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Ampli pis de 3 
habitacions, totes 
dobles, al centre. 
Cuina office exterior. 
Bany complet reformat. 
A tres minuts del CAP 
i la plaça de l’església.  
Finca de pocs veïns 
amb ascensor. Home Staging GRATUÏT

Oferim als nostres clients un reportatge 
fotogràfic gratuït. Treu el màxim valor al teu 
pis i accelera la seva venda. CONSULTEU-NOS

Certificació
EnergèticaD

PIS EN VENDA A GRANOLLERS
CENTRE C/SANT JAUME DE 70 m2

186.000€

Viu al centre i, 
alhora, en una 

zona tranquil·la. 
Perfecte per a 
entrar a viure. 
Un habitatge 

ideal per a tots.
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EN PORTADA

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ATURATS

ANGLÈS intensiu juliol i setembre
C.P Lampista
C.P Muntatge I install.lacions frigorifiques

ALTRES CURSOS SUBVENCIONATS

ANGLÈS – Preparem els exàmens de Cambridge
ALEMANY – Nivell inicial
ACTIC – Nivell mitjà (Informatica)
SUPORT BÀSIC + DEA

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT ELECTRICITAT
Obtenció directa           12 mesos

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS 
ELÉCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ – Consulta els requisits

MÉS INFORMACIÓ 
A LA NOSTRA PÀGINA WEB:

www.isoveri.com

C/ Josep M. de Sagarra, 68 
08402 · GRANOLLERS

Tel. 93 470 00 00 · M. 640 341 361
isoveri@isoveri.com

FORMA’T AMB NOSALTRES

CURSOS A MIDA 
PER A LA TEVA EMPRESA

La imatge de la 30a edició del Festival de Jazz de 
Granollers és ben bé una declaració d'intencions. 
Com en el cartell, la programació té un volgut pro-
tagonisme femení. Aquesta és una de les caracte-
rístiques de la proposta d'enguany, que començarà 
el 31 de gener i s'allargarà �ins al 23 de març, amb 
13 concerts a quatre espais de la ciutat i més d'una 
cinquantena d'artistes als diferents escenaris.

Com és habitual, el festival també combina els 
noms de prestigi internacional [detallats al quadre 
superior] amb el talent local, �ins i tot el més jove, 
gràcies al concert de combos de l'alumnat del Con-
servatori Municipal Josep M. Ruera, que enguany 
compartiran escenari el 23 de febrer amb l'Ensem-
ble Jazz Orquestra i el combo de percussionistes de 

JazzGranollers i el Casino
impulsen l'edició del
festival més feminitzada,
amb 13 concerts i 50 músics

La protagonista del 
cartell de la 30a edició 
és la trombonista i 
compositora Melba 
Liston, nascuda el 1926 
a Kansas City. Liston 
va formar part de la 
banda liderada per Dizzy 
Gillespie, juntament 
amb John Coltrane, Paul 
Gonsalves i John Lewis.

la Vall del Tenes. A més, tot i que el Casino és l'es-
cenari principal del certamen, novament s'obre a 
altres espais de la ciutat, com el Teatre Auditori i 
els restaurants Anònims i El Mirallet, que hi han 
col·laborat els darrers anys.

Concerts per agradar
El president de JazzGranollers, Lluís Sitjes, ha ex-
plicat que, malgrat seguir un criteri similar al dels 
darrers anys, la programació, coincidint amb el 30è 
aniversari, ha buscat fer propostes singulars, com 
la de Mezquida i la JazzGranollers Ensemble, i que 
"pensades perquè la gent gaudexi; agradaran". 
En aquest sentit, el festival recupera músics que 
feia temps que no hi passaven, com Raynald Colom i 

Joan Vinyals, que a més contribuirà a posar en valor 
el talent femení –amb la presència a la seva formació 
de Chiara Giani (mandolina)– i que presentarà un re-
pertori de blues. En aquest sentit, Sitjes explica que 
"s'ha ideat una programació equilibrada, que 
aposta per diferents estils dins el món del jazz",
com per exemple la proposta de jazz fusió Flamenco 
Standards, que clourà el festival el 27 de març.

El lligam amb el Casino, negre sobre blanc 
Fa dècades, doncs, que JazzGranollers –constituï-
da com associació el 2007– desenvolupa gran part 
dels concerts que organitza al Casino de Granollers. 
Aquesta relació estreta entre les dues entitats, però, 
no s'ha formalitzat �ins a �inals de 2019, quan Jazz-
Granollers i el Casino van signar un conveni de col·la-
boració inde�init –però revisable– que formalitza el 
seu vincle. "La junta actual valora molt el jazz com 
a part de les activitats culturals que vol impulsar 
el Casino, i volíem deixar-ne constància", explica el 
president de l'entitat, Josep Rius. JazzGranollers con-
tinua sent, però, una entitat autònoma, a diferència 
del predecessor jazzístic de la ciutat, el Club de Ritme, 
que va deixar de programar-lo el 1958. ❉ montse eras

Tres dècades 
a ritme de jazz

PROGRAMACIÓ DEL 30è FESTIVAL DE JAZZ

      SO DE KM0 AMB CONVIDAT DE LUXE
Marco Mezquida & JazzGranollers Ensemble 
–6 de març–
Un dels grans concerts combinarà –com en 
el mateix festival– el talent local amb els grans 
noms de l'escena jazzística del país. Així, el 
prestigiós pianista Marco Mezquida col·laborarà 
amb la formació granollerina.

      MÉS CONCERTS. Xavi Torres Trio Featuring 
Ben Van Gelder –14/2–; Dani Pérez & Jordi 
Farrés –21/2–; Raynald Colom Quartet –28/2–;
Joan Vinyals Quartet –13/3–; Andrew 
d'Angelo & Bill McHenry Quartet –20/3–

      FEBRER AMB ACCENT FEMENÍ
Concert d'Irene Reig –dia 12–, Natsuko Sugao 

–7– i Magalí Sare –18–
La presència de dones artistes creix cada any al

 festival granollerí. Irene Reig Trio hi actuarà al febrer, 
a l'Anònims, en un concert en què la saxofonista i 

compositora –formada a l'ESMUC i al Conservatori 
d'Amsterdam– lidera un directe amb Pau Sala al 

contrabaix i Joan Casares a la bateria. Les sessions en 
clau femenina, però, s'encetaran amb Natsuko Sugao 

group, la banda encapçalada per la trompetista 
japonesa afi ncada a Barcelona. A la recta fi nal del 

certamen, la cantant i fl autista Magalí Sare presentarà, 
a El Mirallet, el projecte conjunt amb Manel Fortià.

       PRESTIGI INTERNACIONAL
Michael Kanan Trio & Mayte 

Auguacil –31  de febrer–
El festival s'obrirà amb un dels 
pianistes més prestigiosos de 

l'escena internacional. Kanan, a 
més, comptarà amb el legendari 

contrabaixista Horacio Fumero i el 
bateria barceloní Guillem Arnedo. Per 

arrodonir la proposta, la vocalista 
Mayte Auguacil posarà la cirereta 

del pastís jazzístic, que estrena disc.

       30è ANIVERSARI AL TAG 
Big Band de Granollers –1 de març–

La formació de la ciutat celebrarà els 
30 anys del certamen al Teatre Auditori 
amb l'espectacle Quin Festival! en què 

farà un repàs dels espectacles. que 
han estrenat al llarg dels anys, tot 
revivint els homenatges a Johnny 

Griffi  n i Horace Silver, així com una 
selecció de temes dels concerts més 

destacats. A més, amb un audiovisual 
que farà un viatge a la història del jazz.
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GRANOLLERS. La unió temporal 
d’empreses formada pels despat-
xos d’arquitectes BAAS Arqui-
tectura i Casa Solo, guanyadora 
del concurs d’idees iniciat abans 
de l’estiu, va presentar dimarts 
el projecte executiu del nou cen-
tre de radioteràpia per a malalts 
de càncer que es construirà l’any 
que ve a l’Hospital de Granollers. 
L’edifici se situarà a l’espai que 
ocupava l’antiga casa de Can Bufí, 
entre els carrers José Zorrilla, Bar-
tomeu Brufau i Manel Cornella. 
Tindrà tres plantes i destacarà per 
l’àmplia distribució dels espais 
–fins a 2.300 metres quadrats–, 
la llum natural, la confortabili-
tat i la integració amb l’entorn i 
el recinte hospitalari. A la planta 
baixa hi haurà un espai específic 
per a medicina nuclear, les sales 
d’espera i de tractament de radi-
oteràpia, amb dos acceleradors 

lineals –un dels quals donat per 
la Fundació Amancio Ortega–. A la 
segona planta, amb un accés inde-
pendent, hi haurà una gran sala de 
tractament de diàlisi, mentre que 
la primera planta es reservarà per 
al funcionament intern del centre. 

Segons explicaven els arquitec-
tes, el projecte dóna importància 
a les formes arrodonides i a l’en-
trada de llum natural mitjançant 
grans finestrals i patis interiors. 
“Volem que l’edifici sigui ama-
ble i agradable, càlid, confor-
table i que transmeti un cert 
optimisme”, explicava un dels 
redactors del projecte, Jordi Badia. 
“A la coberta també hi haurà ve-
getació, i unes làmines a la faça-
na graduaran l’entrada de llum 
i preservaran la privacitat dels 
pacients”, afegia Roger Pernas. A 
més, el projecte també preveu una 
reserva d’espai per a futures am-

Nou pati del Salvador LlobetL'Esbart lliura la panera de Nadal
Dissabte (11 h) s'inaugura el nou pati de l'escola 
Salvador Llobet, que té més plantes i arbrat,  
elements lúdics i espais diferenciats de joc.  
La proposta va sorgir de l'AMPA i va ser una de  
les més votades en els pressupostos participatius.

