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RESUM DE L'ANY 2019

Granollers és una de les ciutats del país que 
més sovint excedeix els nivells recomanats 
per l'OMS d'elements contaminants, en 
especial les partícules en suspensió. No 
és d'estranyar, doncs, que la lluita contra 
l'emergència climàtica hagi tingut també 
a la ciutat un especial protagonisme. Greta 
Thunberg ha esdevingut un referent mun-
dial en les protestes contra el canvi climà-
tic, que s'han estès a les principals ciutats 
del món, i que el 26 de setembre van cul-
minar a Granollers amb una marxa convo-
cada per una desena d'entitats locals, que 
prèviament havien assistit al ple municipal 
d'aquella setmana per demanar mesures 
concretes i urgents contra l'emergència 
climàtica, així com fer propostes. De fet, 
l'Ajuntament de  Granollers havia declarat 

l'emergència climàtica abans de l'estiu. 
Mentre les entitats acusaven el consistori 
de fer política de façana en aquest àmbit, 
el govern local presentava les actuacions 
que s'han dut a terme el darrer any contra 
el canvi climàtic, així com en el marc de la 
taula municipal per a la qualitat de l'aire, i 
demanava a la Generalitat que inclogui Gra-
nollers a la zona de baixes emissions –que 
aquest mes entra en vigor a Barcelona–. 

D'altra banda, els carrers també han pa-
lesat el malestar social en altres àmbits, 
com és el cas de les desigualtats. Després 
d'un 8 de març de 2018 sorprenent, aquest 
2019 s'ha consolidat el moviment feminis-
ta com a corrent majoritari al conjunt de 
la societat. Les manifestacions del Dia de 
la Dona van ser multitudinàries, també a 

Granollers, on el matí del 8-M milers de 
persones es van manifestar pels carrers i 
van omplir la plaça de la Porxada convo-
cats per la Coordinadora Feminista del 
Vallès Oriental. A més, durant l'any també 
s'han viscut convocatòries en suport a no-
ies del país que han patit agressions sexu-
als –especialment pels casos viscuts al fe-
brer a les Franqueses i de la detenció de la 
parella de la jove granollerina Vianca Roca, 
trobada morta el 2018–, i el 25-N es va 
centrar en denunciar les violències sexu-
als als espais públics. A les Franqueses va 
néixer el 2018 l'associació feminista Mirall 
–que durant el 2019 ha estat molt activa– i 
recentment –al novembre– Granollers ha 
vist com es presentava un altre col·lectiu 
feminista, Sorotopia. i m.e.

Any marcat per l'emergència 
climàtica i la lluita feminista

Una desena d'entitats locals van protagonitzar la marxa pel clima al Granollers al setembre, mentre que
la Coordinadora Feminista del Vallès Oriental va aconseguir tenyir de lila la Porxada amb motiu del 8-M

arxiu / x.solanas

MANIFESTACIONS Mobilitzacions a Granollers per l'emergència climàtica i la lluita feminista, amb una Porxada tenyida de lila pel 8-M

En l'àmbit polític hi ha dos fets que, sens 
dubte, han marcat fortament aquest any que 
tot just hem acomiadat. D'una banda, les 
eleccions municipals, que van revalidar la 
majoria inqüestionable del PSC a Granollers 
i el govern de Junts per les Franqueses i PSC 
al municipi de cinc pobles. Però, a banda dels 
resultats, els comicis van marcar el desenvo-
lupament dels projectes municipals de prin-
cipis d'any. 

Per altra banda, i en l'àmbit més general, 
la sentència del Procés, que ha suposat una 
pena de gairebé un total de 100 anys de pre-
só per algunes de les persones que van lide-
rar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, i 
que novament va comportar mobilitzacions 
massives al país i també a la capital del Va-
llès Oriental, a partir del 14 d'octubre amb 
una gran concentració a la Porxada. Tres dies 
més tard, la Marxa per la Llibertat, que sortia 
de diferents punts del país per unir-se a Bar-
celona en una gran manifestació, travessava 
les Franqueses i Granollers. i

La sentència de l'1-O 
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Itinerari en bicicleta
L'Ajuntament de Granollers 
senyalitza uns carrils polèmics

Al Museu 
de Ciències 

Naturals
Inaugura una 

nova exposició 
permanent

Prop de 2.000 
persones per 
defensar els 
drets socials 
i laborals

Nova rua 
multitudinària 
de Carnestoltes

Primera visita 
del president. Quim Torra 
va ser a les Franqueses per 

conèixer els futurs equipaments 
de l'espai Can Prat

GRANOLLERS. Els desnonaments 
han tornat a repuntar aquest 2019. 
La PAH alerta que, mentre que a 
inicis de la crisi el motiu principal 
eren les execucions hipotecàries, 
ara hi ha molta gent que no pot as-
sumir el lloguer d'un pis –el preu 
del qual ha anat creixent durant 
tot l'any a la ciutat– i, fins i tot, que 
molts desnonaments són patits 
per famílies que han hagut d'ocu-
par un habitatge per les dificultats 
d'accés cada cop majors. De fet, la 
PAH ha alertat de la proliferació 
d'aquests casos i insisteix en què 

HABITATGE CAMPANYA DE LA PLATAFORMA CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DE LES OCUPACIONS

Alerta pels desnonaments 'sorpresa'

Una de les imatges del trimestre va ser l'enderroc de la històrica 
botiga de motos i bicis, que tancava el 2014. El març d'enguany, 
l'edifici del Basolí deixava pas a una promoció immobiliària.

FOTONOTÍCIA. L'ENDERROC DEL BASOLÍ

L'esperada inauguració 
del parc del Falgar a Llerona
LES FRANQUESES. Després de dos anys d'obres, el 16 de març es va obrir 
al veïnat el parc del Falgar, a Llerona, una de les propostes estrella de 
l'anterior mandat municipal, que inclou una zona humida formada per 
tres llacs artificals que s'abasteixen d'aigua de la depuradora de la Gar-
riga, i una zona de jocs i descans amb 5.000 metres de jocs infantils de 
fusta, entre els quals una tirolina. En només 15 dies ja l'havien visitat 
més de 30.000 persones. L'Ajuntament ha de vetllar ara pel compliment 
de la normativa d'ús, i ja s'han hagut de preveure sancions. 

ESPAIS PÚBLICS DISSET HECTÀREES A TOCAR DEL RIU CONGOST

arxiu / m.e.

Lluita contra l'oblit
Les Franqueses commemora 

el 80è aniversari del 
bombardeig del 39 i Granollers 
marca amb rajoles els punts on 

van caure les bombes

Granollers instal·la el 
primer punt de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics

Gos 
Policia
El Bosco 
comença 
a patrullar

Obert a 
Granollers 
el primer 
punt 
LGBTI

Granollers 
el primer 

Pla d'Acció Social
L'Ajuntament aprovava unà-
nimement el Pla d'Acció So-
cial, un document estratègic 
que guiarà les acccions de la 
propera dècada davant de 
l'afebliment de les xarxes co-
munitàries, la vulnerabilitat 
de part de la població i l'enve-
lliment demogràfic. En aquest 
sentit, el pla preveu millorar 
l'accessibilitat i l'atenció a la 
dependència, reforçar l'aco-
llida de nouvinguts, fer treball 
en xarxa de serveis socials i 
salut mental, crear un dispo-
sitiu per a persones sense llar 
i cercar la innovació en les 
vies d'accés a l'habitatge, en-
tre altres aspectes.

Educació. L'Ajuntament 
encarrega un projecte per reformar 
l'escola Joan Solans i pressionar la 

Generalitat perquè ho executi

Mans Unides 
dedica la campanya 

solidària de 2019 
un col·lectiu de dones 

de l'Índia

Granollerins 
amb projecció. 
Víctor Font es postula 
com a candidat 
a la presidència del Barça

L´Hospital comença les 
obres d'ampliació de la 
unitat de crítics i semicrítics

Jordi Dalmau, una 
de les víctimes 

de l'accident 
d'avió d'Etiòpia

Taser. Els Mossos 
usen per primer 
cop la pistola 
elèctrica 
a Granollers

Nova rua 
multitudinària 
de Carnestoltes

1R TRIMESTRE 2019

cal que els grans tenidors posin a 
diposició de lloguer social els pisos 
buits, així com demana que no es 
criminalitzin les ocupacions.

Una altra moment especialment 
preocupant es va viuure a inicis 
d'aquest any, quan es va executar 
un desnonament d'una parella 
amb dos fills menors sense que hi 
hagués una data fixada pel jutjat. 
La PAH alertava del prejudici que 
suposen aquests desnonaments 
oberts, que "condemnen la famí-
lia a patir dies d'angoixa". La PAH 
es manifestava a l'Ajuntament per 

demanar solucions per a la família 
desnbonada i el govern local reco-
neixia que no té prou recursos. Dies 
després es feia pública la compra de 
quatre pisos per a lloguer social. 

nova exposició 
permanent

a patrullar

L'Ajuntament de Granollers 

L'ordenança 
de civisme de 
les Franqueses 
prohibeix fer 
volar drons

Els Mossos 
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Camp de les Moreres
S'amplia el clavegueram
per evitar inundacions

Al Congost
Un estudi 

confi rma la 
presència de la 

llúdriga al riu

A les urnes.
Junts per Catalunya guanya

a Granollers i el PSC a les
Franqueses per les europees

Convocat el concurs
per idear el nou
edifi ci del futur
centre de radioteràpia

Procés
La Fiscalia demana 12 anys 

de presó per al franquesí
Josep Maria Jové

Memòria històrica
Un llibre recupera la memòria 

de l'últim alcalde republicà 
represaliat de les Franqueses

Roca Umbert rep 800.000 
€ d'Europa per reformar 
elements patrimonials

Càmeres per controlar
els accessos a
Milpins, Can
Suquet i Els Gorchs 

 per controlar

Suquet i Els Gorchs 

La plataforma Vallès
Oriental Vol Acollir denuncia
les traves dels
ajuntaments als migrants

L'Ajuntament compra
una casa a Palou

per habilitar-hi un
alberg per a transeünts

L'Escola Pia, solidària
amb el Casal dels Infants

del Raval després de la
25a caminada a Montserrat

El tabac,
lluny de l'escola 
Una quinzena de centres
s'adhereixen al programa 
Entorn sense fum

El Casal de Llerona
estrena la reforma
de la sala polivalent

Procés
La Fiscalia demana 12 anys 

de presó per al franquesí
Josep Maria Jové

Una gran festa
clou el 50è

aniversari de 
l'escola Cervetó

El MAC celebra 20
anys a Roca Umbert

2N TRIMESTRE 2019

Les eleccions municipals del 26 de 
maig van deixar molt pocs canvis 
en la composició dels plenaris i, 
especialment, dels governs muni-
cipals de Granollers i les Franque-
ses. A Granollers van concórrer 
a les eleccions 11 candidatures, 
però només una va destacar molt 
per sobre de la resta: el PSC. El 
grup socialista va reforçar la majo-
ria absoluta que ja tenia i obtenia 
fins a 15 regidors, 13 dels quals 
repetien del mandat anterior. 
D'aquesta manera, Josep Mayoral 
iniciava el seu cinquè mandat com 
a alcalde. Per la seva banda, ERC 
superava Junts per Granollers per 

POLÍTICA EL PSC REVALIDA LA MAJORIA A GRANOLLERS I JUNTS VENÇ DE NOU A LES FRANQUESES

Continuïtat als governs municipals Adif licita el projecte per 
cobrir un tram de la via de tren
GRANOLLERS. Adif anunciava just abans de les eleccions municipals la 
intenció de reempendre l'oblidat cobriment de les vies del tren a Gra-
nollers, un projecte que ja s'havia redactat feia gairebé una dècada però  
que després d'oblidar-se en un calaix havia quedat obsolet. Poc després 
de l'anunci es feia un pas endavant i Adif licitava la redacció del pro-
jecte de cobriment del tram en el tram entre els carrers Josep Umbert 
i Agustí Vinyamata, d'uns 960 metres. El pressupost del contracte era 
d'1.324.983 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució de 14 mesos. 

