa de la Infància, una activitat 
organitzada per l'Associació Espai- 
Nadó Espai Infant (ENEI). Al llarg 
de la tarda es duran a terme jocs 
d'ombres i colors. Per poder par-
ticipar-hi, cal formalitzar una ins-
cripció prèvia a través de l'adreça 
de correu electrònic infanciaijo-
ventut@lesfranqueses.cat.

El col·lectiu franquesí té per 
objectiu fomentar la lactància ma-
terna de nadons i infants de 0 a 6 
anys, i els dijous de cada setmana 
es troba al Centre Cultural de Be-
llavista de 17.30 a 19 h. 

GRANOLLERS. Dimarts al matí es 
donava llum verda a la continuïtat 
del Projecte Carles Riera: educa-
ció, música i ciutat, una iniciativa 
que recorda qui va ser el director 
de l'Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera i qui va aconse-
guir, a més, que el centre esdevin-
gués, amb estudis professionals, 
el conservatori de la ciutat.

L'Ajuntament i la fundació ban-
cària La Caixa han signat un con-
veni renovat que dóna continuïtat 
al projecte. Des de 2012, La Caixa 
finança el projecte i treballa per a 
la inclusió social a través de la mú-
sica. Concretament, l'entitat apor-
tarà 25.000 euros per a aquest 
curs, 2019-2020, un ajut que vehi-
cula l'Escola Municipal de Música 
amb accions adreçades, sobretot, 

als col·lectius amb més dificul-
tat per accedir a la cultura. L'Or-
questra de Cambra de Granollers 
(OCGr) també participarà en la 
iniciativa. Francesc Arolas, regidor 
d'Educació, valorava positivament 
"el teixit associatiu" que crea 
aquesta aliança. L'alcalde, Josep 
Mayoral, va recordar la passió per 
l'educació que sentia Carles Riera, 
gran impulsor de projectes soci-
als a través de l'art musical. "El 
seu llegat és impressionant, i la 
nostra obligació és mantenir-lo 
viu", expressava Mayoral, qui afe-
gia algunes de les accions que han 
permès tirar endavant el Projecte 
Carles Riera, com ara el treball mu-
sical amb nadons de fins a 3 anys, 
amb infants amb transtorn autista 
o els assajos oberts de l'OCGr. i

L'OBJECTIU DE L'ACORD ÉS APROPAR LA CULTURA A TOTHOM

El Festival Metal Meltdown arrasa
Dissabte, la Nau B1 va estrenar el Festival Granollers Metal Meltdown, una 
iniciativa empresa per la revista Science of Noise –dirigida pel granollerí 
Albert Vila–. La banda local Reset in May va obrir la seqüència de concerts.

aïda jiménez
MÚSICA  LA NAU B1 ES VA OMPLIR D'AMANTS DEL METAL

Signada la continuïtat 
del projecte Carles Riera
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GRANOLLERS. En una edició amb 
tres dels sis premis deserts, la 30a 
Festa de les Lletres Catalanes del 
Vallès Oriental, celebrada diven-
dres al Parquet, va prendre un toc 
més reivindicatiu per "donar veu 
a qui no els deixen tenir veu", 
deia el president de l'Òmnium a la 
comarca, Sergi Bolea.

Així, l'acte es va obrir amb una 
videoconferència de l'exconseller 
de Cultura a l'exili, Lluís Puig, qui 
va definir l'acte com "una de les 
vetllades literàries imprescin-
dibles per al país", així com va 
agrair que "continueu pensant 
en nosaltres i ens feu arribar el 
vostre escalf. Per nosaltres és 
energia per explicar arreu que el 
poble de Catalunya avança cap a 

un país millor que el volem per 
a tothom". Puig defensava també 
el català com a llengua inclusiva i 
concloïa que "no hi ha res millor 
que la cultura com a xarop ne-
cessari per als qui s'irriten".

Imma Cabré i Magdalena Paüls guanyen 
els premis de novel·la i poesia d'Òmnium

LITERATURA  LA 30a FESTA DE LES LLETRES CATALANES DEL VALLÈS ORIENTAL, CELEBRADA DIVENDRES, ES VA OBRIR AMB UNA VIDEOCONFERÈNCIA DE LLUÍS PUIG

m.e.