L'Esbart Dansaire va lliurar dilluns a Roca Umbert la panera de  
Nadal de l'entitat, valorada en més de 1.500 euros i elaborada  
a partir de la col·laboració de 51 comerços de la ciutat. El premi,  
que va recaure en el número 845 coincidint amb les últimes xifres de 
La Grossa, va ser per a la família Ginestet Maynou, socis de l'entitat.

SOCIETAT

baas arquitectes - casa solo

IMATGE VIRTUAL  La previsió és que el centre pugui entrar en funcionament la primavera de 2022

EQUIPAMENTS  LA INSTAL·LACIÓ PODRÀ DONAR SERVEI A UNS 1.000 PACIENTS CADA ANY

El nou centre de radioteràpia de 
l'Hospital s'edificarà l'any vinent

L’aliança entre el tercer sector i 
l’àmbit de la salut van centrar di-
marts la 15a Jornada de Salut orga-
nitzada per l'Hospital de Granollers 
a la sala Tarafa. La jornada fomenta 
el debat sobre aspectes rellevants 
en l’àmbit sanitari entre ciutadans 
i professionals de la salut, i aquest 
cop, també, de l’àmbit social. Unes 
80 persones van participar en una 
sessió que va consistir en dues tau-
les rodones. La primera tractava la 
situació actual del tercer sector i la 
seva relació amb l’àmbit de la salut, 
i estava moderada per Montse Or-
tiz, cap de la Unitat de Treball Soci-
al de la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers, qui destacava el 
paper del tercer sector a l’hora de 
garantir la igualtat d’oportunitats 
per a tothom. “A pitjor posició so-
cial, amb pitjor accés a l’habitat-
ge, l’alimentació o la medicació, 
pitjor salut”, alertava. Van parti-
cipar en la ponència representants 
de la taula d’entitats del tercer sec-
tor de Catalunya, dels Serveis de 
Benestar i Acció Comunitària de 
l’Ajuntament, de Creu Roja i de Cà-
ritas. L’altra taula rodona va tractar 
sobre el present i el futur del tercer 
sector, i va ser moderada per Albert 
Capitán, director d’Actua Vallès. En 
aquest cas van participar-hi repre-
sentants de les fundacions Apadis, 
El Xiprer, Arrels i de l'ONG Por una 
sonrisa lo doy todo.

Treball conjunt
La sessió també va comptar amb la 
intervenció inaugural del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, qui valorava 
“l’experiència, el compromís cí-
vic i l’ambició social” que aporta 
el tercer sector en la construcció de 
la societat. “Aspirem a ser una co-
munitat, cada cop més diversa, 

"L'atenció sanitària
no és mai completa si no 
s'aborda l'esfera social"

SALUT  JORNADA DE SALUT AMB EL CONSELLER EL HOMRANI

El dimarts 28 de gener es reprendran les passejades de gent gran amb una 
caminada de Granollers al Circuit de Catalunya, on es farà una visita guiada. 
Aquest curs Granollers comparteix grup amb Martorell, l’Hospitalet i Giro-
nella, de manera que els caminaires granollerins visitaran aquests muni-
cipis i acolliran els participants d'aquestes tres ciutats. Les inscripcions (5 
euros) ja estan obertes i es poden fer al Servei d’Esports de l’Ajuntament. 

Passejada de gent gran al Circuit

L’Hospital General de Granollers ha estat guardonat 
amb el Premi Fundació Asisa en el marc dels Premis 
Avedis Donabedian. Un premi que, emmarcat en l’àrea 
d’informació social i transparència, distingeix les  
institucions i empreses que presentin una millor  
informació sobre les accions i les estratègies dutes a 
terme en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa. 
El premi va ser recollit pel Dr. Rafael Lledó, director  

general de l’entitat, en el marc de la 30a edició dels Premis a la Qualitat en  
Institucions sanitàries celebrada dijous al vespre al Palau de la Música Catalana.

Responsabilitat social corporativa

pliacions i la urbanització d’una 
plaça a tocar del carrer Zorrilla.

Estalvi de temps
Un dels objectius del centre de 
radioteràpia és “acostar els ser-
veis sanitaris als ciutadans”. En 
aquest sentit, suposarà un notable 
estalvi de temps per als centenars 
de pacients que actualment s’han 
de desplaçar a Barcelona per re-
bre uns tractaments que sovint no 
duren més de tres minuts. El cen-
tre donarà servei al Vallès Oriental 
i Osona –podrà atendre uns 1.000 
pacients cada any– i s’emmarca en 
la xarxa assistencial de salut que el 
Servei Català de la Salut desplega 
arreu del territori, en aquest cas 
en coordinació amb la Xarxa C-17. 

La construcció tindrà un cost 
total de nou milions d'euros, als 
quals cal afegir el cost dels dos 
acceleradors lineals –d’entre 1 i 2 
milions cada un–. El finançament 
es repartirà entre diverses insti-
tucions i administracions, des de 
l'Ajuntament fins a la Diputació, el 
CatSalut i el Clínic, que serà el cen-
tre de referència i que hi aportarà 
recursos humans i coneixement 
tècnic. Segons apuntaven els res-
ponsables del projecte, l’objectiu 
és iniciar les obres el gener de l’any 
que ve i posar-lo en funcionament 
la primavera del 2022. L’alcalde 
Mayoral apuntava que “quan el 
centre estigui en marxa s’obrirà 
una nova etapa en l’atenció sa-
nitària a la ciutat”. i x.l.

x.l.

MAYORAL I EL HOMRANI

però cohesionada”, deia El Hom-
rani. “I per això és fonamental 
l’aliança entre les administraci-
ons i les entitats de caire social, 
treballar plegats i alinear objec-
tius”, insistia. El conseller també 
destacava l’atenció a l’envelliment 
i de cures com un dels reptes més 
importants dels pròxims anys, i en 
aquest sentit apostava per “cons-
truir un sistema prou flexible 

que hi doni resposta” i per “do-
nar als professionals de l’àmbit 
social la mateixa importància 
que als de l’àmbit sanitari”.

Rafael Lledó, director de l'Hos-
pital, assegurava per la seva ban-
da que “l’atenció sanitària mai 
no es completa si no es treballa 
l’esfera social”, un àmbit amb el 
qual tenen a veure el 80% de les 
situacions de salut a què dóna res-
posta el sistema sanitari. i x.l.

"Els professionals de 
l'àmbit social han de tenir 
la mateixa importància 
que els de l'àmbit sanitari"
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ELS NOSTRES SERVEIS: 
Atenció personalitzada | Instal.lació, confecció i entapissats | Rivetat de  catifes | Transport 
a domicili | Finançament fins a 12 mesos * | Targeta Premium          * Fins a 6.000€ sense interessos

PINTURES   ACCESSORIS   PAPER PINTAT   REVESTIMENTS   PAVIMENTS   PARQUETS   
ROBA DE LLAR   CORTINES DESCANS    DECORACIÓ   CATIFES   JARDÍ   PORTES

C/ Joanot Martorell, 272  
08402 Granollers     
    93 849 87 44         
    lober16@grupolober.com
    Dilluns a Divendres: 8 a 20h 

    Dissabtes: 9 a 20.30h

REBAIXES
EN LLAR I DECORACIÓ

-30%

-50%
-40%

GRANOLLERS. Membres de la PAH 
de Granollers i altres municipis 
del Vallès Oriental ocupaven di-
marts l'oficina del Banc Santander 
de la plaça Maluquer i Salvador 
per protestar per un desnona-
ment que es preveu divendres a 
Can Mònic, i que afecta un matri-
moni gran en situació d'exclusió 
residencial.

El desnonament és conseqüèn-
cia d'un procediment d'execució 
hipotecària iniciat pel Banc Popu-
lar, des del 2018 absorbit pel Banc 
Santander. Aquest últim és qui ara 
té la capacitat d'aturar el desno-
nament i el que, segons la PAH, té 
l'obligació d'oferir un lloguer social 
tenint en compte la llei 24/2015.

Els afectats són un matrimoni 
de 59 i 64 anys, que van adquirir 
l'habitatge el 2005. El procediment 
d'execució hipotecària es va inici-
ar al 2014. "El matrimoni afec-
tat està en situació d'exclusió 
residencial i compleix tots els 
requisits legals perquè el Banc 
de Santander estigui obligat a 

festants de la PAH, que finalment 
van aconseguir una proposta de 
lloguer social per al matrimoni de 
l'immoble de la plaça de Can Mònic.

L'amenaça de desallotjaments és 
constant. De fet, dilluns la PAH es 
concentrava en un habitatge de Can 
Bassa i aconseguia aturar-ne un, 
ordenat pel jutge a petició del Banc 
Sabadell. També dimarts la PAH es 
concentrava a la plaça de Can Mò-
nic per un altre desnonament. m.e.

oferir-li un lloguer social", deta-
lla la PAH, qui des de l'octubre ha 
denunciat aquest incompliment a 
l'Ajuntament de Granollers, a qui 
reclama que iniciï un procediment 
sancionador per imposar una mul-
ta al Banc de Santander.

"Fem una crida a la població 
de Granollers perquè exigeixi a 
la presidenta del Banc de San-
tander, Ana Botín, que li ofereixi 
un lloguer social", deien els mani-

pah

HABITATGE EL MATRIMONI AFECTAT FINALMENT VA ACONSEGUIR UN LLOGUER SOCIAL

La PAH ocupa el Banc Santander 
contra una execució hipotecària

PROTESTA Una pancarta assenyalava Botín, com a propietària del banc

L'Ajuntament de Granollers ha 
iniciat els treballs per retirar 11 
plataners del carrer Enric Prat 
de la Riba i per construir nous 
escocells –de 140 x 100 centíme-
tres–, de manera que s'hi puguin 
plantar 58 liquidàmbars, un arbre 
ornamental de baix manteniment, 
les fulles del qual es tornen ver-
melloses a la tardor.