INFRAESTRUCTURES ENTRE JOSEP UMBERT I AGUSTÍ VINYAMATA

primera vegada –4 i 3 regidors res-
pectivament–, Ciutadans mantenia 
els dos que ja tenia i la CUP perdia 
la representació al ple, igual que 
el PP. En el flanc independentista, 
Granollers per la Independència 
- Primàries irrompia per primera 
vegada al ple amb una regidora. 

Colomé també repeteix
A les Franqueses, vuit candidatu-
res van disputar-se l'alcaldia. Junts 
per les Franqueses, amb Francesc 
Colomé al capdavant, va guanyar 
els comicis amb sis regidors, tot i 
que el PSC de Juan Antonio Corc-
hado va escurçar distàncies i va 

passar de tres a cinc regidors. To-
tes dues formacions, que ja gover-
naven plegades el darrer mandat, 
van reeditar el pacte de govern i 
van conformar, al juny, el nou go-
vern municipal, encapçalat de nou 
per Colomé. Pel que fa a la resta de 
partits, LFI, ERC i els comuns van 
presentar-se plegats sota les sigles 
d'Imagina Esquerra en Comú (IEC) 
i van obtenir tres regidors. Ciuta-
dans va entrar per primer cop al 
ple amb dos regidors i Sal-CUP, que 
es presentava per primera vegada, 
també obtenia una regidora. El PP, 
Contigo Somos Democracia i Pode-
mos quedaven fora del ple. 

A mitjans d'abril la Generalitat se-
nyalitzava la ronda Sud per prohi-
bir el pas de mercaderies perilloses 
pel tram central de la via. La mesu-
ra s'aplicava després de conèixer 
el resultat d'un estudi sobre la 
caracterització del trànsit que cir-
cula habitualment per la ronda i 
d'acord amb una de les reivindica-
cions de l'Assemblea Integradora  
Ronda i Sud de Granollers. 

La ronda Sud queda 
lliure de mercaderies 
perilloses

L'Ajuntament de les Franqueses 
posava a exposició pública el pro-
jecte de rehabilitació de la masia 
de Can Santa Digna, a Llerona, 
que la Fundació Mercè Fontani-
lles preveu habilitar com a centre 
d'acollida d'una trentena de me-
nors immigrants no acompanyats. 
La fundació també preveu ade-
quar-la per habilitar-hi un centre 
de formació i d’inserció laboral. 

El centre d'acollida
de menors de Llerona,
a exposició pública 

El conseller Buch 
visita el Vallès per 
abordar les mesures 
contra els robatoris 
en domicilis

Inici d'obres del pas
subterrani entre
Bellavista i Corró d'Avall

radioteràpia

Identifi cats dos clients de
la discoteca a Bora Bora
per matar a cops
una desena d'ànecs
d'una bassa de Palou

Identifi cats dos clients de
Bora Bora

La Fiscalia demana 12 anys 
La Generalitat concerta 
22 places de la segona 
residència de la FVO
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OBERT DIA 5 DE GENER!
Carrer Roger de Flor, 57 · Granollers

T. 93 879 37 32

Sempre els millors preus!

PIN I PON 
ACTION TRAMPAS 
EN LA COMISARIA

39,99€

MONOPOLY
TRAMPOSO
19,99€

MR. POTATO 
SAFARI
24,99€

BABY BORN
49,99€

DIARI 
LADYBUG
19,99€

NENUCO 
MERIENDITAS 

34,99€

PLAYMOBIL 
CAMPAMENTO BASE 

CON T-REX 
39,99€

PLAYMOBIL 
FOOD TRUCK
34,99€

OFERTES
ESTRELLA!

BOLAS LOL

3X2

Ofertes vàlides fins 
el 5 de gener 2020
o fi d’existències.
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3R TRIMESTRE 2019

GRANOLLERS. El canvi de juliol 
a agost arribava amb un rècord 
històric de temperatura a la ciu-
tat, que va arribar als 40,8 graus 
de màxima i amb mínimes també 
molt altes. A causa de l'onada de 
calor, es van instal·lar fonts a la via 
pública –coincidient amb la Grano-
llers CUP, la competició d'handbol 
base més important del sud d'Eu-
ropa– i també les Franqueses van 
obrir les piscines exteriors munici-
pals de manera gratuïta als col·lec-
tius més vulnerables –gent gran, 
infants i dones embarassades–. 

MEDI AMBIENT GRANOLLERS VA ARRIBAR ALS 40,8 GRAUS

L'estiu més calorós del segle

Una grua de grans dimensions instal·lava a finals de setembre el 
darrer tram de rampa mecànica al carrer Carles Riba. L'obra ja 
està acabada, però encara les rampes encara no s'han posat en 
funcionament, a l'espera dels tràmits de subministrament elèc-
tric d'Endesa. L'Ajuntament de Granollers, però, ja ha presentat 
el projecte d'una segona fase de rampes, aquest cop, a partir de 
la rotonda del passeig de la Muntanya. 

LES FRANQUESES. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat va 
començar al juliol les obres per 
connectar la ronda Nord de Gra-
nollers (C-352) amb el polígon 
Congost de les Franqueses. Con-
cretament, el nou vial enllaçarà la 
plaça Francesc Macià, situada so-
bre la ronda a diferent nivell, amb 
el carrer de la Ribera del Congost, 
a tocar del riu. El vial tindrà prop 
de 250 metres de longitud i una 
amplada total de 12 metres, i es-
tarà format per una calçada de 7 
metres, amb dos carris de 3,5 me-
tres i dues voreres de 2,5. A més, 
cal la construcció d'un calaix de 
formigó armat per a un pas infe-
rior. L'obra té un pressupost d'1,3 
milions d'euros i un termini d'exe-
cució de set mesos, de manera 
que hauria d'estar enllestida du-
rant el primer trimestre d'aquest 
any. Aquesta connexió ja estava 
prevista en l'execució de la ronda 
fa més de 10 anys, però va quedar 
pendent de concloure. 

Comenen les obres 
de l'enllaç de la 
ronda Nord amb 
el polígon Congost

INSTAL·LADA L'ÚLTIMA RAMPA MECÀNICA A CARLES RIBA

Nova alerta per contaminació
Amb l'onada de calor es va viure un dels episodis més greus de conta-
minació atmosfèrica, amb els nivells de partícules en suspensió (PM10), 
diòxit de nitrògen (NO2) i ozó troposfèric (O3) per sobre del llindar 
d'alerta establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, 
la mala qualitat de l'aire d'aquesta zona vallesana –dins la Zona de pro-
tecció especial (ZPE) declarada pel govern català– és un dels problemes 
que encara s'han d'abordar, tot i que s'han iniciat actuacions en el marc 
d'una taula de municipis. Amb tot, els episodis d'alerta per mala quali-
tat de l'aire s'han anat repetint durant tot el 2019, el darrer el mateix 
mes de desembre. 

Blaus i Blancs coincideixen 
per primer cop en el tema 
que serveix de fi l conductor 
de la festa major granollerina

Festa 'obrera'

Endesa reclama
140.579 euros a 

Granollers per 161 
contractes de famílies 
vulnerables i 32.100 a 

les Franqueses 
de 51 llars

Les obres 
a l'institut 
Marta Estrada 
endarrereixen 
l'entrada 
a les
aules

 A Granollers 
la renda 
mitjana 

del centre 
duplica la de 

Can Mònic. 
A Corró d'Amunt, 

la de Bellavista

Clam contra la violència 

masclista 
Centenars de persones 

es concentren a la Porxada 

després de la detenció de 

la parella de Vianca Roca

Queixes
veïnals a les 
Franqueses 
per l'augment 
de rates a la 
via pública

El Casino de Granollers 
vol recuperar el seu 
vessant més cultural i 
crea un cicle de debats

Inauguració 

de la nova 

seu d'Àgora 

al carrer 

Josep Umbert

Eva Michelet.
Amb un 9,5, va ser 
l'alumna dels instituts 
de Granollers amb 
millor nota a la
selectivitat

L'Ajuntament  de Granollers 
farà una pista poliesportiva al 

costat del pavelló de Can Bassa
amb un pressupost d'1,8 milions

Pacte al Consell 
Comarcal

L'acord entre Junts, PSC 
i En Comú du Francesc 

Colomé a la presidència

via pública

El Circuit 
renova per un any 
la Fórmula 1

L'Ajuntament va convocar el concurs per a la redacció dels projectes ar-
quitectònics dels dos edifics que l'Ajuntament vol construir al barri de la 
Font Verda i l'Hostal, i que han de suposar la construcció de 29 pisos de 
protecció oficial que s'adjudicaran en règim de lloguer. S'hi van presen-
tar 32 despatxos professionals amb 51 propostes. D'aquests se n'han de 
triar 10, que hauran de presentar una proposta més concreta. 

Punt de partida als 30 pisos públics
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HOMER

ILÍADA
“Aquesta traducció és, per això, un esdeveniment literari molt important, tant 
perquè es tracta de l’obra que es tracta, com perquè tradueix Homer amb una 

llibertat com ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”
E L O I  C R E U S

“La Ilíada és un adolorit cant a la vida, el preludi d’un lament amb la destrucció de Troia al fons, allà, més endavant, 
i també és el plaer d’un artista que es diverteix explicant com es banya la deessa i quines arracades es posa.”

E N R I C  C A S A S S E S

Traducció de Pau Sabaté
Pròleg d’Enric Cassasses

ILÍADA
“Aquesta traducció és, per això, un esdeveniment literari molt important, tant 
perquè es tracta de l’obra que es tracta, com perquè tradueix Homer amb una 

U N  P R O J E C T E  D E U N A  I N I C I AT I V A  D E 
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Les Franqueses va commemorar el 6 de desembre amb un acte de 
record, d'homentage i reivindicatiu el 40è aniversari de l'accident 
de tren que el 1979 va deixar 22 víctimes mortals al municipi. 

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE L'ACCIDENT DE 1979

Penes de fins a cinc anys i
mig de presó per al 'pilla-pilla'
Al novembre es va desenvolupar el judici als sis integrants de l'anome-
nat proyecto pilla-pilla, un grup que a finals de 2013 vexava públicament 
homes gais de Granollers i les Franqueses i els qualificava de pederastes. 
El líder del grup va ser condemnat a cinc anys i mig de presó pels delic-
tes contra la integritat moral i revelació de secrets, amb els agreujants 
de superioritat i homofòbia. Els altres cinc acusats del grup van ser con-
demnats pels mateixos delictes, però a penes de 9 a 27 mesos de presó 
segons el seu grau de participació. 