ABSENTS  Jordi Cuixart va ser present a l'acte per mitjà d'una carta llegida per Bolea

Seguidament, Bolea re-
cordava com Ramon Casa-
novas, Jaume Camps i Joan 
Sala Vila van posar "la lla-
vor" dels premis literaris. 
A més, lamentava que és 
el tercer any que Cuixart 
no hi pot ser i llegia una 
carta emesa pel president 
d'Òmnium des de la presó, 
en què recordava la seva 
darrera participació en 
la Festa de les Lletres a la 
sala Tarafa i assegurava 
que, passats aquests qua-
tre anys, "som més i més 
forts amb el nostre com-
promís democràtic".

La regidora de Cultura 
de l'Ajuntament de Grano-
llers, Maria Villegas, agraïa 
la feina d'Òmnium per rei-
vindicar "la llengua i la cultura 
en moments complicats", i de-
sitjava que l'entitat "aviat estigui 
completa", amb el seu president 
fora de la presó.

La nit de les lletres a la comar-
ca, conduïda per Toni Albà i amb 
les intervencions musicals del cor 
Veus i de Gemma Humet, iniciava 
el lliurament de premis amb el de 
poesia, la categoria amb més par-
ticipació –17 treballs–. La mem-
bre del jurat Judith Cobeña feia 

públic el veredicte que feia gua-
nyadora Magdalena Paüls Oller, 
per L'alè que fa olor de menta, 
"un poemari molt ben constru-
ït, ben escrit i ben presentat", 
valorava el jurat. L'autora afegia: 
"la protagonista transforma el 
dolor en experiència positiva".

M. Rosa Pascual i Yvonne Griley 
s'encarregaven de lliurar el premi 
a la millor novel·la per a Impost 
de sang d'Imma Cabré, "un tre-
ball que vol recuperar el record 

d'uns fets passats", deien. Cabré 
recollia el guardó i recordava els 
presos polítics, "sobretot Cui-
xart i Carme Forcadell, que és 
una bona amiga de Sabadell".

El jurat també atorgava un ac-
cèssit a la categoria de novel·la 
per a Núria Garcia Caldés, autora 
d'A favor meu, una "novel·la gas-
tronòmica".

Maria Glòria Casanovas va lliu-
rar el darrer premi de la nit, el 
d'acció cívica a favor de la llengua 

catalana, que va ser per l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Vic, per tre-
ballar per eliminar els prejudicis 
de l'ús del català en el món jurídic. 
"La justícia imposa i, si no pots 
expressar-te en la teva llengua, 
perds molts punts", deia el degà 
Joan Riera Claret. L'advocat alerta-
va que el 2003 el 22% de les sen-
tències eren en català, mentre que 
el 2018, només ho van ser un 5%.

Així es va posar fi al lliurament de 
premis de la 30a Festa de les Lletres 
Catalanes, que declarava deserts la 
meitat dels guardons convocats –el 
premi de periodisme Eugeni Xam-
mar, el de sociolingüística i el premi 
local de curtmetratges–.

La vetllada va acabar amb un so-
par a peu dret i la música del grup 
Els 4 de les Golfes, que van repas-
sar els grans èxits del pop rock ca-
talà de les darreres dècades.  m.e.

GRANOLLERS. No vull fer tard és la 
tercera novel·la de Maria Assump-
ta Redondo, granollerina des de fa 
45 anys i mestra jubilada de pri-
mària, català i anglès. Redondo va 
treballar al CEIP Salvador Espriu 
de la ciutat durant 22 anys. Dijous 
a la tarda, l'Espai Gralla va acollir 
la presentació de la seva tercera 
obra, una narració sobre l'amis-
tat i l'amor, i sobre "el fet de no 
perdre mai l'esperança, que val 
més tard que mai", en paraules 
de Redondo. La novel·la, prota-
gonitzada per l'Armand i l'Anto-
ni, parteix d'una conversa entre 
ambdós per recordar la Guerra 
Civil, per viatjar per mitjà d'un 
flashback narratiu a finals dels 
anys 30 del segle XX.

Maria Assumpta Redondo, qui 
precisament va ser una de les 

primeres alumnes del taller d'es-
criptura de La Gralla, va presentar 
davant d'unes 80 persones la seva 
tercera obra, publicada per l'edi-
torial Alpina, en el segell Marcòlic. 