Les obres també preveuen fer 
arribar a cada escocell la correspo-
nent xarxa d'aigua. L'actuació es fa 
entre els carrers Princesa i Alfons 
IV, i respon a un dels projectes 
més votats dels pressupostos par-
ticipatius de 2019 –plantar més 
arbres, arbustos i qualsevol tipus 
de vegetal autòcton en espais mu-
nicipals per millorar la salut medi-

ambiental de la ciutat–.
També en aquest marc s'han 

plantat 45 roures al tram urbà del 
passeig Fluvial, entre el parc firal i 
el parc del Congost, mentre que al 
sud del parc firal, a tocar del camí 
de Can Bassa, s'hi han plantat 16 
alzines, 6 sureres, 5 pins pinyers 
i 16 roures de mides diverses for-
mant un conjunt arbrat. També 
s'hi han plantat més de 200 arbus-
tos de diferents espècies vegetals 
autòctones per tal de millorar la 
biodiversitat de l'entorn. Al parc 
del Congost s'ha enverdit part de 
la zona central del parc ampliant la 
superfície regada en més de 1.100 
metres quadrats.

L'import total d'aquestes actuaci-
ons ha estat de 113.494,77 euros. 

VIA PÚBLICA NOUS ESCOCELLS PER A LIQUIDÀMBARS

Retiren 11 plàtans i planten 
58 arbres a Prat de la Riba

Lleugera millora de l'aigua del Besòs
Un mes després de l’incendi de la fàbrica de gestió i tractament de dis-
solvents a Montornès, l'ACA segueix amb els treballs del pla de xoc per 
al seguiment de l'impacte ambiental al Besòs, que avalua l’impacte i el 
grau de recuperació. Segons el Consorci del Besòs Tordera, les primeres 
mostres indiquen una lleugera millora de la qualitat de l'aigua. 
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El secretari d'Organització del PSC i 
exalcalde de la Roca del Vallès, Sal-
vador Illa, va ser nomenat dilluns 
nou ministre de Sanitat del govern 
espanyol. D'aquesta manera, el nú-
mero 2 dels socialistes catalans es 
converteix en l'únic representant 
del PSC en el nou govern de coalició 
entre el PSOE i Unidas Podemos.

Illa, de 53 anys, és llicenciat en 
Filosofia per la Universitat de Bar-
celona (1989) i té un màster en 
direcció d'empreses a l'IESE, de la 
Universitat de Navarra (1993). És 
professor associat de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna. Va ser alcalde 
de la Roca del Vallès entre 1995 i 
2005 i ha ocupat diversos càrrecs 
a l'administració de la Generalitat 
i a l'Ajuntament de Barcelona, així 
com en el grup municipal del PSC a 

POLÍTICA  L'ÚNIC REPRESENTANT DEL PSC AL CONSELL DE MINISTRES ÉS VEÍ DEL VALLÈS ORIENTAL

Salvador Illa, exalcalde de la 
Roca, nou ministre de Sanitat

acn

SALVADOR ILLA  Va prometre el càrrec de ministre dilluns

lfi

ATENEU  El local deixa de ser exclusivament la seu d'Imagina Esquerra en Comú

la capital catalana. Des de novem-
bre de 2016 és secretari d'Organit-
zació del PSC. Recentment, Illa ha 
format part de l'equip negociador 

dels socialistes amb ERC per tan-
car l'acord que ha facilitat la inves-
tidura de Sánchez com a president 
de l'executiu espanyol. 

LES FRANQUESES. El local de Cor-
ró d'Avall que durant més de 7 
anys ha acollit el projecte de Les 
Franqueses Imagina –i els darrers 
temps, també, la seu d'Imagina 
Esquerra en Comú (IEC)–, serà 
l'espai inicial d'un projecte d'Ate-
neu Popular impulsat per "un 
grup de gent diversa, a títol in-
dividual, que vol ser alhora pa-
raigua de col·lectius i entitats 
que busquen espais autogesti-
onats per poder desenvolupar 
les seves activitats", explica Èlia 
Montagud, una de les impulsores 
de la iniciativa. 

Es tracta d'un nou projecte ba-
sat en una "filosofia d'esquer-
res" i en valors com "la igualtat, 
la diversitat, el feminisme, els 
drets, la democràcia de base i 

l'ecologisme", que pren l'ateneu 
La Clau de Sant Celoni com a re-
ferent. "Tenim un local infrauti-
litzat i, davant la falta d'espais 
oberts, col·lectius i autogesti-
onats al municipi, hem decidit 
donar aquest nou ús al local i 
obrir-lo a les entitats i col·lec-
tius –joves, feministes, ecologis-
tes...– que vulguin fer-ne ús".   

Montagud afirma que el pro-
jecte està a les beceroles i que a 
partir d'ara, amb el tret de sortida 
que es va donar el cap de setmana 
amb el canvi de retolació provisi-
onal del local, començarà a cami-
nar. "La idea és poder tenir una 
programació estable de xerra-
des, i, a poc a poc, després de la 
pluja d'idees que fem ara, anar 
definint les activitats".  x.l.

La seu de Les 
Franqueses Imagina 
(LFI) es transforma 
en un ateneu popular 

ENTITATS  L'OBJECTIU ÉS OBRIR L'ESPAI A COL·LECTIUS DIVERSOS

LES FRANQUESES. Dimarts es va 
reprendre el projecte El regidor 
al teu costat, una iniciativa impul-
sada per l'Ajuntament a finals de 
2016 amb l'objectiu de crear una 
nova via de contacte entre la ciuta-
dania i el consistori. D'aquesta ma-
nera, els veïns i veïnes de les Fran-
queses tenen a la seva disposició 

un moment i un espai de trobada 
amb el regidor de Participació i 
Relacions Ciutadanes, Juan Anto-
nio Corchado, per traslladar-li les 
seves idees, propostes, problemes 
i inquietuds. Les visites del regi-
dor a cada nucli de població es fan 
un cop al mes. [més informació a 
somlesfranqueses.cat. 

PARTICIPACIÓ   CORCHADO ATENDRÀ ELS VEÏNS UN COP AL MES

Es reprèn el projecte 'El regidor 
al teu costat' a les Franqueses

LES FRANQUESES. El Tribunal de 
Comptes ha decidit afegir Josep 
Maria Jové en la investigació de 
les despeses de l'1-O i l'ha citat 
pel proper 28 de gener, igual que 
la resta de 27 investigats en el cas, 
com Carles Puigdemont i Toni 
Comín. Cap d'ells no ha de com-
parèixer personalment, sinó que 
ho poden fer els seus advocats 
per conèixer detalladament quins 
imports els reclamen. També se'ls 
concretarà la fiança provisional 
conjunta i solidària que hauran 
d'avançar per garantir el retorn 
dels diners en cas que siguin con-
demnats. En concret, la notificació 

els cita per fer la "liquidació pro-
visional" després de les denúnci-
es presentades per Societat Civil 
Catalana, la Fiscalia i Advocats 
Catalans per la Constitució. Des-
prés de la fase preliminar del pro-
cés, que ha conclòs que existeixen 
indicis d'irregularitats en l'ús de 
diner públic per a l'organització 
de l'1-O, ara el tribunal determi-
narà les quantitats i els autors de 
la suposada malversació, i això 
anirà seguit de l'activació d'un 
embargament de béns preventiu.

El diputat al Parlament i ex-se-
cretari general de la Vicepresidèn-
cia  –que va ser negociador d'ERC 

arxiu

JOSEP MARIA JOVÉ

El Tribunal de Comptes 
investiga Josep Maria Jové 
per les despeses de l'1-O

en la investidura de Pedro Sán- 
chez– també està sent investigat 
pel TSJC per la seva vinculació amb 
l'1-O. La Fiscalia considera que Jo- 
vé era un dels cervells per apli-
car la independència la tardor del 
2017, motiu pel qual demana per a 
ell fins a 12 anys de presó. 

GRANOLLERS. La secció local de 
l'Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i el col·lectiu Aquí Fem 
Consell organitzen dijous, a la sala 
d'actes del Museu de Granollers 
(19.30 h), una xerrada amb el tí-
tol Consell per la República. Què és 
i per què ens hi hem d'inscriure. La 
xerrada farà una valoració de la 
situació política actual i compta-
rà amb les intervencions de Pere 
Pugès, organitzador de la Diada 
de 1976, exregidor del PSC i acti-
vista per la independència, i Jordi 
Pessarrodona, pallasso i regidor 
d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada.  

Xerrada per
presentar el Consell 
per la República

Desenes de persones van partici-
par dissabte a la Casa de Cultura 
Sant Francesc en el quinto solidari 
amb els represaliats, una activitat 
d'Alerta Solidària per recaptar 
diners per finançar, entre altres, 
les fiances imposades als mem-
bres dels CDR detinguts el 23 de 
setembre acusats de terrorisme. 
Els dos últims CDR tancats a la 
presó de manera preventiva, Jordi 
Ros i el molletà Germinal Tomàs, 
van sortir en llibertat sota fiança 
el mateix dissabte al vespre. El 
quinto solidari de Granollers va 
recaptar 2.083 euros. 