TRIBUNALS VÍCTIMES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES 

carolina londoño

Milers de persones procedents 
d'Osona i d'altres pobles del Vallès 
Oriental van afegir-se el 17 d'octu-
bre a la columna de la Marxa per la 
Llibertat que va travessar les Fran-
queses i Granollers. La marxa va 
arrencar a Vic el dia anterior i va 
seguir fins a unir-se amb la resta de 
marxes a Barcelona el dia 18, una 
jornada de vaga general en què mi-
lers de persones van aprofitar per 
rebutjar la sentència del Tribunal 
Suprem que condemna a gairebé 
100 anys de presó els líders socials 
i polítics de l'1 d'octubre. Durant la 
marxa, els caminaires van cridar 
i corejar consignes com Llibertat 
presos polítics, Li diuen democràcia 
i no ho és, Els carrers seran sempre 

POLÍTICA UNA MARXA PER LA LLIBERTAT AMB MILERS DE PERSONES TRAVESSA EL VALLÈS

nostres i Fora les forces d'ocupació
entre d'altres. Amb tot, aquesta no 
va ser l'única reacció ciutadana a la 
sentència del judici de l'1-O. Tam-
bé hi va haver talls de vies i carrers, 

concentracions a la Porxada que 
en algun cas van aplegar més de 
3.000 persones i la crida de partits, 
entitats i organitzacions reclamant 
amnistia i autodeterminació. 

arxiu / xavier solanas

  

4T TRIMESTRE 2019
El radar de tram
de la C-17 és
el segon que
més multa de
tot el país 

Una forta
tempesta causa 
esllavissades
i acumulacions
de fang

L'Esplai de Llerona 
commemora els 

50 anys de la seva 
fundació

Els Premis Porxada reconeixen 
les famílies Barbany, Garrell, 
Margarit, Just i Planas
al capdavant de comerços 
centenaris

Els ajuntaments
actualitzen les ordenances 
fi scals i pugen els tributs 
locals a l'entorn d'un 3%

Queixes a Granollers
i les Franqueses
per fortes pudors 
d'origen industrial

La líder espiritual hinduista 
Amma reparteix milers
d'abraçades al Palau 

L'Hospital
reobre 
l'aparcament 
a després de 
més de mig 
any d'obres

Els Xics consoliden
el 4 de 8 i descarreguen
el 7 de 7 a la diada

Commemoració del 25-N 
centrada en les agressions
als espais públics

Alerta per un 
núvol de fum 
produït per un foc 
en una química 
de Montornès

Medalles de la Ciutat
per a Aurora Morata
i Mamadou Aliou Sylla

Llum verda a la futura 
urbanització de Can 

Garriga a Corró d'Avall

Medalles de la Ciutat
per a Aurora Morata

Desallotjat l'edifi ci de batxillerat 
de l'Escola Pia per la pudor
d'un abocament al clavegueram

Pas endavant en la 
futura construcció 
de la residència 
geriàtrica
del carrer Tetuan

Rebuig a la sentència del Suprem

Reducció
de soroll
a l'UCI

Un programa 
pioner acompanya 
embarasades 
en situació
molt
vulnerable

Premis Porxada reconeixen 

d'origen industrial

Els Diables 
Encendraires 
celebren el 
25è aniversari

Tret de sortida
a l'estudi per
al futur model 
de gestió
de l'aigua

Coincidint amb el dia en què, fa 100 anys, es va inaugurar l'Escola Pereanton, el 
centre iniciava el 12 d'octubre els actes del centenari amb una festa al pati, recent-
ment remodelat, que acollia la comunitat educativa i obria les portes a exprofess-

sors i exalumnes. L'acte comptava a més amb un vessant més institucional amb la presència del conseller 
d'Educació, Josep Bargalló. Els actes del centenari s'aniran succeint durant el curs 2019-2020. 

Primer centenari de l'Escola Pereanton
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I per si de cas ens estem passant i només ens portessin carbó, tot i 
que no ens ho mereixem pas, el que sí que volem és que tots hagueu 
tingut BON NADAL I QUE EL 2020 SIGUI UN ANY D’OPORTUNITATS 
I EL PUGUEM COMPARTIR PLEGATS!

JUNTS CARTA ALS REIS 
GRUP MUNICIPAL 
JUNTS PER GRANOLLERS

+

Llibertat per als presos 
i preses polítiques i 
el retorn a casa dels 
exiliats.

Una plaça Barangé 
renovada i connectada 
amb el parc Torras Villà 
per fer un gran espai 
central de la ciutat.

Una nova residència per a 
persones grans a Granollers 
i més activitats culturals i 
esportives per aquells que 
no estan pas per anar a cap 
residència.

El reconeixement del dret 
a l’autodeterminació de 
Catalunya i poder tornar 
a votar sense que ens 
peguin.

Més oferta de lloguer 
perquè els preus es 
moderin i sigui més 
fàcil l’accés a una 
vivenda.

Més carrils bici -i més 
segurs- i sobretot, 
més gent amb ganes 
d’anar en bicicleta i 
contaminar menys.

Que les persones no hagin 
de fugir de casa seva per la 
guerra i la fam, i si ho fan i 
arriben a casa nostra, siguin 
acollides humanament.

Un sistema de recollida 
de residus que beneficïi 
els qui més reciclen i 
incentivi els que no ho 
fan a posar-s’hi.

TOT I QUE SOM REPUBLICANS, EN AQUEST INICI DEL NOU ANY 2020 VOLEM FER UNA CARTA ALS REIS 
(ALS MAGS D’ORIENT, ÉS CLAR) I DEMANAR TOT ALLÒ QUE VOLEM PER A GRANOLLERS I PER A CATALUNYA.

1

6

2

7

3

4

8

5

Que els estats es 
comprometin de manera 
real a lluitar contra el canvi 
climàtic, i que tots sapiguem 
canviar petites actituds que 
sumades també ho facin.

9

www.juntspergranollers.cat @jxgranollers
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Sí. Durant dècades ens han 
venut, i ens hem cregut, que 
per anar a dalt; aconseguir 
una vida plena, exitosa, re-
llevant; siguin quins siguin 
els conceptes particulars 
d'aquests adjectius, calia 
enfocar-nos cap enfora. Ca-
lia fer, fer, fer. Per obtenir i 
tenir. Omplir de fora cap a 
dins. Pressuposant així que 
el dins estava buit. I resulta 
cada cop més evident que la 
societat actual està comen-
çant a comprendre l'absur-
ditat d'aquestes creences. I 
ho fa a través de l'experimentar una epidè-
mia de patiment i estrès, de vertiginoses cri-
sis de buit interior i d'una impacient i alhora 
honesta plaga de busca de sentit vital. I da-
vant d'aquest escenari, som moltes les perso-
nes que ens hem sentit perdudes i amb man-
ca de coneixement i eines per gestionar-ho.

La vocació i missió de Linkbig és acom-
panyar les persones (dins i fora de les or-
ganitzacions) a gestionar les seves emoci-

Per Nadal (anar a dalt), cal primer anar endins
Això és el Linkbig et desitja aquest Nadal (i sempre!); que vagis endins

CONSULTORIA I ESCOLA DE PERSONES LINKBIG
Ed. Leiro, Centre de Negocis Concentre, km 27, C-17 / l'Ametlla del Vallès

Tel. 639 135 689 / ww.linkbig.cat / linkbig@linkbig.cat

L'APARADOR
DE LA SETMANA

ons, entrenar la ment, 
obrir consciència i 
despertar l'ànima. I 
per això el seu mè-
tode s’anomena Soul 
Working. I també per 
això, de l’observació 
dels majors reptes 
individuals i col·lec-
tius, Linkbig ha creat 
uns programes for-
matius de 8 setma-
nes que donen eines 
reals i pràctiques 
perquè t'hi enfrontis. 
Són l'autolideratge 

–liderar-se un mateix per liderar la pròpia 
vida–; el do de la sensibilitat (programa 
per a persones altament sensibles (PAS)–; 
viure una separació conscient amb final fe-
liç; i iniciació al mindfulness.

Expliqueu a Linkbig què necessiteu i us 
aconsellaran quin programa és el més adi-
ent per a vosaltres. Inicien les sessions al 
gener! Deixeu de posposar-vos! Regaleu-vos 
anar endins, per anar a dalt!

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

Assessoria comptable, fiscal i labo-
ral de Granollers, precisa incorporar: 
ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL 
(Ref.0301-04)
En dependència directa de gerència, 
s’encarregarà de la gestió i assesso-
rament comptable i fiscal de la car-
tera de clients de la gestoria amb el 
suport d’un administratiu/va comp-
table. També s’encarregarà de tas-
ques administratives diverses pròpies 
d’un despatx-assessoria. Candidats/
es amb formació a nivell Empresari-
als, ADE, Econòmiques, i amb àmplis 
coneixements de fiscalitat. Impres-
cindible experiència demostrable 
amb gestories-assessories. 
Es valorarà coneixements o experi-
ència en l’àrea de laboral. Candidats/
es molt polivalents i amb capacitat 
d’adaptació. 
S’ofereix contracte estable i directa 
amb l’empresa. Horari de dilluns a 
dijous en jornada partida i Divendres 
intensiu matí. 

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

Trato con proveedores locales y extran-
jeros. Revisión de contratos/acuerdos 
con proveedores. Control y reclamación 
de especificaciones de compra.
Control de fechas de entrega y/o ejecu-
ción de pedidos de compra.
Búsqueda de nuevos proveedores y 
mantenimiento de la base de datos.
Gestión del archivo y documentaciones 
propia del departamento.
Otras tareas relacionadas con adminis-
tración y contabilidad.
ESTUDIOS MÍNIMOS:
Diplomatura / F.P. / Grado Superior - 
Administración y finanzas-Comercio, o 
formación similar afín al perfil del puesto.
EXPERIENCIA LABORAL:
Mínimo 4 años
Imprescindible:
Residencia próxima al puesto de trabajo 
y vehículo propio.
CONDICIONES LABORALES:
-Contrato por empresa (6m+6m+in-
definidol)
-Jornada completa: De 9h. a 14h. y de 
16h. a 19h. (posibilidad de 8h. a 14h. y de 
16h. a 18h.)
-Remuneración: 24.000€ Br./año el pri-
mer año, con incremento salarial a partir 
del segundo año si se cumplen las ex-
pectativas.