La trobada va comptar amb la 
presència de l'historiador Joan 
Garriga, qui va aprofitar per rei-
vindicar l'experiència de tenir, a 
les mans, llibres en format tradici-
onal, per "ensumar-los, subrat-
llar-los i tocar-los", expressava 
Garriga.

No vull fer tard és una novel·la 
amb un registre diferent de les 
altres dues obres de Redondo. La 
primera obra, una novel·la negra, 
es titula La Figurín (2015), men-
tre que la segona, Un imperi per 
dos pits (2017), és una comèdia. 
La seva tercera novel·la "no pro-
voca neguit, és un cant reposat, 

L'amistat forjada en temps de guerra
MARIA ASSUMPTA REDONDO VA PRESENTAR DIJOUS, A LA GRALLA, LA SEVA TERCERA NOVEL·LA, 'NO VULL FER TARD', PUBLICADA PER L'EDITORIAL ALPINA

a.j.

PRESENTACIÓ  Maria Assumpta Redondo i Joan Garriga, a La Gralla

tot i que els successos transcor-
ren de forma ràpida", explicava 
Garriga, qui matisava que No vull 
fer tard és un cant a la memòria 
d'un passat i d'un present sense 
angoixes, i que consisteix en una 
reflexió del pas del temps.

El llibre transmet valors com 
ara l'amistat, l'amor, la fidelitat i la 
utilitat de les relacions epistulars 
com a element de comunicació. 
Joan Garriga va definir la perso-
nalitat litarària de Redondo amb 
un estil "directe" i "un to que cau 
com pluja fina", fet que l'escrip-
tora confirma quan manifesta que, 
tot i optar per una expressió "des-
criptiva que manifesti la situa-
ció dels personatges", no se sent 
identificada amb una escriptura 
feixuga, sinó "àgil i planera". 

Maria Assumpta Redondo és lli-

cenciada en periodisme per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, i 
durant gairebé dos anys, des del 
juny de 1995 fins al març de 1997, 
va publicar tres reportatges i dues 
crítiques literàries mensuals a la 
revista La Portada del Vallès. Gar-

riga recordava aquests treballs 
com les primeres publicacions de 
Redondo, qui va aprendre a llegir 
de molt petita –als 3 anys–, i va 
començar a escriure als 11. Ara, 
destacava l'historiador, finalment 
té temps per dedicar-s'hi.  a.j.

L'historiador Joan Garriga va destacar l'estil "directe" de l'autora

El tinter
DIVENDRES TAMBÉ ES VAN
LLIURAR ELS PREMIS EL TINTER 
de literatura infantil i juvenil 
d'autors entre 6 i 18 anys, a escolars 
del Vallès Oriental. Es tracta  
dels guardons que enguany van 
reconèixer el 13è Premi Sambori 
Òmnium de narrativa escolar i el 8è 
Premi Pissiganya de poesia escolar, 
en els premis literaris escolars  
amb més participació d'europa. Els 
joves guardonats de la comarca van 
rebre divendres el reconeixement.

La reivindicació i 
les absències protagonitzen

una 30a edició amb tres 
guardons declarats deserts
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Si la vostra empresa està propera 
al tancament –per una jubilació, per 
problemes econòmics o fiscals–, 
doneu-li una segona oportunitat. 

Contacteu amb nosaltres 
i us assessorem.

També podeu consultar la guia 
‘El relleu cooperatiu’ al nostre 
web o a bit.ly/relleucoop.

Algunes empreses han vist en la seva recon-
versió en cooperativa una oportunitat per re-
generar el negoci i implicar les persones treba-
lladores en el projecte, fet que permet obtenir 
més finançament, compartir responsabilitats 
i dotar l’organització d’un funcionament més 
democràtic, participatiu i motivador.

Fem cooperativa!
Esteu pensant en abaixar la persiana?