Quinto solidari 
amb els CDR
empresonats el 23-S

ERC Granollers ha organitzat una 
trobada de dones aquest dissabte, 
a les 18 h a l'Anònims, que compta-
rà amb la presència de la diputada i 
vicesecretària general de dones del 
partit, Raquel Sans, i de la també 
diputada al Parlament i escriptora 
Jenn Díaz. També hi serà la regi-
dora Núria Maynou, així com mili-
tants i simpatitzants d'Esquerra.  

ERC fa una trobada 
de dones amb Jenn 
Díaz i Raquel Sans
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Nou Esclat a Granollers
C/ Roma, 3, cantonada C/ Lluis Companys

Amb punt de recollida de la compra online

Semproniana s'acomiada amb un sorteig
L'entitat Semproniana, impulsora el 2015 de la publicació Una història 
granollerina –que el 2019 va tenir una segona divulgació per mitjà de 12
entregues a les pàgines del SomGranollers– s'acomiada després de 6 anys 
en funcionament. La darrera acció ha estat el sorteig de llibres d'aquesta 
obra que va significar el primer treball que recull els fets més rellevants de 
Granollers des de la prehistòria i fins al segle XXI –escrit per Diego Sola–, i de 
litografies de les il·lustracions que acompanyaven el relat –de Pau Farell–.

xavier solanas

DIVULGACIÓ  LLIURAMENT DE LLIBRES I LITOGRAFIES

Diumenge, a les 11 h, el Museu de 
Granollers, amb la col·laboració de 
Can Jonch, iniciarà un itinerari de 
ciutat pels espais que van ser bom-
bardejats els dies 24, 25 i 26 de ge-
ner de l’any 1939. Així,  abans que 
acabés la Guerra Civil, Granollers 
va tornar a ser bombardejada per 
l'aviació sota les ordres de Franco i 
hi va haver una quarantena de víc-
times, a més de moltes destrosses. 
Els atacs aeris del 1939 van ser 
més dispersos que els del maig del 
38, però la part més afectada va ser 
la zona del passeig de la Muntanya, 
els carrers Josep Umbert, Anníbal, 
Sant Jaume, Ricomà, Travesseres i 
Francesc Ribas.

Des del febrer de l'any passat, 
els atacs del gener de 1939 –com 
ja ho estaven els del maig del 38– 
estan senyalitzats a l'espai públic 
per mitjà d'unes rajoles dissenya-
des amb aquesta finalitat i que 
s'identifiquen pels seus colors vi-
oleta i negre, i porten inscrita la 
data dels fets. El recorregut que 
farà el Museu de Granollers pretén 

preservar la memòria de la histò-
ria contemporània de la ciutat.

El lloc de trobada per seguir 
l'itinerari guiat serà el mateix  
Museu. El preu és de 4 euros (amb 
descomptes del 50% per a perso-
nes jubilades, famílies nombroses 
i persones amb discapacitat, així 
com gratuït per a aturats i infants 
de fins a 12 anys).

Les víctimes de l'holocaust
D'altra banda, el divendres 24 de 
gener, a les 21 h a Llevant Teatre, 
per commemorar el Dia Interna-
cional en Memòria de les Víctimes 
de l’Holocaust, Can Jonch. Centre 
de Cultura per la Pau hi ha pro-
gramat La cançó dels deportats, 
una adaptació de la novel·la de 
Teresa Pous sobre els catalans 
(amb cognom alemany) obligats a 
lluitar amb l’exèrcit nazi durant la 
Segona Guerra Mundial i que van 
ser fets presoners pels russos.

És una mirada diferent sobre 
els efectes del nazisme i la recons-
trucció d’una tragèdia personal i 

El Museu inicia un itinerari 
sobre el bombardeig del 39

MEMÒRIA HISTÒRICA  DES DE FEBRER DE L'ANY PASSAT HI HA RAJOLES COMMEMORATIVES

col·lectiva en què l’amistat, l’amor 
i la força de l’art compartit prenen 
tot el seu valor pel fet d’enfortir 
l’esperit dels deportats. i

A les Franqueses

L'Ajuntament de les Franqueses comme-
morarà el 81è aniversari del bombardeig 
de les tropes franquistes sobre el munici-
pi en què van morir tres persones. Una de 
les activitats principals que l'Ajuntament 
ha programat per commemorar-ho serà 
una sortida al Memorial de Rivesaltes, a 
la Catalunya Nord, que tindrà lloc el 25 de 
gener. La sortida té un cost de 20 euros i 
inclou el transport, l'entrada al memorial 
i el dinar. Les inscripcions –del 14 al 17 de 
gener per als empadronats i del 18 al 21 
de gener per als no empadronats– s'han 
de fer al Servei d'Atenció a la Ciutadania 
de Corró d'Avall i Bellavista.

VISITA AL MEMORIAL 
DE RIVESALTES

Una exposició per aprendre a menjar sa
El centre cívic Nord de Granollers –carrer Lledoner, 6– acull fins al 27 
de gener l'exposició interactiva de la Diputació de Barcelona Menja bé, 
tu hi guanyes. La mostra –complementada amb jocs multimèdia i au-
diovisuals– s'adreça a nens i nenes de 8 a 12 anys amb l'objectiu de 
donar-los consells sobre com seguir una alimentació saludable.  
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caldre una entrevista conjunta, de 
manera que el procés es va allar-
gar un any i dos mesos.

Finalment, el 22 de novembre de 
2019 el Xavier va rebre els anhe-
lats llibre de família i certificat de 
matrimoni. Però l'alegria va durar 
poc. Els dos documents tenien er-
rors en la data de naixement del Xa-
vier (Granollers, 1986): el llibre de 
família deia que era nascut el 1993 
i el certificat de matrimoni li treia 
10 anys. Així que les errades in-
validen l'esperada documentació. 
"M'ha calgut fer un altre expedi-
ent perquè rectifiquin", lamenta 
Moya, qui espera resposta des del 
29 de novembre. A més, també ha 
fet un escrit perquè accelerin el 
cas… una petició presentada en mà 
al Registre Civil central, a Madrid, 
perquè "per fer tràmits hi has 

CIUTADANIA  UNA ERRADA AL REGISTRE CIVIL IMPEDEIX EL XAVIER I LA YASAMAN, D'ORIGEN IRANIÀ, VIURE JUNTS A GRANOLLERS

Quan la burocràcia separa matrimonis
El granollerí Xavier Moya, actual-
ment veí de les Franqueses, fa un 
any i mig que espera poder viure 
amb la seva dona al pis que s'ha 
comprat a la ciutat. La lentitud bu-
rocràtica i un error al Registre Ci-
vil central fan que la Yasaman, ara 
a l'Iran, no pugui entrar a l'Estat 
espanyol i, per tant, que la parella 
faci mesos que està separada.

El Xavier i la Yasaman es van 
conèixer fa tres anys al sud-est asi-
àtic, on ella treballava i ell era de 
vacances. L'agost de 2018, la pare-
lla catalano-iraniana es va casar en 
una cerimònia civil a Turquia, i va 
començar el malson burocràtic de 
gairebé un any i mig. "Sabíem que 
el tràmit era llarg, però ens havi-
en dit que en 4 o 5 mesos ho tin-
dríem solucionat", diu el Xavier.

El periple al Registre Civil de 

Madrid, on s'havia de registrar el 
matrimoni civil de Turquia, ja va 
començar amb una llarga espera 
de quatre mesos per fer l'entrevis-
ta prèvia a la validació de l'enllaç. 
"La demora és molt gran perquè 
està saturat i, quan em van dir 
que podríem fer l'entrevista, la 

meva dona era a Teheran i no 
podia ser-hi", explica Moya. Així 
que ell va fer una primera entre-
vista i, quatre mesos després, la 
Yasaman va tenir cita per a la seva. 
I encara quatre mesos més tard va 

d'anar; no responen ni correus 
ni telèfon", assegura. De fet, inici-
alment la parella va contractar una 
empresa per fer els tràmits, però, 
de moment, ja ha hagut de viatjar 
tres cops a la capital de l'Estat.

Trobades a Turquia
Es dóna la circumstància que, abans 
de casar-se, la Yasaman va poder vi-
sitar Catalunya amb un visat de tu-
risme, però després del matrimoni 
se li han denegat tots els visats sol-
licitats. Així que, mentre esperen la 
documentació per poder demanar 
el visat de reunificació familiar, la 
parella es veu cada dos o tres me-
sos a Turquia. El Xavier lamenta 
que la burocràcia li hagi estroncat 
els seus plans i espera que aviat pu-
gui viure amb la seva parella al pis 
que l'espera a Granollers.  m.eras

La parella ha rebut el llibre
de família i el certificat

de matrimoni amb les dates 
de naixement equivocades

"Quan els grans mitjans espa-
nyols compren un relat fals 
–amb termes com colpistes, ter-
roristes, nazis i censors–, tothom 
qui no mira TV3 creu que som 
dimonis amb cua". Així ho expli-
cava dimarts el cap d'informatius 
de TV3, el granollerí David Bassa, 
convidat per Agevo al Museu de 
Granollers, a impartir la conferèn-
cia El paper de TV3 en el sistema de 
mitjans de l'Estat. 

Bassa va detallar els atacs patits 
a la televisió pública catalana a 
partir de 2017, així com les bones 
xifres d'audiència i el bon presti-
gi en els rànquings europeus. Per 
al periodista hi ha una relació de 

COMUNICACIÓ  EL CAP D'INFORMATIUS DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA CATALANA, AL MUSEU 

David Bassa: "Tothom qui no mira
TV3 creu que som dimonis amb cua"

causa-efecte entre aquestes dues 
premisses: "Una TV3 líder es 
converteix en una pedra a la 
sabata que trenca el seu relat". 