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

Empresa líder en sistemas de protec-
ción perimetral, precisa para sus insta-
laciones de Lliçà:
ADMINISTRATIVO/A COMPRAS 
(Ref.0301-02)
Nuestra compañía necesita incorpo-
rar una persona al Departamento de 
Compras para reforzar el mismo. Dicha 
persona estará bajo la supervisión del 
Director del departamento, y deberá re-
unir los siguientes requisitos:
PERFIL
Experiencia probada en Compras y trato 
con proveedores. Valorable experiencia 
administrativa en Importaciones.
Persona dinámica, resolutiva y con 
capacidad de adaptación.
Nivel medio de Inglés hablado y escri-
to (el/la candidata/a deberá ser capaz 
de poder mantener una conversación, 
atender llamadas telefónicas e email). 
Se valorará el conocimiento de otros idi-
omas. Conocimiento del paquete Office 
(Excel, Word, Powerpoint...).
Se valorará experiencia con ERP Navisi-
on (MS Dynamics).
No es necesaria aportar experiencia en 
el sector, pero si valorable.
TAREAS
Comparativas de proveedores y precios 
de compra.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2020

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
13 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 5 hores. 
INCOTERMS 2020
Conèixer amb profunditat 
els Incoterms 2020 i la seva 
aplicació pràctica.
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

14 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores. 
EXCEL PER A EXPERTS: 
DOMINA LES MACROS 
Automatització de processos 
amb MACROS. Inserció de Controls 
ActiveX.
Cambra de Comerç  
Delegació Granollers

15 GENER 
9.30 a 12.30 h. Empresa 
i emprenedoria. Workshop.
EINES 3.0  PER A LA GESTIÓ 
DE PROJECTES
Coneixerem les principals eines 
gratuïtes al núvol per la gestió de 
projectes (Drive, Slack,Trello, Billage).
Granollers Mercat

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

16 GENER
9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació 
bonificable de 8 hores.
ORIENTACIÓ A BENEFICIS (BAI) 2020
Actuacions que ens permetran 
recuperar B.A.I. per fer de l’empresa 
una entitat més rendible. 
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur.
Granollers Mercat

22 GENER
10 a 12 h. Emprenedoria. Seminari.
NOUS MODELS PER EMPRENDRE: 
L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
I DIGITAL
Granollers Mercat

23 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable
de 10 hores. 
INICIACIÓ A L ‘EXCEL
Iniciar-se en el programa informàtic 
Excel amb la finalitat d’aplicar els 
nous coneixements de forma 
immediata al lloc de treball.
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

9.30 a 12 h. Emprenedoria. 
Formació.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Comença amb el CANVAS i acaba 
amb el Pla d’empresa
Granollers Mercat

29 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable 
de 20 hores.
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ D’ESTATS 
FINANCERS
Entendre i interpretar els estats 
comptables i financers de l’empresa 
per aquelles persones que han de 
prendre decisions en conseqüència 
però que no són expertes financeres.
Cambra de Comerç
Delegació Granollers

10 a 12 h. Emprenedoria. Formació.
ELS AUTÒNOMS 
I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT 
LA SEGURETAT SOCIAL
Granollers Mercat

30 GENER
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur.
Granollers Mercat

CREDIT CARD

ECONOMIA

El grup Bimbo anunciava a la tardor el tancament de la històrica 
planta de Granollers i la concentració de tota la producció a Santa 
Perpètua de Mogoda. El comitè d'empresa iniciava negocicacions 
de millores per afrontar el trasllat d'uns 75 treballadors.

BIMBO, A LA CIUTAT DES DE 1965, TANCA LES PORTES

Proa Capital compra Pastas 
Gallo per 227 milions d'euros 
La família Espona, propietària de Pastas Gallo, va iniciar al febrer un procés 
entre empreses del sector i fons d'inversió per vendre la companyia. Qua-
tre grans competidors van arribar a la fase final, un dels quals l'empresa 
paretana Idilia Foods, fabricant de Nocilla, Cola Cao i Paladín. Finalment, 
el fons d'inversió madrileny Proa Capital es feia amb la històrica marca de 
pasta fresca per 227 milions, una compra que implicava un acord de rein-
versió a Granollers. A final d'any, la nova direcció traslladava tota la planti-
lla de la seu comercial de Barcelona a la fàbrica de l'avinguda Sant Julià.  

EMPRESES  EL PROCÉS IMPLICA UNA REINVERSIÓ A GRANOLLERS

Granollers va tancar el mes de no-
vembre amb 3.558 persones re-
gistrades com a desocupades a les 
oficines de treball de la Generali-
tat, un 0,62% més que l'any ante-
rior (22 persones aturades més). 
A les Franqueses, en canvi, el no-
vembre va tancar amb 1.078 per-
sones desocupades, 29 menys que 
el novembre de 2018 (-2,62%). En 
tots dos casos l'atur registrat s'ha 
mantingut a l'entorn de l'11,3%, 
les mateixes xifres que l'any ante-
rior, ja que durant l'any no s'han 
produït grans variacions. A grans 
trets, tant a la comarca com a Gra-
nollers i les Franqueses, de febrer 
a juliol va detectar-se una lleuge-
ra reducció de l'atur, mentre que 
després de l'estiu va recuperar-se 
la tendència a l'alça pròpia dels 
mesos de tardor. El mes més posi-
tiu pel que fa a la generació d'ocu-
pació va ser el juny, mentre que 
l'octubre va ser un mes especial-
ment negatiu als dos municipis. 

OCUPACIÓ  

L'atur es manté 
estable en l'11,3% 
a Granollers
i les Franqueses GRANOLLERS. Un doble estudi so-

bre comerç basat en més de 1.000 
enquestes a consumidors, encarre-
gat per l'Ajuntament de Granollers 
–un sobre els hàbits de compra i 
consum dels veïns de la ciutat i un 
altre sobre l’atractivitat comercial 
de Granollers per a persones de 
fora– posa de manifest la potèn-
cia comercial de la ciutat. A grans 
trets, els estudis destaquen que 
Granollers sap retenir la fuita de 
compra –només el 6% de grano-
llerins compren fora de la ciutat– i 
que el 87% de visitants de la ciutat 
ho fan per la seva oferta comercial.

Pel que fa als hàbits de compra 
dels granollerins, el 94% opten 
per comprar a la ciutat, sobretot 
productes d’alimentació, perfu-
meria, roba i calçat. El 6% restant 
sol desplaçar-se a les Franqueses 
en detriment de Canovelles, que 
perd atractivitat comercial, així 
com a Barcelona i Sabadell, on hi 
ha més superfícies especialitza-
des. Altres dades són que el 53% 
dels compradors gasten més de 

400 euros mensuals en alimenta-
ció –un 16% més que fa cinc anys–, 
i que la despesa mitjana en pro-
ductes no alimentaris ha crescut 
notablement els darrers cinc anys. 
Els granollerins puntuen l’oferta 
comercial de la ciutat amb un 7,55, 
i valoren especialment els horaris, 
la professionalitat, la varietat i la 
qualitat del producte. 

Més compradors de fora
Pel que fa a l’atractivitat comercial 
de Granollers, és a dir, els compra-
dors que vénen de fora de la ciutat 
–cinc de cada deu–, el 75% prove-
nen de municipis com les Franque-
ses i Canovelles, tot i que la xifra és 
un 10% inferior a la de fa cinc anys. 

Segons l’estudi, els compradors 
de fora de la ciutat han passat del 
30% el 2008 al 50% el 2018, i 
gairebé el 90% visiten Granollers 
per les botigues especialitzades. 
Entre les dades més negatives, el 
65% dels consumidors de fora de 
la ciutat suspenen la disponibilitat 
d’aparcament al centre. 

COMERÇ  EL 94% DE VEÏNS COMPREN HABITUALMENT A LA CIUTAT

Granollers, reforçada com
un pol d'atracció comercial
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ESPORTS
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

És recomanable la vacuna con-
tra la pneumònia?
Inicialment la vacuna s'indica en 
persones amb salut delicada, amb 
antecedents de pneumònies per 
pneumococs, majors de 65 anys, 
fumadors importants, alcohòlics, 
etc. No té gaire sentit en menors 
de 65 anys que tinguin bona salut.

Té cura l'hipertiroïdisme?
En principi depèn de la causa. 
L'hipertiroïdisme més freqüent 
(Graves- Basedow) pot curar-se 
espontàniament o bé tenir un curs 
recurrent amb remissions i reapa-
ricions. En tot cas, per aquesta o 
altres causes, el tractament és efi-
caç, sigui farmacològic o quirúrgic.

GRANOLLERS. El 2019 ha estat 
l'any del primer equip femení del 
Balonmano Granollers (BMG). Les 
noies del KH-7 van rubricar al 
maig la millor temporada de Lliga 
de la seva història, que tancaven 
amb un balanç de 15 victòries, 4 
empats i 7 derrotes. La quarta po-
sició a la Divisió d'Honor suposa-
va superar un primer obstacle per 
disputar la competició europea 
durant la temporada 2019-2020.

Així, al juliol, el BMG acceptava 
la proposta de la RFEBM de parti-
cipar a la Challenge Cup, que la fe-
deració feia gràcies a la meritòria 
quarta posició del KH-7 a la Lliga 
Guerreras Iberdrola, que li atorga-
va drets esportius adquirits.

D'aquesta manera, les jugado-
res del KH-7, amb Robert Cuesta 
–millor entrenador femení de la 
Liga Iberdrola 2018-2019– al cap-
davant, s'enfronten a la competi-
ció europea amb un bon paper. De 

HANDBOL  DEL BON PAPER DE LES GRANOLLERINES A EUROPA IMPULSA EL MUNDIAL DEL 2021

La Mitja Marató Granollers - les Franqueses - la Garriga va 
tornar a demostrar la força de les curses populars i el poder 
indiscutible dels kenyans en l'atletisme. Abraham Kiptum la 
guanyava amb 59'58'', seguit del seu compatriota Edwin Soi.

LA MITJA VA TORNAR A CERTIFICAR EL PODER KENYÀ
arxiu / x.solanas

El jove davan-
ter granollerí 
Carles Pérez 
s'ha convertit 
en jugador 
del primer 

equip del Barça després d'un 
any en què l'ascensió ha estat 
espectacular. Procedent del 
Barça B, el 2019 començava 
amb els primers minuts jugats 
amb el primer equip del Bar-
ça, seguit del primer gol i d'un 
altre gran encert en la seva es-
trena en partit europeu. Dies 
després, un contracte sobre la 
taula amb el primer equip.

Carles Pérez, 
fitxat al Barça A

arxiu / x.solanas

EUFÒRIA  Èxit a l'últim partit al Palau de l'anterior temporada

fet, al novembre es classificaven 
per als vuitens de final. La Cha-
llenge Cup continuarà al febrer i 
durà les granollerines a Txèquia, 
a un partit contra el Sokol Poruba.

Camí del Mundial
Tot plegat suposa també un impuls 
al Campionat Mundial d'Handbol 

Femení que Granollers acollirà el 
2021. De fet, aquest desembre la 
capital vallesana recollia el relleu 
del Japó, on s'acaba de disputar el 
darrer mundial. Així s'ha donat el 
tret de sortida a la difusió del que 
serà el Mundial 2021 i de la pro-
moció de les ciutats que l'organit-
zaran, com Granollers.  

Iona Lobato, 
del Club Ka-
rate Nokachi 
de Bellavista, 
va aconseguir 
a l'octubre 

el bronze en el Mundial Cadet 
de Kumite, disputat a Santia-
go de Xile. Lobato va caure en 
les semifinals de la categoria 
-54 kg davant l'eslovaca Adela  
Vlasakova per  2 a 1 i en la llui-
ta pel bronze es va imposar a 
l'eslovena Jerca Repic per 1 a 0.