El model cooperatiu pot ser la solució
per a empreses properes al tancament
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ART  LA MOSTRA EXHIBIRÀ GRAVATS D'ARTISTES COM DALÍ, DELACROIX, LE CORBUSIER I PICASSO

L'exposició itinerant 'De París 
a Nova York' aterra al Museu

GRANOLLERS. Avui, dijous (20 h), 
s'inaugura al Museu de Granollers 
l'exposició itinerant De París a 
Nova York. Gravats de la Col·lec-
ció Gelonch Viladegut, una mostra 
de l'Oficina de Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona. 
Coproduïda pel Museu Comarcal 
de Manresa i pel Museu Abelló de 

Mollet, l'exposició s'estructura en 
cinc àmbits i exhibeix una setan-
tena de gravats d'artistes des de la 
segona meitat del segle XIX fins a 
la segona meitat del segle XX. 

Es podran trobar treballs de Ca-
sas, Chagall, Dalí, Delacroix, Gui-
novart, Le Corbusier, Lichtenstein, 
Maillol, Matisse, Miró, Picasso, 

Ponç, Ràfols-Casamada, Renoir, 
Rodin, Smith, Tàpies, Tharrats, To-
gores, Utrillo i Warhol. A més, l'ex-
posició incorpora la mirada  com 
a col·leccionista i comissari de la 
mostra– Antoni Gelonch, qui evi-
dencia com els artistes –vinculats, 
principalment, a l'art pictòric–, 
van utilitzar també el gravat com 
a via per difondre els seus treballs. 

"Aquesta exposició implica 
una democratització de l'art, 
també, perquè no estem davant 
de les obres originals, però ens 
ofereix tenir a l'abast un munt 
d'obres", observa l'arqueòleg 
Marc Guàrdia, tècnic responsable 
de l'exposició.

Al voltant de l'exposició, s'han 
programat activitats paral·leles, 
com una visita comentada a càr-
rec de Gelonch, dijous 6 de febrer 
(19 h); un taller d'estampació 
gyotaku, una tècnica artística tra-
dicional del Japó –que serà dis-
sabte 22 de febrer (18 h) i al qual 
cal inscriure's prèviament–. 

GRAVATS D'artistes de la segona meitat del segle XIX fins al segle XX

museu de granollers

Dt 10 de desembre, 19 h
Espai Gralla. Preu: Gratuït

Dimarts (19 h), la granollerina 
Laia Pajares inaugurarà l'exposi-
ció Mirades. Retrats a la llibreria La 
Gralla. Pajares exposarà 21 pintu-
res que han estat realitzades amb 
la tècnica acrílica. "La majoria de 
les obres són retrats figuratius, 
encara que hi ha alguns que són 
de cos sencer, i inclús en mos-
traré algun d'abstracte", explica 
Laia, qui afegeix que tots els tre-

balls posen de manifest "emo-
cions i percepcions" sobre les 
vivències de l'autora i de les per-
sones amb les quals s'ha trobat. 

"Les emocions són el que 
som, el que tenim i el que gene-
rem", reflexiona l'artista, i afegeix 
que "un fet es pot viure, veure 
i percebre de moltes maneres. 
Tot depèn de la mirada amb 
què observes".  a.jiménez

'Mirades. Retrats', sobre 
les emocions de Laia Pajares

L'EXPOSICIÓ REFLEXIVA DE LA GRANOLLERINA MOSTRARÀ 21 OBRES EN FORMA DE RETRATS

La sèrie del granollerí Lluís 
Estopiñán recorre Barcelona 

El Casino exhibirà 
pintades dels murs
Dimecres (19 h), s'inaugurarà 
l'exposició de fotografies de Jordi 
Trullàs i Ramon Font al vestíbul 
i a la sala de billar del Casino. La 
mostra, titulada Les parets parlen 
(2019), presenta un recorregut 
per les pintades dels murs de la 
ciutat. L'exposició de paisatge grà-
fic urbà es podrà visitar fins al 31 
de gener. "Un dia, passejant per 
Granollers, ens vam començar 
a fixar en les parets, i hi vam 
descobrir murals i grafits plens 
d'art,  relaten els autors. 

laia pajares

RETRAT  'El valor de l'instant'

L'artista granollerí Lluís Esto-
piñán participa amb la sèrie 
ReVers –com a guanyador en la 
categoria de sèrie o portfoli–, a 
l'exposició dels Barcelona Inter-
national Photography Awards 
BIPA, a la galeria Valid Foto de 
Barcelona. A més, Estopiñán for-
ma part, per setè any consecutiu, 
de la mostra DelicARTessen 18, 
qualificada, per la crítica, com una 
de les millors exposicions col·lec-
tives de l'any a Barcelona. 