L'entitat En-Raonar, en el marc de 
les xerrades que periòdicament 
organitza per reflexionar sobre la 
situació política actual, ha convi-
dat la periodista, politòloga i ex-
perta en relacions internacionals 
Esther Vera, que des de 2016 di-
rigeix el diari Ara. Vera aportarà 
la seva visió sobre les futures reu-
nions entre els governs espanyol i 
català, i els darrers moviments ju-
dicials relacionats amb el procés, 
en una xerrada que ha titulat Entre 
la decepció i l'oportunitat històrica, 
i que donarà pas a un debat amb 
els assistents. L'acte serà presen-
tat i conduït per la directora del 
SomGranollers, Montse Eras. 

En-Raonar convida 
a una xerrada la 
directora del diari 
'Ara', Esther Vera 

PERE PUGÈS I JORDI PESARRODONA

Valoració de la situació política actual
Museu de Granollers · sala d’actes
Dijous 16 de gener 2020  19.30 h

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

Puc contraure la grip tot i estar 
vacunat?
Tot i la protecció que confereix la 
vacunació, es pot contraure la grip. 
Ara bé, el benefici de la vacuna és 
indubtable en alertar el sistema 
immune. La vacuna no només re-
dueix el risc d'infecció, sinó que, a 
més, disminueix les complicacions 
i els ingressos hospitalaris.

La fruita redueix el colesterol?
D'entrada, menjar dues o tres pe-
ces de fruita cada dia és sens dub-
te beneficiós per a l'organisme. Pel 
que fa al colesterol, tot i que no 
conec estudis concloents, alguns 
treballs asseguren que el consum 
de dues pomes al dia és beneficiós 
per als nivells de colesterol. m.e.

DAVID BASSA  Al Museu de Granollers

Per això van amenaçar en interve-
nir-la, segons Bassa, qui recorda 
com la resta de mitjans europeus 
"no entenien perquè ens vo-
lien tancar, quan passem tots 
els controls, tant del Parlament 
com del CAC, i tenim unes xifres 
d'audiència brutals". De fet, mai 
a Europa un govern ha tancat un 
mitjà públic per motius polítics. 
TV3, però, "va patir una operació 
de setge", amb 12 recursos de la 
junta electoral, detallava. Bassa re-
cordava quan periodistes d'El País 
o El Mundo l'entrevistaven acusant 
TV3 de manipuladora i li acabaven 
reconeixent: "ja sé que és menti-
da, però ja saps on treballo". 
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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. 

GRANOLLERS. Félix Riesco, excap 
de la Policia Nacional a Granollers, 
ha arribat a un acord amb la Fisca-
lia i ha acceptat aquesta setmana 
dos anys de presó per haver co-
brat suborns a canvi d'avisar un 
clan de narcotraficants sobre les 
operacions antidroga dels Mossos.

Els fets van produir-se entre 
novembre de 2015 i juny de 2017, 
moment en què l’acusat era ins-
pector en cap de la Policia Nacio-
nal. En aquell temps, Riesco, ara 
jubilat, alertava a canvi de suborns 
el patriarca d'un dels clans més 
importants del barri de la Mina, a 
Sant Adrià de Besòs, i boicotejava 
així les operacions dels Mossos.

L’inspector obtenia la infor-
mació utilitzant els contactes 
que tenia als Mossos i trasllada-
va al patriarca el dia, lloc i hora 
dels escorcolls previstos al barri. 

delictes van ser gravats pels Mos-
sos al carrer fins a dues vegades.

Arran de l’acord amb la Fiscalia, 
Riesco evita un judici amb jurat po-
pular i, a la pràctica, l'ingrés a pre-
só, ja que la condemna és inferior 
a dos anys. L’acord també preveu 
quatre anys d’inhabilitació especial 
per al policia i una multa de 6 euros 
diaris durant 8 mesos. D’aquesta 
manera queda rebaixada la peti-
ció de la Fiscalia de 9 anys i mig de 
presó per un delicte de suborn, re-
velació de secrets i afavorir el tràfic 
de substàncies estupefaents.

D’altra banda, la Fiscalia ha ac-
ceptat la petició de les defenses 
que se suspenguin les condemnes 
a canvi que tots dos participin en 
un curs sobre els perjudicis de les 
drogues i que no delinqueixin els 
pròxims tres anys, a l'espera que el 
jutge ho certifiqui en la sentència. 

D'aquesta manera es van frustrar, 
entre d'altres, les operacions Ti-
tan i Picapedra, el novembre de 
2015, o Neptú, l'abril de 2017.

De fet, l’inspector s'entrevista-
va personalment i periòdicament 
amb el patriarca, que li abonava la 
quantitat de diners acordada. Els 

votv

TRIBUNALS FÉLIX RIESCO ALERTAVA D'ESCORCOLLS UN CLAN DE NARCOTRAFICANTS DE LA MINA SEGURETAT ACORD PIONER AMB ELS MOSSOS D'ESQUADRA

SEGURETAT LA POLICIA APUNTA QUE ELS ADOLESCENTS SORTIEN D'UNA NOVA DISCOTECA

L'excap de la Policia Nacional 
boicotejava operatius antidroga

FÉLIX RIESCO

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
05/01 Juan Parra Pallarés  69 anys 
05/01 Montserrat Ciurans Parera  75 anys 
05/01 Encarnación Gil Cayuela  78 anys 
06/01 Ángel Cortés Villalvilla  88 anys 
06/01 José Miguel López París  69 anys 
06/01 M. Rosario Olivito García  61 anys 
06/01 Joan Fulladosa Juanola  93 anys 
06/01 Ana Casoliva Martín  78 anys 
06/01 Elisa Fernández Linares  95 anys 
07/01 Liberto Molina Zamel  84 anys 
07/01 Salvador Domènech Pardo  88 anys 
07/01 Amalia Mora Ibáñez  78 anys
09/01 Josep Góngora González  76 anys 
09/01 M. Teresa Torra Roca  62 anys 

09/01 Jesús Núñez Romera  86 anys 
09/01 Estefania Tomás Moreno    100 anys 
09/01 Engràcia José Canal  87 anys 
09/01 Antonio Paniagua Morato  83 anys 
09/01 José Luis Illanes Torres  64 anys 
09/01 Jaume Soldevila Altarriba  92 anys 
10/01 Pere Diéguez Genevat  87 anys 
11/01 Joan Farré Camp  87 anys 
11/01 Pepita Viñolas Pou    102 anys 
11/01 Isabel Romero Zamora  89 anys 
11/01 Albert Frigolé Poch  83 anys 
12/01 Maria Escoda Bosch  96 anys 
13/01 Pedro Molina Illescas  72 anys 
13/01 Manuel Rubio Rubio  91 anys

La Policia Local de Granollers in-
vestiga un robatori perpetrat de 
manera simultània per més d’una 
cinquantena de joves, la majo-
ria adolescents, al supermercat 
Mercadona que hi ha al passeig 
de la Conca del Besòs, al polígon 
Jordi Camp. Els fets van passar 
el dissabte 14 de desembre a 
última hora del vespre, poca es-
tona abans que el supermercat 

tanqués. En aquell moment, de-
senes de joves van atacar alhora 
l’establiment llançant-hi pedres 
i trencant els vidres de la façana 
mentre hi havia clients i treballa-
dors a l’interior.

Tot seguit, malgrat l’oposició 
del personal de seguretat, els 
joves van entrar-hi en grup per 
robar-hi productes, sobretot am-
polles d’alcohol per consumir-lo 

Desenes de joves roben 
simutàniament i causen 
danys en un Mercadona 

SUCCESSOS MEDIUM 12P IHILLIBE ROVIDUS MAGNAM VERUTIS

Els comerços adherits a l’associ-
ació Del Rec al Roc disposen des 
d’aquest gener d’un nou sistema 
que els facilita interposar denún-
cies als Mossos dels furts i robato-
ris que pateixen als seus establi-
ments. Així, gràcies a un conveni 
establert amb el cos policial, una 
persona de l’entitat tindrà poders 
notarials per representar els bo-
tiguers que ho desitgin a l’hora 
d’interposar denúncies. “Fins ara 
molts furts o robatoris queda-
ven sense denunciar perquè no 
sempre és fàcil i còmode per als 
botiguers tramitar les denún-
cies als Mossos”, explica Esteve 
Banús, president de l’associació 
de comerciants, qui apunta que 
“sovint perdíem massa temps 
per fer aquests tràmits”.

Ara, el nou sistema permetrà 
acumular diversos casos i presen-
tar-los de cop a la comissaria, i una 
sola persona, en aquest cas la dina-
mitzadora de l’entitat, gestionarà 
la informació dels furts. Per això, 
les botigues associades que esti-
guin interessades en el servei s’han 
de posar en contacte amb l’entitat 
i signar poders notarials a favor de 
la dinamitzadora, que podrà re-
presentar les botigues davant dels 
Mossos. “Com més siguem més 
força tindrem”, diu Banús, qui 
lamenta que actualment només el 
50% dels establiments de l’eix co-
mercial entre la Fonda Europa i el 
carrer Verge de Núria, gairebé 50, 
estan associats a l’entitat.

Raül Gavañach, de Carpi Esports, 
explica que el problema dels furts 
és “molt greu” i sovint “passa 
desapercebut”. “Cada setmana 

se’n registren molts, sobretot de 
productes que no arriben a 400 
euros, que és la quantitat míni-
ma perquè pugui ser considerat 
un delicte”. El botiguer explica 
que els lladres fan servir tècniques 
de tot tipus, de vegades molt elabo-
rades, i que sovint els comerciants 
no se n’adonen perquè aprofiten 
moments en què les botigues estan 
molt plenes. “Els dies de mercat 
són especialment complicats, i 
sovint són lladres que vénen de 
fora de la ciutat”, diu Gavañach.