Iona Lobato, 
bronze mundial 

Els equipaments esportius també 
han estat protagonistes d'actua-
cions municipals durant aquest 
2019. A Granollers s'ha projectat 
la construcció d'una nova pista 
coberta al costat del pavelló de 
Can Bassa, s'ha renovat el parquet 
del pavelló de bàsquet del carrer 
Girona i s'han fet nous vestidors 
al camp de futbol de Ponent, entre 
altres intervencions. A les Fran-
queses s'ha posat en marxa par-
cialment el nou pavelló de l'Espai 
Can Prat, així com també s'han fet 
millores en altres zones esporti-
ves, com la de Llerona. i

Època de renovació 
d'equipaments

Els joves granollerins Joan 
Monroy i Carlos Piris van fer 
història amb la novena posició 
al Campionat del Món Júnior 
de Bàdminton, celebrat a l'oc-
tubre a Kazan (Rússia).

Monroy i Piris fan 
història al bàdminton 

L'any de les noies del BMG
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CULTURA

Crta. Ametlla, 95 · 08530 La Garriga · Tel. 93 871 84 44 
www.carlosluna.es · luna@carlosluna.es ·        @carlosluna1912 

LIQUIDACIÓ D’ARTICLES FI DE TEMPORADA

OUTLET 50% 60% 70%
EN ARTICLES SELECCIONATS I FINS A FI D’EXISTÈNCIES.

Fabricants de tovalloles i home tèxtil.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 h i dissabte de 10 a 14 h. 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

Al juny, la nau Dents de Serra de Roca Umbert es va amarar de 
l'essència de La Fura dels Baus, gràcies a l'espectacle recuperat 
Manes, un clàssic dels inicis de la companyia, que tornava
a Granollers en el marc del cicle Onbert x Vacances.

LA FURA DELS BAUS TORNA I SORPRÈN A ROCA UMBERT
arxiu / t.t.

GRANOLLERS. Pel que fa a l'art i al patrimoni, una 
de les notícies més rellevants de 2019 ha estat el 
retorn –temporal– del retaule gòtic de l'església 
de Sant Esteve, que la ciutat es va vendre el 1917 i 
que es conserva al Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya (MNAC). Així, al març una desena de les 13 
peces que conformaven aquesta obra atribuïda a 
Pau Vergós, s'instal·laven al Museu de Granollers, 
on es poden visitar fins al març d'aquest 2020.

Es tracta d'una joia del gòtic català del taller de 
la família Vergós, que va ocupar l'altar major de 
l'església de Sant Esteve fins al segle XVIII –quan 
es va substituir per un retaule barroc–, i que el 
2919 es va presentar per primer cop a la ciutat 
des que va ser venuda el 1917. El retaule, que 
feia un mínim de sis metres d'alçada, il·lustra la 
vida de Sant Esteve, patró de Granollers i primer 
màrtir de la cristiandat, seguint la narració que es 
fa a la Llegenda àuria del segle XIII, un relat de 
les vides de sants que es va popularitzar un segle 
després. L'obra gòtica va presidir l'absis de l'es-
glésia granollerina fins al 1775. El cos central de 
l'obra, atribuït a Pau Vergós, està dedicat a la vida 
del sant, mentre que la predel·la –part inferior– 
tenia les escenes de la passió de Crist.

Durant tot l'any s'han anat succeint conferències 
sobre el retaule, la seva venda i com era Granollers 
en aquells moments d'inicis del segle XX. 

ART LA MOSTRA D'AQUESTA PEÇA HISTÒRICA ES PODRÀ VEURE FINS AL MARÇ D'AQUEST 2020

El retorn del retaule gòtic de 
Sant Esteve omple el Museu

L'any 1994 un grup de nois i noies del casal jove municipal de Bellavista 
va gestar la idea de crear un grup de diables. Aquesta és la llavor de 
la colla dels Encendraires de les Franqueses, que van aprofitar la festa 
major de Corró d'Avall per iniciar la commemoració dels seus 25 anys 
d'història. Els actes continuaran aquest 2020. Enguany també és el 25è 
aniversari de Passaltpas, una entitat que promulga les danses tradicio-
nals d'arreu de la mediterrània. 

25 anys d'Encendraires i Passaltpas

arxiu

La sala Nau B1 ha sumat nous 
directes de la mà d'artistes 
com Pau Vallvé, Mishima, Lil-
dami, Pupil·les, Ebri Knight, 
Guillamino, Sense Sal i Doctor 
Prats, entre d'altres. Incursi-
ons en estils poc habituals a la 
sala, que van suposar un sold 
out gràcies als històrics Sozie-
dad Alkoholika; temps per als 
nostàlgics amb Double Bou-
ble, i concerts familiars.

Nau B1 plena
de propostes i estils

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) ha arriscat aquest 2019 amb 
dos concerts excepcionals, per als 
quals ha calgut incrementar el preu 
de taquilla i posar a prova la fideli-
tat de la platea de la sala gran. Així, 
al gener el TAG rebia el prestigiós 
violinista libanès d'origen armeni 

Ara Malikian, considerat un dels 
millors innovadors del violí, amb 
un concert explosiu i divertit. Al 
març, el TAG proposava un altre 
plat fort, els argentins Les Luthiers, 
un referent internacional de l'hu-
mor que va omplir la sala gran amb 
els gags de Viejos Hazmerreíres. 

MÚSICA AL TAG PLATS FORTS DURANT LA TEMPORADA

Les Luthiers i Ara Malikian, la 
programació més internacional

L'Orquestra de Cambra estrenava al novembre Els elements, un 
espectacle que va comptar amb la col·laboració del ceramista Toni 
Cumella, l'Institut d'Arquitectura Avançada i Vicosystems perquè 
un braç robòtic dissenyés seguint la música una peça de ceràmica.

QUAN ELS ROBOTS 'DIBUIXEN' LA MÚSICA
arxiu / k.m.
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OPINIÓ

Hem deixat enrere un any en què s'han evidenciat els problemes d'accés a 
l'habitatge i de mala qualitat de l'aire. A més, la violència masclista no només 
continua sent una xacra que no s'ha pogut eradicar, sinó que s'ha palesat 
com el masclisme empastifa també el sistema judicial –amb sentències que 
sovint blanquegen les violacions i culpabilitzen les víctimes–. Els tribunals 
també han estat molt presents aquest 2019 que s'ha acabat, amb uns 
quants mesos amb la mirada posada a Madrid en l'anomenat judici del 
Procés, que ha conclòs amb una sentència que allunya encara més la solució 
al conflicte de l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol. 

A escala local, també hem passat un any d'eleccions, en què els polítics 
de Granollers i les Franqueses s'han posicionat davant totes aquestes crisis, 
potser amb més gestos que actuacions. Així que, entre els desitjos per aquest 
2020, hi ha l'aplicació de mesures urgents davant l'emergència climàtica. Es fa 
difícil entendre com es declara "l'emergència" i no s'hi intervé immediatament. 
És cert que des del món local s'impulsen iniciatives interessants, però encara 
falten accions valentes que transformin les ciutats en espais lliures de fum 
–i no només de tabac–. El trànsit de vehicles i les emissions industrials 
s'han de reduir si es vol un Vallès Oriental respirable. Per al 2020 desitgem 
una resposta contundent davant el masclisme, el racisme i qualsevol atac a 
la igualtat entre les persones. Des del món local també s'hi pot aportar molt, 
així com treballar per combatre la pobresa i oferir oportunitats a la ciutadania, 
amb solucions imaginatives que frenin les dificultats d'accedir a un lloguer 
d'un pis. Un 2020 en què els tribunals no siguin un espai per fer política, 
ni els parlaments per buscar brega. 

Que el 2019 que deixem enrere serveixi d'aprenentatge, i que el 2020 sigui 
més reeixit per al conjunt de granollerins i franquesins. Bon any nou!

DESITJOS D'ANY NOU
Editorial

entre a Madrid se celebra la 
cimera del clima, a la nos-
tra comarca el passat 11 de 
desembre es va produir un 

incendi en una empresa ubicada a Montor-
nès i dedicada a la recuperació de dissol-
vents i residus industrials que ha provocat 
un desastre mediambiental. Una empresa 
sancionada per la Junta de Residus.

L'incendi va provocar una elevada con-
taminació atmosfèrica i contaminació al 
riu Besòs, cosa que afecta directament la 
salut de les persones. Cal analitzar deta-
lladament què va passar i sancionar sense 
pietat als culpables. Cal que la fiscalia ac-
tuï per delicte mediambiental.

El Besòs, que des de fa uns anys acu-
mula un seguit d'èxits de recuperació, es-
pecialment pel que fa a les seves aigües, 
gràcies a la feina en positiu del Consorci 
del Besòs, acaba de patir un impacte molt 
fort que no ens podem permetre.

Necessitem el més aviat possible l'ava-
luació dels danys i aplicar mesures sufici-
ents no per reparar el que ha passat, que 
també, sinó que cal que cada un dels ajun-
taments i la Generalitat estiguem molt vi-
gilants sobre les diverses activitats de les 
empreses ubicades als nostres respectius 
termes municipals per reduir al màxim els 
riscos mediambientals.

Com va dir molt bé l'alcaldessa de Bar-
celona, el medi ambient necessita accions 
i no lamentacions.

Accions que les administracions hem de 

Males notícies mediambientals
portar a terme amb un major control de 
les activitats que hi ha al territori. I san-
cionar. Perquè si als conductors irrespon-
sables se'ls sanciona per posar en perill la 
vida d'altres, per què no hem de sancio-
nar les empreses que no compleixen la 
normativa mediambiental posant en risc 
la vida i la salut dels altres? Ja no ens po-
dem permetre més temps posar en risc la 
vida de les persones per la contaminació 
atmosfèrica o de l'aigua o dels sòls.

A Botswana fa temps que van fer una 
llei amb un article únic que venia a dir 
que aquell qui mati un dels grans (lleó, 
lleopard, elefant, rinoceront o búfal) se 
li aplicarà presó perpètua. Ha estat molt 
efectiva per evitar els caçadors furtius i 
una defensa considerable del medi ambi-
ent amb grans èxits de recuperació de les 
espècies. Amb això vull dir que s'ha aca-
bat pràcticament el temps de la pedagogia 
i hem de passar a aplicar sancions sense 
pietat.

Cal, a més de l'actuació de la fiscalia, que 
des del Consorci del Besòs parlem del que 
ha passat i prendre mesures actives que 
evitin un nou desastre. Mesures que hau-
rien d'anar en el camí de que a qui corres-
pongui se li apliquin mesures coactives. 
Una bona feina feta al riu des de fa anys, 
amb aportacions de tots, se n'ha anat en 
orris per un fet que segurament s'hauria 
pogut evitar.

M

ROSA
MARTÍ

Regidora de Medi Ambient 
de l'Ajuntament de Parets

Promou:

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

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

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Després dels danys patits 
al Besòs, el Consorci haurà de

 parlar de les mesures coactives
 que cal aplicar als responsables

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Una cosa que m'ha agradat molt al 
museu de #Granollers és una taula 
en la qual s'explica les tècniques 
tradicionals d'impressió de l'obra 
gràfica: xilografia, calcografia, 
litografia i serigrafia.