La peça de gran format ReVers 
C01 es pot visitar –fins al 19 de 
gener–, també, al Museu Can Fra-
mis, on es troba exposada com 
a finalista del Premi de Pintura 
2019. Estopiñán va desenvolupar 
la sèrie ReVers durant la residèn-
cia artística a l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert, i "està tenint molt 
bona acollida", en paraules del 
pintor, qui va exposar les peces, 
també, a la Galerie Joseph Braque 
de París (França). 

HANDBOL. DISSABTE 7, 18.00 h
FERTIBERIA BM PUERTO SAGUNTO  
- FRAIKIN BM GRANOLLERS
amb Aitor Compañón

CANALS DIRECTE: 107.6
Facebook: @RadioGrEsports
Twitter: @RadioGrEsports

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 5 al diumenge 8 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12º 5º 14º 4º 15º 3º 14º 5º
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Conferència sobre la genètica actual
El doctor en Genètica per la UAB Jordi Surrallés  
serà dimarts (18.30 h) a la sala d'actes del Museu  
de Granollers, convidat per Agevo. En el marc del 
cicle de xerrades de setmanals, l'entitat tractarà  
en aquesta ocasió la genètica al segle XXI.

El Teatre de Can Palots de Canovelles acollirà, diumenge (19 h), Ovelles, una 
posada en escena de Flyhard Produccions i dirigida per Yago Alonso i Carmen 
Marfà, qui també han dut a terme la dramatúrgia. L'obra es basa en tres germans 
de Barcelona –interpretats per Biel Duran, Eduard Buch, Sara Espígul i Gemma 
Martínez– que es troben per decidir què fer amb l'herència de les ovelles. Aviat 
s'adonaran que el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva  
realitat. Ovelles reflexiona, amb dosis d'humor, sobre la frustració d'una  
generació marcada per la crisi econòmica, i planteja com fer front a la decepció  
i a la permanent necessitat de reinventar-se. El preu de l'entrada és de 12 euros.

L'humor reflexiu d''Ovelles', 
al Teatre de Can Palots

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

 flyhard produccions

DIJOUS, 5
19.30 h Museu de Ciències Naturals
Ponència sobre l'estudi dels ratpenats
20 h Cinema Edison
Parásitos de Bong Joon-ho
DIVENDRES, 6
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Presentació de la campanya solidària  
de Gran Centre
19 h Cinema Edison
Sorry we missed you de Ken Loach
21.30 h Cinema Edison
Parásitos
DISSABTE, 7
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de brocanters i col·leccionisme
18 h Cinema Edison
Sorry we missed you
20.30 h Cinema Edison
Parásitos
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80, amb Josep Resina
DIUMENGE, 8
11.30 h Museu de Granollers

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Inauguració avui,  
dijous (20 h). Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
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
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. 
Fins al 25 de febrer de 2020
Llibreria La Gralla
Mirades. Retrats, pintures de 
Laia Pajares Raduà. Inauguració 
dimarts (19 h)

DIJOUS, 5
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cuina
18 h Biblioteca Municipal
Espai de lectura. Luces de bohemia
DIVENDRES, 6
9.30 h Carrer Pau Casals
Acte de commemoració de l'accident
ferroviari de 1979
DIUMENGE, 8
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 10
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Setena Festa de la Infància. Joc  
d'ombres i colors
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem el Nadal

LES FRANQUESES

Visita guiada a l'exposició Tu investigues!
12 h Cinema Edison
Petit Edison: Sola & Eri, missió a la lluna
18 h Casino
Ball social amb Choffers
18 h Cinema Edison
Sorry we missed you
DILLUNS, 9
15.30 h Biblioteca de Roca Umbert
Venda de llibres usats per col·laborar 
amb La Marató de TV3 
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada Eduquem en família.  
Descobrim el cervell per educar millor
19 h Biblioteca Roca Umbert
Reduccions. Club de lectura i cuina
DIMARTS, 10
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers
17 h Centre de Normalització  
Lingüística del Vallès Oriental
Vine a jugar a l'Scrabble en català
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència divulgativa sobre malalties 
minoritàries. Campanya La Marató

DIMECRES, 11
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17 h Museu de Ciències Naturals
Taller d'il·lustració científica: els colors 
dels ocells
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