El cap de l’Àrea Bàsica Policial 
de Granollers, Enric Garcia Doña-
te, demana als comerciants que 
sempre denunciïn els furts, per 
petits que siguin, perquè això faci-
lita la identificació dels lladres i la 
lluita contra la petita delinqüèn-
cia. “Per gestionar millor els pa-
trullatges i les investigacions 
és fonamental disposar del mà-
xim d’informació”, assegura. “Si 
per les imatges podem verifi-
car que una mateixa persona és 
autora de diversos furts potser 
es pot arribar a establir alguna 
mena de condemna”. L’acord 
entre Del Rec al Roc i els Mossos 
és el primer d’aquestes caracte-
rístiques que s’estableix a l’Àrea 
Bàsica Policial de Granollers. x.l.

Del Rec al Roc agilitza les 
denúncies de petits furts

després a l’exterior.
En rebre l’avís, la Policia Local 

va enviar-hi totes les patrulles 
que tenia disponibles, però els 
joves van aconseguir fugir ràpi-
dament del lloc dels fets abans de 
ser identificats.

Segons indiquen algunes fonts, 
els joves sortien a aquella hora 
del vespre d’una discoteca que hi 
ha des de fa pocs mesos al polígon 
Jordi Camp i que obre en horari de 
tarda per a joves menors d’edat.

Arran de l’assalt, la Policia Local 
i els Mossos d’Esquadra han in-
crementat la vigilància a la zona, 
especialment en les franges horà-
ries que coincideixen amb les en-
trades i sortides de la discoteca. 

"Cada setmana se'n registren
molts, especialment de

 productes que no arriben 
a 400 euros, quan ja

es tipifiquen com a delicte"
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Amb el suport de:

LA RESOLUCIÓ 
DE CONFLICTES: 
ALTERNATIVES 
EMERGENTS
De la crisi dels sistemes judicials i 
institucionals en la resolució de conflictes 
als nous aprenentatges personals i 
organitzacionals en la societat-xarxa. 
Claus de futur i eines emergents.

Ponent: 
Josep Redorta
Advocat. Doctor en Psicologia Social. 
Màster en Anàlisi i Conducció de Grups 
per la UB. Autor de referència amb 
nombrosos llibres, tots dedicats a l’anàlisi 
i gestió de conflictes. 
Conferenciant convidat regularment per 
diverses institucions públiques i privades  
d’Espanya i Amèrica. Membre de 
diverses entitats dedicades a la mediació 
i gestió de conflictes.
Ha publicat llibres com ‘Cómo analizar 
los conflictos’, ‘El poder y sus conflictos’,
‘Gestión de conflicto’, ‘Hacia un mundo 
deseado’, ‘Cómo actuar ante un 
conflicto’, ‘Conflict Management’ 
o “La estructura del conflicto”.

30 de gener de 2020
a les 19.30 h

Patrocinadors:

AFORAMENT LIMITAT
Inscripcions obligatòries via www.casinodegranollers.com

Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

Entitats col·laboradores:

CICLE
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OPINIÓ

Hi ha una generació de ciutadans que va créixer davant del televisor els 
dissabtes al matí amb La bola de cristal, un espai del llavors únic canal estatal, 
en què una bruixa cridava 'Viva el mal, viva el capital', davant l'estupefacció dels 
Electroduendes. Els guionistes d'aquell atípic programa infantil què dirien ara 
davant d'una societat que és incapaç de garantir el dret a l'habitatge, i d'un 
capital –representat per les grans corporacions i les entitats bancàries– que 
pot eludir les lleis –que teòricament han de garantir els drets de tota la 
ciutadania– gràcies a una justícia que sovint els és amiga? Aquesta setmana 
es vol fer efectiva una execució hipotecària que afecta una parella que ha estat 
pagant l'habitatge des del 2005. La PAH alerta que compleixen tots els requisits 
legals perquè el banc els ofereixi un lloguer social. Aquest no ho fa i sovint els 
tribunals tomben els recursos presentats per les administracions –que hi 
destinen diners públics que, per tant, es perden–. La Bruja Avería estaria contenta.

'VISCA EL MAL, VISCA EL CAPITAL'
Editorial

sitem repòs, calma, desconnectar de tot 
aquest món ple de distraccions acústiques, 
i bombardejos informatius de qualsevol 
mena que només ens provoquen sobre 
càrrega cognitiva i ens esgota el cervell. 
Respirar profundament aire sa i evitar so-
rolls innecessaris.

Jo mateix visc al centre de la ciutat on cada 
dia, cada hora, cada minut hi ha molt de so-
roll provocat pels vehicles, pels camions de 
recollida selectiva (tres o quatre al dia), ca-
mions de recollida d'escombraries, la gent 
que sovint parla amb veu alta i fent cridòria, 
els bars sorollosos a qualsevol hora, etc.

La crispació política també ens influeix la 
manera de ser, d'actuar, de parlar… La ma-
joria parlamentària –no tots, òbviament– 
crida i s'insulta. La manera de fer política es 
fa d'aquesta manera: cridant i insultant. La 
democràcia no és això. No hi ha respecte per 
les idees dels altres. L'odi es transmet i avui 
estem tots trasbalsats pel que veiem cada 
dia. Els feixistes van augmentant i el diàleg 

dissortadament desapareix. I el nostre país 
pateix de practicar diàleg i tertúlia. El silen-
ci és del tot necessari. El soroll mata. Se-
gons l'Agència Europea de Medi Ambient, 
l'efecte soroll mata unes 10.000 persones 
l'any. El soroll és una greu agressió pel nos-
tre rendiment cognitiu, diu Le Van Quyen.

També us recomano la lectura del llibre 
d'Alain Corbin Història del silenci. Del Re-
naixement als nostres dies (Fragmenta edi). 
En aquest llibre, Corbin recorre els signi-
ficats del silenci de la mà d'alguns dels 
grans pensadors i escriptors de la història 
dels últims segles. El silenci no és tan sols 
l'absència de soroll. En el passat, els homes 
d'Occident assaborien les profunditats i els 
matisos del silenci. El consideraven la con-
dició per al recolliment, per a l'escolta d'un 
mateix, per a la meditació, per a l'oració, 
per a la fantasia, per a la creació. Avui en 
dia és difícil estar en silenci, cosa que ens 
impedeix sentir aquesta paraula interior 
que calma i que tranquil·litza.

Acabo amb una cita de Marcel Proust, 
llegida a A la recerca del temps perdut: "En 
aquesta vida arriba una hora en què les 
orelles no poden escoltar cap altra música 
que la que toca el clar de lluna amb la flau-
ta del silenci".

cabo de llegir un llibre que us 
recomano per començar l'any: 
Cervell i silenci. Les claus de la 
creativitat i la serenitat, de Mic-

hel Le Van Quyen, editat per Plataforma ed. 
L'autor, francès de naixement, es declara 
agnòstic, ecologista i d'esquerres, i explica 
que el setembre de l'any 2017 es va des-
pertar amb una paràlisi facial. Li diagnos-
tiquen esgotament i li prescriuen repòs ab-
solut. Al principi li atabala aquesta inacció, 
però després es produeix la sorpresa: el 
silenci en què s'ha sumit li va bé i l'ajuda 
a superar-se del seu trastorn. Llavors deci-
deix investigar. I després escriure tot el que 
li ha passat i la cerca per viure en equilibri. 
De fet, ell és neurocientífic i ha investigat 
molt sobre els efectes del silenci.

Un silenci molt necessari per demostrar 
que un cervell en repòs consumeix tanta 
energia com a ple rendiment i a aquesta 
activitat cerebral en el repòs la denomina 
energia obscura. El silenci és essencial per 
regenerar el nostre cervell. Per això reco-
mana que sovint anem a passejar pel bosc, 
per gaudir del silenci i de la pau interior. 
Ens disminuirà l'hormona de l'estrès, re-
dueix la tensió arterial, el sucre a la sang, 
millora la salut cardiovascular i metabòli-
ca, la concentració i la memòria.

Nosaltres, els vallesans, tenim la sort de 
poder fer-ho. Hi ha boscos per Marata, Cor-
ró d'Amunt, Samalús, Cardedeu, etc. i tenim 
el majestuós Montseny a tocar. Ho podem 
fer sovint per marxar unes hores de la nos-
tra dissortada ciutat de Granollers i evitar 
episodis d'alta contaminació per partícules 
(PM10). També és convenient, segons el 
protocol consensuat amb el Departament 
de Salut, que les persones amb malalties 
cardiovasculars o respiratòries moderin 
l'activitat a l'aire lliure (suposem que volen 
dir a la ciutat), i també es demana a tota la 
població evitar l'exercici físic intensiu a l'ex-
terior (suposem que ho diuen pels que fan 
fúting o es preparen per a les mitges mara-
tons tot corrent pel passeig fluvial). Com ja 
heu pogut llegir darrerament, l'Ajuntament 
de Granollers també ha fet públiques una 
sèrie de recomanacions a la nostra zona que 
està patint un excés de diòxid de nitrogen.

Bé, això és un tema molt seriós perquè 
afecta i afectarà la salut de la població a 
curt termini. No cal parlar de les conse-
qüències del canvi climàtic perquè ja el 
patim diàriament.

Per tant, i seguint amb el silenci, neces-

A
SILENCI

La crispació política també 
influeix en la manera d'actuar 
i de parlar… Els parlamentaris 

s'insulten i criden. I el soroll mata

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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Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

Bústia
Zona de baixes emissions
L'1 de gener ha entrat en vigor la Zona de 
Baixes Emissions (ZBE), una àrea al voltant 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on 
determinats vehicles no podran circular en 
funció de la normativa d'emissions EURO 
per la qual s'hagin certificat en el moment 
de la seva fabricació. […] Tenim un greu pro-
blema de contaminació i reduir el nombre 
de vehicles privats –en molts casos, amb un 
sol usuari– pot contribuir substancialment a 
millorar la qualitat de l'aire de l'Àrea Metro-
politana de Barcelona. Però, és la ZBE la me-
sura que necessitem per millorar de la qua-
litat de l'aire? O és una mesura electoralista i 
recaptatòria que es fa passar per ecologista?