@cultura_hola @noemissis

A @lesfranqueses no puc anar al cinema 
caminant (en un trajecte al Ramassar que 
podria fer en 30 min) perquè la C-251 només 
té un pas de vianants a l'altura de l'Hospital
i el següent ja a Cardedeu. Després que
si #FridaysForFurture i #ZeroEmissions

@granollers si no voleu que els 
xavals de Granollers facin skate a 
la plaça de l'Església o voltants, per 
què no els feu uns equipaments reals 
i amb capacitat per a tothom, com 
tenen altres ciutats properes?

@agarc395 @joanfcomas

Tenim un gran problema. Ens queixem
que tot passa per Madrid i aquí tot passa 
per BCN. Si volem fer gran un territori l’hem 
de connectar entre ells. No pot ser que per 
anar de Granollers a Sabadell hagi d’anar 
fins Montcada i tornar

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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H Relació amb la llengua maltesaDiables rep el premi Home dels Nassos 2019
L'aula d'extensió universitària per a gent 
gran (Agevo) oferirà dimarts (18.30 h) a 
la sala d'actes del Museu de Granollers 
la conferència La in�luència de la llengua 
catalana en la maltesa, a càrrec de Pere Alzina.

Els Diables de Granollers han rebut per votació popular el premi Home 
dels Nassos 2019, que atorga la colla de Blaus i que enguany ha arribat 
a la 14a edició. L'entitat ha afrontat una crisi interna que va esclatar 
per festa major, i que li ha merescut el reconeixement. La Comissió 
Secreta dels Nassos ha atorgat també el premi honorí�ic a Lluís Navarro.

ÚLTIMA 
HORA

Cabré Junqueras ofereix un nou servei: La Prenecessitat, que li permetrà decidir 
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla, 

cerimònia, enterrament o incineració…

Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir 
qualsevol dubte al respecte.

Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró  ·    C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
22/12 Joan Subirana Pauls  94 anys
22/12 Rafael Martínez Rodríguez  67 anys
23/12 Emilia Sánchez Martínez  88 anys
23/12 Eulàlia Prats Benítez  84 anys
23/12 Bartolomé Trinidad Rdez.  86 anys
24/12 Mariana Pérez Gavilán  89 anys
24/12 Isabel Susín Palacio  93 anys
24/12 José Troyano Medina  89 anys
25/12 Luisa Rivas Sánchez  83 anys
25/12 Isabel Herrero Hurtado  90 anys
26/12 Claudette Algoedt  81 anys
26/12 Felipe Trinidad Dicha  80 anys

26/12 Llorenç Llach Font  97 anys
27/12 M. del Carmen Fdez. León  79 anys
27/12 Dolors Pujagut Puigtió  63 anys
27/12 Rafael López García  78 anys
27/12 Núria Forcadell Vilar  79 anys
27/12 Pilar García Sánchez  86 anys
27/12 Manuel García Chacón  74 anys
27/12 Sergia Saavedra Ramos  92 anys
28/12 Toni Nieves Gil  67 anys
28/12 Daniel Sánchez Bernal  79 anys
29/12 Olga Garriga Cullell  46 anys
29/12 M. del Mar Goñi Alemán  60 anys

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat ha tret 
a concurs les obres per construir 
el tercer carril de la C-17 entre 
Parets i Granollers, uns treballs 
que tenen una durada previs-
ta d'un any i mig com a màxim i 
un pressupost de 12.270.449,03 
euros (IVA inclòs), dels quals 
10.940.360,13 euros són per a 
l'obra civil i 1.330.088,91 euros 
per a senyalització, abalisament i 
defenses.

La licitació preveu que el procés 
d'obertura de pliques s'allargui 
fins a finals de febrer i Territori 
preveu que l'adjudicació i l'ini-
ci dels treballs es pugui realitzar 
abans de l'estiu.

En concret, l'ampliació de la cal-
çada es farà en sentit sud (sentit 
Barcelona), del punt quilomètric 
14,7 al 18,7, un tram que té sec-
ció d’autovia amb calçades sepa-
rades i dos carrils per sentit de 
circulació.  El tram presenta pro-
blemes d'inserció en el territori, 
amb molts accessos i incorpora-
cions que, segons el projecte, no 
compleixen la normativa vigent 
en vies d'aquest tipus. La calçada 
sentit Barcelona consta d’un vial 
lateral que permet els diferents 
accessos a les parcel·les i carrers 
del polígon del Pla, a Lliçà de Vall, 
i del polígon de Llevant, a Parets. 
L’àmbit del projecte consta de 
dos enllaços, el primer amb la 
carretera C-35, carretera amb un 

de pantalles acústiques a la zona.
Amb aquesta licitació es fa un 

pas endavant per posar fil a l'agu-
lla a una reivindicació històrica 
del territori. Fa dos anys, el secre-
tari d’Infraestructures i Mobilitat 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, 
Ricard Font, anunciava el com-
promís de destinar 35 milions 
d’euros a la millora de la via entre 
Mollet i Lliçà d'Amunt, amb actu-
acions com l'execució de la cons-
trucció del tercer carril en el tram 
entre Mollet i Granollers –que ara 
s'ha licitat–, i amb nous enllaços 
amb Montmeló i l’empresa Mango 
de Lliçà d’Amunt, la connexió amb 
l’AP-7 a Parets i la millora dels en-
llaços de la Vinyota de Mollet. 

carril per sentit de circulació que 
va uneix Parets amb Montmeló i 
un segon enllaç amb la carretera 
C-155, que s’inicia en aquest punt 
i discorre amb un carril per sentit 
de circulació fins a Sabadell.

El projecte licitat ha incorpo-
rat diverses al·legacions, com les 
efectuades per l'Ajuntament de 
Parets, que reclamava la conserva-
ció de Can Volart, una esmena que 
ha comportat el desviament de 
l’eix de la calçada en direcció Vic 
per tal d’evitar l’afectació a la ma-
sia catalogada com a patrimoni; i 
la millora de l’accessibilitat i la se-
nyalització en l'àmbit del polígon 
de Llevant. També s'ha incorporat 
un estudi acústic en el qual s’ana-
litza la necessitat de la disposició 

Agents dels Mossos d’Esquadra de 
la Divisió d’Investigació Criminal 
han desarticulat un grup d'11 per-
sons especialitzades en perpetrar 
robatoris violents en domicilis. La 
investigació es va iniciar el juny 
de 2019 quan la Unitat Central 
d’Atracaments va tenir coneixe-
ment que s‘havia produït un assalt 
violent a l’interior d’un domicili 
de Llerona, a les Franqueses. Tres 
assaltants van entrar al domicili 
i van agredir violentament una 
dona d’edat avançada amb greus 
problemes de salut i al seu fill de 
53 anys per emportar-se diners, 
joies, terminals de telefonia mòbil 
i un vehicle. Fruit de les indagaci-
ons policials, els investigadors van 
identificar un dels autors materi-
als de l’assalt i van relacionar-lo 

amb un altre robatori de caracte-
rístiques similars que es va come-
tre al juliol a Lliçà de Vall. Els inves-
tigadors van constatar que els dos 
robatoris havien estat comesos 
per un mateix grup criminal, que 
en petits grups o cèl·lules cometi-
en els assalts seguint sempre un 
patró molt similar. Buscaven víc-
times d’edat avançada amb un alt 
poder adquisitiu, feien vigilàncies 
prèvies tant dels domicilis com de 
les víctimes i buscaven el moment 
oportú per fer l’assalt. Per fer-ho 
sempre utilitzaven una violència 
extrema, fins i tot en algun dels 
casos havien deixat les víctimes 
inconscients. També se'ls va poder 
relacionar amb dos robatoris més 
comesos amb extrema violència a 
Reus i a Bigues i Riells. 

Un mort en un xoc a la C-17

arxiu

INFRAESTRUCTURES EL CONCURS PÚBLIC ROMANDRÀ OBERT FINS A FINALS DE FEBRER SUCCESSOS INVESTIGACIÓ ARRAN DEL CAS FRANQUESÍ

La Generalitat licita el tercer 
carril de la C-17 per 12 milions

EMBUSSOS  La C-17 és una de les vies més saturades de vehicles de la comarca

Detingut el grup violent 
que al juny va assaltar els 
amos d'una casa de Llerona

GRANOLLERS. Un home de 30 anys, 
veí de Granollers, va morir dijous a 
la tarda després de topar amb un 
cotxe que havia sortit de la via a 
la C-17 a la Garriga, segons ha in-
format el Servei Català de Trànsit 
(SCT). L'avís del sinistre es va re-
bre a les 14.18 h del dia de Sant Es-
teve al quilòmetre 29 de la C-17, en 

sentit Vic. Un segon turisme va to-
par amb el primer vehicle acciden-
tat, el conductor del qual va quedar 
ferit menys greu i va ser traslladat 
a l'Hospital de Granollers. Arran de 
l'accident, es van activar patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, tres dota-
cions dels Bombers i dues ambu-
làncies del SEM. 

Actualitzar i crear nous preus 
públics i taxes i incrementar les 
aportacions dels ajuntaments per 
mitjà dels convenis. Aquestes són 
algunes de les accions que planteja 
el Consell Comarcal de cara a l'any 
vinent per finançar els serveis que 
són deficitaris en el marc del pla 
econòmic financer (PEF) que es va 
aprovar la setmana passada. Se-

gons l'ens, el dèficit actual de deter-
minats serveis és de 585.000 euros.
Davant d'això el ple del Consell 
Comarcal ha aprovat un pla eco-
nòmic financer que estableixi  les 
actuacions a dur a terme per tal 
de garantir l’equilibri pressupos-
tari. El pla és conseqüència de 
l’incompliment de les regles de 
despesa fixades per la Llei d'Es-

GESTIÓ PLA PER GARANTIR L'EQUILIBRI PRESSUPOSTARI A L'ENS COMARCAL

El Consell Comarcal planteja noves 
taxes per finançar els serveis deficitaris

tabilitat Pressupostària i Sosteni-
bilitat Financera, que obliga a for-
mular un pla econòmic financer 
que permeti el compliment dels 
objectius o de la regla de despesa 
durant l'any en curs i el següent. 
Segons fonts del Consell Comar-
cal, actualment s'incompleix l'ob-
jectiu d'estabilitat pressupostària 
i el de regla de la despesa. 
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Passatge Arbeca, 3 
Granollers
(Al costat de Carrefour)

EL LLOC IDEAL 
PER A LES TEVES 
CELEBRACIONS. 

VINE I T’INFORMAREM 
SENSE COMPROMÍS.

MENÚ DE REIS
ENTRANT

Sopa de galets de la casa amb pilota.

PER PICAR
Amanida de salmó i alvocat 

amb vinagreta de cítrics.
Caneló farcit de pollastre de corral 

amb tòfona i salsa foie.
Cruixents de llagostins amb romesco.

SEGONS A ESCOLLIR
Bacallà confitat amb sobrassada ibèrica 

amb pistatxo i mel.
o

Melós de vedella gallega amb trompetes
 i parmantier trufada.

POSTRE
Arbre de Nadal de tres xocolates i crema anglesa.

BEGUDES I BODEGA
Aigua i vi del Penedès.

Cafès, copa de cava brut nature i dolços nadalencs.