En primer lloc, cal analitzar com el mateix 
Ajuntament de Barcelona comunica aques-
tes restriccions. El seu web indicava que els 
vehicles matriculats amb anterioritat a de-
terminats anys no podrien circular per Bar-
celona. Aquesta informació –ara corregida– 
era incorrecta. El distintiu mediambiental 
no discrimina per any de matriculació, sinó 
per la normativa d'emissions EURO per la 
qual el vehicle s'hagi certificat. És cert, però, 
que a partir d'una data de matriculació tots 
els vehicles han de complir obligatòriament 
amb una determinada normativa EURO, i 
per tant, s'entén, tots els vehicles matriculats 
amb posterioritat la compleixen, però els 
matriculats amb anterioritat no vol dir que 
no la compleixin. Per cert, em vaig queixar a 
l'Ajuntament de Barcelona […] i va argumen-
tar que "simplement feien ús dels distintius, 
que la responsabilitat de la classificació era 
de la DGT". Cap canvi, en aquell moment, al 
web pel que fa als vehicles afectats, se seguia 
parlant de dates, i no de normativa EURO.

Per tant, si m'ho permeteu, la primera re-
comanació és que confirmeu amb el fabricant 

del vostre vehicle si el model exacte compleix 
o no la norma d'emissions EURO 4 (la mínima 
per accedir a la ZBE). Si la compleix, haureu 
d'iniciar un periple administratiu amb un cen-
tre d'ITV i la DGT per demostrar que el vostre 
vehicle té dret a etiqueta mediambiental.

D'altra banda, mancats d'alternatives de 
transport públic viables, molts ciutadans es 
veuran obligats a adquirir nous vehicles, uns 
50.000 amb les estimacions actuals d'afec-
tats per la ZBE –amb els corresponents pa-
gaments d'impostos–. I sí, evidentment, 
prometen mesures per donar alternatives al 
transport públic, però ara per ara jo sols n'he 
escoltat una, i li recomanaria a les persones 
que han dissenyat aquesta mesura –i les al-
ternatives de transport públic– que vagin o 
tornin de Barcelona en hora punta, per exem-
ple, amb la R2 Nord, a veure si un increment 
del 10% del servei serà suficient. Així, difícil-
ment es reduirà el trànsit a Barcelona i roda-
lia, simplement pel fet que el transport públic 
interurbà a Catalunya deixa molt que desitjar.

Com és que no es fa una aposta valenta pel 
transport públic? Com és que no es realitzen 
les inversions per garantir un servei competi-
tiu? Com és que en comptes de congelar –o di-
rectament, abaixar– el preu del bitllet aquest 
s'incrementa? Perquè no apostem per fer gra-
tuït part del servei de transport públic? Què 
passa amb els altres orígens de la pol·lució?

Les mesures basades en la prohibició són 
una manera de fer política de baixa qualitat. 
Crec que els reptes mediambientals que hem 
d'entomar requereixen més valentia, sentit 
comú i, sobretot, un compromís real amb la 
lluita contra el canvi climàtic. Prou de polí-
tiques estètiques i comencem a atrevir-nos 
amb polítiques capdavanteres.

jordi planas i bielsa / granollers per 
la independència - primàries
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www.gress.es
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GRES JABAL
45x45
1ª CALIDAD

GRES
CAMDEN BEIGE
45x45
1ª CALIDAD

PORCELÁNICO
GENESIS NOCE
60x60
1ª Calidad

PORCELÁNICO
ICARO CREMA
60X60
1ª CALIDAD

3€/m2

3€/m2

6€/m2

6€/m2

por sólo

por sólo

por sólo

por sólo

LIQUIDACIÓN DEPARTIDAS COMPLETAS!

••••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••••••••

RESTOS DE SERIES
DE PAVIMENTOS

DE 45x45 Y 60x60 cm

REBAJAS!
-50 Dto

Hasta el %

DESCUENTO APLICABLE POR COMPRA DE PARTIDA COMPLETA

www.gress.es

CONSULTA ÉSTAS Y MÁS OFERTAS EN NUESTRAS TIENDAS

PRECIOS CONDICIONADOS A LA COMPRA DE LA PARTIDA COMPLETA

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

C32 
C32 
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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:

SESSIONS 
INFORMATIVES 
EMPRENEDORIA

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

CURSOS DESTACATS
22 GENER
NOUS MODELS PER EMPRENDRE: 
“L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
I DIGITAL”.
L’Economia col·laborativa està 
impactant de forma transversal en 
sectors tan diversos com la mobilitat, 
el turisme, l’educació o la sanitat. 
Aquest nou model productiu situa 
al ciutadà en el centre, oferint 
l’oportunitat de reinventar la nostra 
forma de consumir, produir i viure!
Persones emprenedores
Granollers Mercat

29 GENER
ELS AUTÒNOMS I LA SEVA 
PROTECCIÓ DAVANT 
LA SEGURETAT SOCIAL.
Saps a quines prestacions de la 
Seguretat Social tens dret com a 
treballador autònom? Prestacions 
contributives del RETA (Règim 
Especial de Treballadors Autònoms).
Persones emprenedores
Granollers Mercat

16 GENER
COM MUNTAR UNA EMPRESA.
Emprenedoria
Granollers Mercat

23 GENER
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Emprenedoria
Granollers Mercat

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

PROFESSIONALS

ALTRES COL·LECCIONISME

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

Assessoria comptable , fiscal i 
laboral de Granollers, precisa 
incorporar :
ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL  
(Ref.1701-04)
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

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
Tel. 651 04 00 07

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. TEL. 93 870 36. 66

Empresa situada en los alrededores 
de Granollers, dedicada al tratamiento 
de materiales del sector construcción 
(piedra natural , mármoles , etc) 
precisa:
OPERARIO/A DE TALLER  
(Ref.1701-06)
para ser formado en las distintas tareas 
del taller. La utilización de distinta ma-
quinaria de última tecnología. Perso-
na con interés de aprender, capacidad 
de asimilar distintas tareas, facilidad 
de implicación e interés por un pues-
to estable y con proyección a todos los 
niveles. La empresa ofrecerá formación 
adecuada para los candidatos sin ex-
periencia en el sector. Persona joven 
y dinámica .

Empresa fabricante de maquinaria in-
dustrial para empresas del sector del 
cartón precisa:
MECANICO/A MONTADOR/A  
(Ref.1701-05a)
Persona con formación a nivel de FP II o 
CFGS Mecánica o similar. Se valorarán 
conocimientos de maquinaria industrial 
y electrónica, así como conocimientos 
de inglés. Se encargará de realizar los 
montajes e instalaciones de maquinaria 
industrial en el extranjero. 

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

FEINA DEMANDES

Empresa d’Administració 
de Finques situada a Granollers 
cerca un/a:
ADMINISTRATIU/VA  GESTIÓ 
DE FINQUES  
(Ref.0901-01)
Candidats/es amb formació Adminis-
trativa a nivell de CFGM o CFGS o FPII.
Domini del paquet Office.
Nivell Català Alt.
Es responsabilitzarà de la Gestio di-
ària de les finques, així com el tracte 
amb clients(reunions). 

Disponibilitat horària. Horari oficina: 
De dilluns a dijous de 9 a 13.30 h i de  
16 a 19 h.
Divendres de 8 15h. (Més aprox 2 ho-
res en reunions setmanals fora d’ho-
rari que es facturaran a part del sou)
Imprescindible vehicle pròpi, tot i que 
els desplaçament fóra de Granollers 
són escassos. 

Persona autosuficient en la feina, 
de tracte agradable, amb bons dots 
comunicatius i amb mà esquerra.
S’ofereix feina estable i contracte 
directa amb l’empresa.

IMMOBILIÀRIA VENDA



dj, 16 gener 2020 15

VISITA GUIADA A CAVES 
+ CALÇOTADA 

PLACES 
LIMITADES 

INCLOU: 
BUS DES DE GRANOLLERS, 

VISITA GUIADA CAVES, 
TAST DE 2 CAVES, 

CALÇOTADA 
I ASSEGURANÇA.

+ CALÇOTADA 
DIUMENGE 16 DE FEBRER 2020

PREU ADULT: 69 € 
PREU INFANTIL: 38 € 

EMPRESES LA PLANTA DEL POLÍGON JORDI CAMP TÉ UNA PLANTILLA DE 218 TREBALLADORS

Audens Food augmenta la
capacitat productiva a Granollers

COMERÇ ACTES PER TANCAR LA CAMPANYA DE LES FESTES
ajuntament

Per un salari mínim catalàXerrada de Martí Saballs a Can Muntanyola
La Intersindical-CSC du a terme una campanya 
per reclamar un un salari mínim català de 
1.300 euros per lluitar contra la precarietat 
laboral. El sindicat assegura que viure a 
Catalunya és molt més car que en altres territoris.

La UVic organitza divendres (19 h), a Can Muntanyola, una xerrada 
sobre actualitat econòmica a càrrec de Martí Saballs, periodista expert
en �inances. Saballs ha treballat en mitjans com Actualidad Económica, 
Expansión i El Cronista i ha fet de corresponsal en ciutats com Nova York, 
Lisboa o Buenos Aires. Actualment és director adjunt del diari El Mundo.