PREU: 29,50 € (IVA INCLÒS)

T. 679 633 709
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El patge recollirà les cartesPer rebre les majestats, tallers de fanalets
Del Rec al Roc, Gran Centre, Més que comerç i 
el consistori han organitzat, un any més, una 
visita del patge reial, que tindrà lloc avui, dijous 
(18 h), a la plaça de les Olles. El patge recollirà 
les cartes per entregar-les als Reis d'Orient.

Avui, dijous (10.30 h), comencen els tallers de fanalets per rebre els 
Reis d'Orient. L'activitat, que durarà tot el dia, serà a la nau Dents de 
Serra de Roca Umbert, i seguirà divendres, dissabte –de 10.30 h a 
13.30 h i de 17 a 20 h– i diumenge al matí –de 10.30 a 13.30 h–. 
Els tallers estaran patrocinats per l'empresa Estabanell Energia.

CULTURA

TRADICIÓ MELCIOR LLUIRÀ TONS CÀLIDS, GASPAR PORTARÀ UN VESTIT GROC I VERD I BALTASAR, UN CONJUNT BLAU I LILA

Els Reis d'Orient estrenen vestits

EL CONGOST I GIRONA CENTRE, ALGUNES DE LES DESTINACIONS

Els patges visitaran els barris 
abans que arribin els Reis
GRANOLLERS. Avui, dijous (18 
h), els patges faran una exhaus-
tiva visita als barris de la ciutat 
per preparar l'arribada dels Reis 
d'Orient. Les zones que rebran 
els patges són Granollers Nord –al 
carrer Figueres, 15–, Joan Prim –a 
la plaça Jacint Verdaguer–, L'Hos-
tal –al Centre Cívic Nord–, el Con-
gost –al pavelló municipal–, Can 
Gili –al Centre Cívic del Camí Vell 
de Lliçà d'Amunt–, Can Bassa –a la 

plaça de Joan Oliver, 1–, Ponent –
al carrer Rafael de Casanova, 52–, 
Girona Centre –al camp municipal 
de l'Esport Club–, el Lledoner –a la 
plaça de Jaume I– i Can Mònic –al 
carrer Puig i Perucho–.

Abans de l'itinerari que recorre-
rà la ciutat, hi haurà un taller de 
fanalets (17 h) i una xocolatada 
popular, moment en el qual els 
patges agafaran energies i forces 
per a les visites. 

Els infants de les Franqueses pre-
pararan, a partir de divendres, 
l'arribada dels Reis d'Orient, i ho 
faran amb un taller de fanalets (16 
h) i una xocolatada (18 h) al Cen-
tre Cultural de Bellavista, activi-
tats organitzades per l'Associació 
de Veïns de Bellavista. La plaça 
de l'Espolsada acollirà, també di-
vendres a la tarda, tallers infantils 
(17 h) just abans que arribi el pat-
ge reial (17.30 h), qui s'endurà les 
cartes dels més petits. A les 18 h hi 
haurà un espectacle infantil i més 
xocolatada. Dissabte, els infants de 
Corró d'Amunt rebran els patges a 
les Antigues Escoles (19 h) amb els 
fanalets que hauran preparat prè-
viament (17 h), mentre actua Marc 
Oriol. Amb tota aquesta prepara-
ció, les Franqueses rebrà els Reis 
d'Orient a Bellavista a la cavalcada 
diumenge (17 h), quan Ses Majes-
tats arribaran en helicòpter al parc 
del Mirador. A les 17.30 h s'iniciarà 
un recorregut pels carrers del bar-
ri, que finalitzarà al Centre Cultural 
de Bellavista, i a les 19 h tindrà lloc 
la recepció i el lliurament de les 
cartes que quedin per entregar a 
les majestats. La tarda clourà amb 
una xocolatada (19.30 h).  

Baixats del cel
En el cas de Corró d'Amunt, la jor-
nada de la cavalcada començarà a 
les 12 h amb un taller de fanalets, 
i a partir de les 16.15 h hi haurà 
una xocolatada popular acompa-
nyada d'una actuació d'animació. 
Els esperats Reis d'Orient arriba-
ran a la plaça Joan Sanpera a les 
17.20 h en helicòpter –per sisè 
any– , i a les 18.35 h es donarà el 
tret de sortida a la cavalcada, que 
finalitzarà a les 19.30 h a la plaça 
de l'Espolsada. Ses Majestats ar-
ribaran a Llerona a les 18.25 h, 
quan, després d'un taller de fana-
lets al Casal, recorreran el carrer 
Catalunya fins a arribar a la plaça 
de Santa Margarida. A les 18.30 
h, una batucada dinamitzarà el 
recorregut, que tornarà al punt 
d'inici, el Casal de Llerona. A les 
19.30 h, es lliuraran les darreres 
cartes a les majestats. ❉

EL PAS PER LES FRANQUESES

Ses majestats, 
a Bellavista, 
Corró d'Avall
i Llerona

Matinal infantil a la 
plaça de les Hortes
Dissabte (11 h), Comerç Ral oferi-
rà una matinal infantil d'activi-
tats nadalenques a la plaça de les 
Hortes. En primer lloc hi haurà un 
taller de treballs manuals, i tot se-
guit se celebrarà una xocolatada 
(11.30 h). Al migdia, a partir de 
les 12 h, els patges gregorins re-
colliran les cartes amb els desitjos 
dels infants, i a les 12.30 h l'escola 
i companyia d'art escènic Milno-
tes oferirà un espectacle familiar. 
El matí tancarà, a les 13 h, amb el 
lliurament de premis del concurs 
Troba'l. 

L'Hospital també 
rebrà ses majestats
Els Reis d'Orient repetiran, en-
guany, el seu pas per l'Hospital de 
Granollers. Diumenge a la tarda 
(18 h) arribaran a l'edifici de Con-
sultes Externes per visitar les per-
sones que es troben malaltes en 
aquestes dates. Les majestats pas-
saran per l'Hospital abans d'ar-
ribar a la plaça de la Porxada, on 
infantis i famílies rebran els Reis 
d'Orients en un esdeveniment que 
comptarà amb la col·laboració del 
Consell dels Infants de Granollers 
i que disposarà de traducció a la 
llengua de signes catalana. 

GRANOLLERS. Diven-
dres i dissabte (17 
h), el recinte fabril 
de Roca Umbert 

acollirà, un any més, el Campa-
ment Reial del patge Gregori. Els 
infants podran entrar a les tendes 
de ses majestats i pujar a les car-
rosses, que estaran a punt per a la 
cavalcada de diumenge a la tarda. 
A més, els més petits podran visi-
tar la Tèrmica dels regals i el car-
bó, i trobaran tallers de fanalets, 
picarols, pinces i altres treballs 
manuals. També hi haurà berenar 
i una foguera on poder-se escalfar 
per fer front al fred. El campament 
serà la prèvia de la nit de Reis, un 
vespre esperat que donarà el tret 
de sortida a la mateixa Roca Um-
bert. Després de la picarolada (17 
h) que despertarà les majestats 
adormides a les tendes, diumenge 
la cavalcada arrencarà (17.30 h) i 
desfilarà per la ciutat, tot mostrant 
els vestits nous dels Reis d'Orient 
–una inversió de 15.000 euros, 
segons fonts del consistori–. "La 
darrera vegada que es van re-
novar els vestits va ser als anys 
90", explica Maria Villegas, regido-
ra de Cultura, qui afegeix que "les 
vestimentes ja havien quedat 
velles i calia un canvi". Melcior, 
l'encarregat de la mirra, portarà 
un vestit de tons càlids –un con-
junt ataronjat amb una capa ver-
mella i un coll blanc–, Gaspar, qui 

du l'encens, lluirà una brusa gro-
ga amb uns pantalons verds i una 
capa a conjunt, també verda. En el 
cas de Baltasar, qui regala l'or, el 
vestit serà de color lila i anirà reco-
bert d'una capa blava amb un coll 
gris. Les majestats aniran acompa-
nyades de 16 patges cadascuna, en 
total, 48 patges. Amb motiu de les 
noves vestimentes, s'ha difós un 

retallable per vestir ses majestats 
amb les millors gales.

Els caramelers encapçalaran 
la cavalcada, conjuntament amb 
Granollers Pedala i, enguany, com 
a novetat, una estructura mòbil 
oferirà un espectacle d'arts escè-
niques, a càrrec d'una companyia 
externa contractada per l'Ajunta-
ment. A més, aquest any s'incor-

poren animals gegants nous que 
desfilaran per la part del mig de la 
cavalcada, que se sumen als que ja 
van desfilar l'any passat, i el pat-
ge Picarol desfilarà per primera 
vegada. Per segon any consecutiu, 
els Reis d'Orient pujaran als cot-
xes descapotables a la plaça de la 
Constitució, fins a arribar a la pla-
ça de la Porxada. a.j.

La cavalcada d'enguany porta com a novetat la desfilada del patge PicarolLa cavalcada d'enguany porta com a novetat la desfilada del patge Picarol
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GRANOLLERS. Arta-
ban, la llegenda del 
quart Rei Mag, que 
aterrarà al Teatre 
Auditori de Grano-

llers (TAG) dissabte 4 de gener de 
2020 en dues sessions –la prime-
ra a les 12 i la segona a les 19 h–, 
és la darrera proposta de la pro-
gramació especial nadalenca del 
TAG. L'espectacle, que consisteix 
en un musical infantil del cor A 
Grup Vocal i de la consultoria ar-
tística Puça Espectacles, comptarà 
amb nou personatges en escena, 
interpretats per Iris Di Cassi, Lau-
ra Manchón, Laura G. Ballbé, Lau-
ra Bacaria, Ana Extremera, Júlia 
Diaz, Raimon Ferrer, Francesc 
Abril i Joan Mas. El musical estarà 
dirigit per Marc Angelet i compta 
amb la direcció musical de Marc 
Sambola. Les lletres aniran a càr-
rec de Yasmina Rincón i la drama-
túrgia serà de Marc Rosich.

Júlia Diaz, actriu del muntatge, 
explica que Artaban, la llegenda 

'Artaban, la llegenda del quart Rei Mag' 
posa en valor l'amistat i la generositat

tag

TEATRE  DISSABTE, EL MUSICAL FAMILIAR DIRIGIT PER MARC ANGELET ATERRARÀ AL TAG, AMB UNA DOBLE SESSIÓ

ARTABAN Un jove príncep que, fascinat per les estrelles, segueix un estel

'Diàlegs de Nadal', 
per reflexionar 
sobre les festes
GRANOLLERS. Divendres i dissab-
te (17.30 h), Roca Umbert serà 
l'escenari per a Diàlegs del Nadal, 
una  obra de microteatre dirigi-
da per Marc Felipe, qui, enguany, 
s'ha estrenat com a ajudant de 
direcció a la representació d'Els 
Pastorets a càrrec dels Amics dels 
Pastorets de Granollers al Teatre 
Auditori (TAG). De fet, Diàlegs del 
Nadal és una activitat que forma 
part de la programació que l'en-
titat ha preparat per a aquestes 
festes. "L'objectiu de Diàlegs de 
Nadal és fer reflexionar a les fa-
mílies sobre el concepte de les 
festes nadalenques, què són i 
què signifiquen", fa saber Imma 
Ortega, presidenta d'Amics dels 
Pastorets de Granollers, qui anun-
cia que l'obra és la culminació de 
tot un seguit d'accions que han 
anat  dinamitzant la ciutat durant 
l'època nadalenca. "Els Pastorets 
darrerament tenen un paper de 
relators del Nadal a Granollers, 
des de l'encesa de llums", cele-
bra Ortega. L'entrada al muntatge 
Diàlegs de Nadal serà gratuïta. ❉

del quart Rei Mag "és una obra per 
a públic infantil, però amb un 
gran rerefons per a adults", en 
paraules de l'artista. L'obra, basada 
en la llegenda de l'escriptor Henry 
van Dyke, té com a protagonista 

Artaban, un jove príncep –fascinat 
per les estrelles– que segueix un 
estel per arribar als Reis Mags. "El 
musical que oferirem transmet 
valors com ara l'amistat, el fet 
de compartir i aprendre a des-

pendre'ns d'elements que ens 
importen", feia saber Diaz. Laura 
González, ajudant de direcció, afe-
geix que l'obra teatral "serà una 
excusa per comunicar missatges 
potents", i que "els nens acostu-
men a sortir molt entusiasmats 
de l'obra i demanen als pares 
comprar el CD del musical", en 
paraules de González. ❉ a.jiménez

Entrades exhaurides

El Trencanous interpretat pel Ballet 
Nacional Rus ha exhaurit entrades 
per avui, dijous (19 h). La companyia 
de dansa clàssica torna a la ciutat per 
presentar un dels ballets més interna-
cionals, basat en el conte de l'escrip-
tor i compositor romàntic Hoffman, El 
trencanous i el rei dels ratolins.

'EL TRENCANOUS', DEL 
BALLET NACIONAL RUS

FUNCIÓ DE MICROTEATRE
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 2 al diumenge 5 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 4º 15º 5º 14º 4º 13º 2º

FUTBOL. DIUMENGE 5, 12 h
EC GRANOLLERS - CENTRE D'ESPORTS 
MANRESA
amb Roger Santaeugènia i Arnau Moya

Canal directe: 107.6 FM
Facebook i Twitter: @RadioGrEsports

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

MÚSICA EL CONJUNT FEMENÍ PORTARÀ EL CONCERT A LLEVANT TEATRE PER SEGONA VEGADA

El Cor Plèiade inaugura l'any
nou amb 'Un Nadal d'estrelles'
GRANOLLERS. Un Nadal d'Estrelles 
serà el concert que el Cor Plèiade 
d'Amics de la Unió oferirà a Llevant 
Teatre divendres (21 h), un mun-
tatge que ja es va esceni�icar el 
darrer any, però que enguany pre-
senta una versió millorada, amb la 
incorporació de les composicions 
originals de Jordi Puig i Bernat 
Vivancos, qui han creat dues pe-
ces expressament per a Plèiade. 
El conjunt està format per veus 
femenines agudes que interpreten 
peces a capella –és a dir, sense ins-
trumentació–, de compositors del 
segle XX amb temàtiques, estils i 
llengües diferents. Sota la direcció 
de Júlia Sesé i amb posada en esce-
na de Maria Jové –qui s'estrena en 
aquest doble concert com a direc-
tora escènica–, el muntatge es re-
presentarà en dues sessions, la pri-
mera a la ciutat i la segona al Teatre 
Ateneu de Sant Celoni, divendres 
10 de gener (21 h). "Serà un con-

cert ple de sorprenents sonori-
tats i impactes visuals", informa 
l'organització, formada per Amics 
de la Unió i pel mateix Cor Plèiade. 
El cor, a més de cantar entre el pú-
blic, també ballarà, i apostarà per 
experiments escènics innovadors. 

arxiu

COR PLÈIADE  El conjunt d'Amics de la Unió està format per veus agudes

Pel que fa al repertori, Plèiade farà 
un repàs de nadales, tant catalanes 
com d'arreu del món. 

Dv 3 de gener, 21 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

LLEURE L'ANY VINENT, EL PARC INFANTIL DE NADAL RENOVARÀ L'EMBLEMÀTIC LABERINT

Prop de 6.000 persones han 
gaudit de la 23a edició del Pingra

GRANOLLERS. En-
guany, el Parc Infan-
til de Nadal (Pingra) 
estrenava una nova 

estructura moderna que perme-
tia recuperar la desitjada piscina 
de boles, una de les activitats més 
aclamades pels infants durant les 
tres jornades del cap de setmana. 
La 23a ha estat una edició que ha 
acollit, també, un passadís reno-
vat per a nadons amb nous jocs 
simbòlics. "Estem molt satisfets 
de com ha anat aquesta edició", 
celebra Xavi Raig, membre de La 

Soca –el col·lectiu voluntari que, 
format per 25 membres, cada any 
organitza el Pingra–, qui calcula 
que prop de 6.000 persones han 
passat pel parc. "És una xifra si-
milar a la d'altres anys, i té sen-
tit perquè acostumem a tenir un 
públic fidelitzat", fa saber Raig, 
qui observa que el flux d'assistents 
es va anar relaxant al llarg del cap 
de setmana. "El primer dia vam 
haver de tancar l'espai per afo-
rament complet", explica Raig. 
Una altra de les novetats d'aquest 
any ha estat el perfeccionament 

del PIN Escape, una proposa que 
es va fer, per primera vegada, l'any 
passat –en forma de joc de taula–, 
però que aquesta vegada "ha aga-
fat una dimensió de lògica", en 
paraules de l'organitzador.

Enguany, el Pingra afrontava el 
repte de no comptar amb l'espai an-
nex a la pista central del Palau d'Es-
ports. "Any rere any, el nostre rep-
te és pensar de quines activitats 
omplim el centre del parc", refle-
xionava Raig. Enguany, l'organitza-
ció va decidir situar els inflables a 
la pista central. "L'any vinent, les 
obres a l'annex del Palau hauran 
acabat, i plantejarem quines acti-
vitats se situaran al centre", pre-
veu el membre de La Soca. A més, 
l'organització es marca l'objectiu 
de fer créixer el parc verticalment. 
"El Palau és un espai molt gran, 
i treballem per decorar-lo inte-
gralment, amb les dificultats que 
comporta", diu Raig. De fet, la tiro-
lina –l'activitat que més èxit ha tin-
gut el 2019– és una proposta pen-
sada en la línia d'oferir activitats a 
la part alta del pavelló. L'any vinent, 
el Pingra apostarà per un laberint 
de formes noves. a.jiménez

REGULARITAT  El Parc Infantil de Nadal manté els assistents d'altres edicions

pingra
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Descobrint el patró de la ciutat
Dimarts (18 h), Paco Asensio serà el narrador  
d'històries de les taules gòtiques de Sant Esteve, 
el patró de la ciutat. L'activitat, que és de caràcter 
familiar, tindrà lloc al Museu de Granollers, i donarà 
a conèixer la vida i els miracles del sant patró.

GRANOLLERS
DIJOUS, 2
10.30 h Dents de Serra. Roca Umbert
Taller de fanalets
18 h Plaça de les Olles
El patge recull les cartes dels Reis
18 h Barris de la ciutat
Els patges visiten els barris
18.50 h Centre Cívic Can Gili
Xocolatada i vista del patge reial
19 h Teatre Auditori de Granollers
El Trencanous. Ballet Nacional Rus
DIVENDRES, 3
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
10.30 h Dents de Serra. Roca Umbert
Taller de fanalets
17 h Roca Umbert
El Campament Reial del patge Gregori
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
21 h Llevant Teatre
Un Nadal d'estrelles
DISSABTE, 4
9 h Carrer d'Anselm Clavé
Fira d'Artesans del Vallès
10.30 h Dents de Serra. Roca Umbert

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. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener
Biblioteca Can Pedrals
Arquitectura de Granollers. 
Fins al 10 de gener
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografies de Llorenç 
Civil. Fins a mitjans de gener

Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer
Llibreria La Gralla
Mirades. Retrats, pintures de Laia 
Pajares. Fins a l'11 de gener
Casino
Les parets parlen, de Jordi Trullàs 
i Ramon Font. Fins al 31 de gener 
Espai Tranquil de Barbany
Aenima, de David Bawa i Joan Sala. 
Fins a l'11 de gener
Cinema Edison
Obres finalistes del premi  
d'escultura Manel Batlle.  
Fins al 12 de gener

DIJOUS, 2
9 h Centre d'Art i Noves Tecnologies
Taller de Nadal Científic i Tecnològic. 
Fem música
DIVENDRES, 3
9 h Centre d'Art i Noves Tecnologies
Taller de Nadal Científic i Tecnològic.
Fem música
16 h Centre Cultural de Bellavista
Xocolatada i taller de fanalets
17 h Plaça de l'Espolsada
Porta la carta al Patge Reial
DISSABTE, 4

LES FRANQUESES

Taller de fanalets
11 h Plaça de les Hortes
Taller de manualitats. 11.30 h  
Xocolatada. 12 h Recollida de cartes. 
12.30 h Espectacle de Milnotes. 13 h 
Lliurament de premis del concurs Troba'l
12 h Teatre Auditori de Granollers
Artaban, la llegenda del quart Rei Mag
17 h Roca Umbert
El Campament Reial del patge Gregori
19 h Teatre Auditori de Granollers
Artaban, la llegenda del quart Rei Mag
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80, amb Josep Resina
DIUMENGE, 5
9 h Carrer d'Anselm Clavé
Fira d'Artesans del Vallès
10.30 h Dents de Serra. Roca Umbert
Taller de fanalets
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició  
Tu investigues!
17 h Roca Umbert
Despertem els Reis! 17.30 h Inici de  
la cavalcada reial. 20 h Recepció 
18 h Hospital de Granollers

9 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Taller de fanalets i actuació de Marc 
Oriol. 19 h Recepció dels patges reials
DIUMENGE, 5
17 h Parc del Mirador de Bellavista
Arribada dels Reis d'Orient. 17.30 h  
Recorregut pels carrers de Bellavista. 
19 h Recepció i lliurament de cartes. 
19.30 h Xocolatada
12 h Plaça de l'Ajuntament
Taller de fanalets. 16.15 h Xocolatada  
i actuació d'un grup d'animació
17.20 h Plaça Joan Sanpera
Arribada dels Reis d'Orient.  
18.35 h Inici de la cavalcada
19.25 h Plaça de l'Espolsada

Els Reis d'Orient visiten l'Hospital
18 h Casino
Ball Social
DIMARTS, 7
18.30 h Museu de Granollers
Conferència. Assemblea. La influència 
de la llengua catalana en la maltesa
DIMECRES, 8
10 h Gra. Equipament juvenil
Formació per a joves. Nou programa
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la història.

Recepció i lliurament de cartes
17 h Casal de Llerona
Taller de fanalets
18.25 h Carrer Catalunya
Cavalcada de Reis, fins a la plaça Santa 
Margarida. 18.30 h Sortida del Casal de 
Llerona amb els fanalets i batucada. 
19.30 h Recepció i lliurament de cartes 
als Reis d'Orient
DILLUNS, 6
12 h Parròquia de Santa Eulàlia  
de Mèrida
Missa solemne de l'Epifania del Senyor
DILLUNS, 7
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada



dj, 2 gener 202024

€/litro

€/litro

nuevo

Bones
festes!
Bones
festes!
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