ECONOMIA

Gran Centre Granollers i Viajes Te-
jedor van sortejar dimarts el creuer 
pel Mediterrani de quatre dies i tres 
nits per a dues persones, valorat en 
824 euros. La guanyadora d'entre 
les 8.000 butlletes que van partici-
par en el concurs durant les festes 
de Nadal ha estat Imma Hernández, 
que el mateix dimarts va passar 
a recollir el premi per les oficines 

de Viajes Tejedor. D'altra banda, 
dissabte a la tarda també van sorte-
jar-se els vals de compra de 1.000, 
500 i 250 euros de la campanya 
nadalenca de l'associació Del Rec 
al Roc. El primer premi, correspo-
nent al número 01.947, es va donar 
a la Joieria Xavier Palet; el segon, el 
14.518, Farmàcia Parera; i el tercer, 
el 08.430, a la llibreria La Gralla.

x.l.

AUDENS FOOD  La planta granollerina estarà plenament operativa al juny

El grup alimentari inverteix 4 milions per ampliar les instal·lacions  

Gran Centre sorteja un creuer
■ Audens Food va ser una de les em-
preses reconegudes el mes de maig 
passat a la setena Nit Empresarial de la 
Unió Empresarial Intersindical (UEI), en 
aquest cas per la responsabilitat social 
i empresarial de la firma. El conseller 
delegat, David Sala, recordava llavors 
el "compromís" de la companyia "amb 
el producte i el territori" i indicava que 
l'empresa d'alimentació compra sem-
pre als proveïdors de l'entorn, "una 
inversió que té retorn" i que "ajuda el 
país a tirar endavant".

COMPROMÍS
SOCIAL I EMPRESARIAL

GRANOLLERS. L’empresa alimen-
tària Audens Food, que té la seva 
principal planta industrial al po-
lígon Jordi Camp de Granollers, 
va iniciar l’estiu passat un procés 
d’ampliació industrial que supo-
sarà la transformació de la plan-
ta granollerina en una de les més 
potents i modernes d’Espanya. La 
instal·lació està especialitzada en 
la fabricació de productes molt 
elaborats, amb molta cuina i con-
cretament en canelons, lasanyes, 
croquetes i altres snacks i tapes.

Concretament, la planta amplia 
el magatzem de productes secs 
en 2.000 metres quadrats –avui 
ja en servei–, la cuina en 2.000 
metres quadrats més i instal·la 
una nova depuradora. La inversió 
total de la renovació és de quatre 
milions d’euros, i la previsió és que 
el conjunt de les instal·lacions, de 
20.000 metres quadrats, estiguin 
plenament operatives al juny.

Audens Food, antiga Prielá i 
amb una trajectòria industrial de 
més de 40 anys, també té plantes 
productives a Parets del Vallès –el 
principal magatzem del grup–, Bal-
sareny, Sant Fruitós de Bages, Mer-
cabarna i Roales del Pan (Zamora) 
–la planta d’autoconsum industri-
al més gran de l’estat, amb un parc 
fotovoltaic de gairebé 11.000 pa-
nells solars que abasteixen d'ener-

gia la instal·lació–. El 2019, a més, 
va incorporar-se al grup una altra 
planta que va adquirir a Lisboa.

L'empresa forma part del grup 
alimentari Audens Group, dedicat 
a la fabricació, comercialització i 
distribució de plats preparats con-
gelats per als canals de l'hostaleria 
i la restauració, serveis a mida i 
supermercats i grans super�ícies. 
El grup factura 120 milions d'eu-
ros a l'any i suma 746 empleats; 
compta amb més de 800 referèn-
cies de productes, més de 550 
clients i exporta a més de 20 pa-
ïsos. En el cas de Granollers, la 
planta principal del grup, hi ha 
218 empleats i té una capacitat de 
producció per a 24.000 tones. x.l.

Dissabte van lliurar-se a Can Pe-
drals els premis del concurs de Na-
dal d'Instagram organitzat conjun-
tament per Gran Centre, Comerç de 
Dalt, Del Rec al Roc, Sota el Camí Ral, 
Congost, Més que Comerç i l’Ajun-
tament de Granollers, en col·labo-
ració amb el Gremi d'Hostaleria i 
Turisme del Vallès Oriental. Entre 
el 30 de novembre i el 6 de gener 
es van publicar a la xarxa unes 300 
fotografies etiquetades amb #na-
dalgranollers, i ara s'han guardonat 
les dues millors imatges de les tres 
categories previstes. Josep Casas-
novas (1r) i Debora Cano (2a) en 

gastronomia; Conchi Maldonado 
(1a) i Estela Boté (2a) en tradició; 
i Olga Alcaide (1a) i Jaume Ventura 
(2n) en carrers, decoració, comerç i 
il·lusió. Els sis premiats s'han endut 
un val per valor de 100 euros per 
gastar a les botigues de Granollers; 
dues entrades per a un espectacle 
d’Escena Gran i una visita al Plane-
tari de La Tela per a dues persones. 
Els guanyadors del primer premi, 
a més, han guanyat un àpat per 
a dues persones en un restaurant 
del Gremi d’Hostaleria i una nit 
d’hotel amb esmorzar i un vermut 
tradicional per a dues persones. 

Les millors imatges de Nadal
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Els homes de Bruder afronten un partit igualat
L'equip absolut de waterpolo del CNG jugarà contra el CN Caballa  
durant la dotzena jornada de la lliga a Primera Divisió. La disputa  
tindrà lloc dissabte (18 h) a les instal·lacions Guillermo Molina, a  
Ceuta, i enfrontarà l'11è classificat a la taula –el CNG, liderat per  
Tomas Bruder– amb el conjunt que ocupa el 12è lloc –el CN Caballa–.

Xerrada del projecte DONA
Divendres 24 de gener (18.30 h), l'AE Carles 
Vallbona oferirà, a l'INS Carles Vallbona, la 
xerrada El rol de la família amb fills estudiants 
esportistes. Una perspectiva psicopedagògica 
en el marc del projecte europeu DONA.

ESPORTS

GRANOLLERS. Dissabte 25 i diu-
menge 26 de gener tindrà lloc 
l'AllStar 2020, la festa del bàsquet 
català que organitza la Federació 
Catalana de Basquetbol,  enguany 
en col·laboració amb el consistori 
granollerí, el Club Bàsquet Grano-
llers (CBG) –que acollirà primera 
vegada la cita–, i el suport de la Di-
putació de Barcelona i La Xarxa de 
Comunicació Local, que televisarà, 
en directe, la competició amb els 
millors jugadors de la categoria de 
Copa Catalunya. "El fet de situar 
el CBG i la ciutat de Granollers a 
l'epicentre dels esdeveniments 
de bàsquet en l'àmbit català ens 
sembla important i molt positiu 
per al club", valora Joan Nadal, 
president del CBG. Hi participaran 
jugadors i jugadores de tots els 
equips de Copa Catalunya, esco-
llits pels mateixos entrenadors.

En el cas del CBG, hi prendrà 
part Marc Subirachs, triat pels 
tècnics dels clubs participants. 
En aquesta quarta edició també 
hi participarà Carles Homs, juga-
dor del CBG, al concurs d'esmai-
xades, que tindrà lloc dissabte 25 
de gener a la tarda, quan també 
se celebrarà l'AllStar masculí –el 
partit de les estrelles–, a partir de 
les 18 h. Diumenge serà el torn de 
l'Allstar femení amb un concurs de 
triples. L'edició de l'AllStar anirà 
acompanyada d'actuacions musi-

ARXIU 

PAVELLÓ  El CBG, amb parquet estrenat fa poc, acollirà l'AllStar 2020

BÀSQUET |  Allstar 2020  EL GRANOLLERÍ MARC SUBIRACHS, TRIAT PER REPRESENTAR EL CLUB

El CBG és l'amfitrió de 
la quarta edició de l'AllStar

cals, espectacles i animació.
Per al partit dels seleccionats, 

els jugadors del grup 1 seran Marc 
Rabaseda, Álex López, Quique Ser-
ra, Alfons Pilan, Marc Tubau, Toni 
Espinosa, Joan Òdena, Eric Forné, 
Jordi Serra, Quim Forteza, José 
Manuel Coego, el granollerí Marc 
Subirachs, Sambala Jabbi i Lamin 
Sima, tots ells tripulats pel cos tèc-
nic format per Carles Rofes, Quim 
Solà i Carlos Espona. Del grup 2 hi 
haurà Roger Vilanova, Pol Rodrí-
guez, David Yuste, Carles Sanabria, 
Roger Portella, Airosius Martynas, 
Albert Vallverdú, Damià Páez, Al-
bert Cadafalch, Marc Mañes, Javier 
Anton, Luis González, Mario Diaz i 
Victor Campodarve, acompanyats 
dels entrenadors Jordi Estany, Da-

vid Muñoz i Joan Isart. 
Pel que fa als conjunts feme-

níns, a la conferència nord hi 
haurà Ariadna Magriñá, Deva 
Bermejo, Clara Hernández, Carla 
Grau, Emma Barceló, Carla Pérez, 
Queralt Ribera, Queralt Coll, Car-
lota Carner, Judit Lamolla, Paula 
Casadevall i Cynthia Molina, i de la 
conferència sud es comptarà amb 
Clàudia Soriano, Pilar Comella, 
Carla Calonge, Cristina Peña, Mar 
Trabal Marta Guerrero, Marina 
Portillo, Lourdes Lorente, Roser 
Tous, Claudia Pérez, Lucía Moreno 
i Clara Solé. 

Al concurs de triples participa-
ran Pilar Comella, Queralt Ribe-
ra, Cristina Peña, Marina Portillo, 
Carla Pérez i Nairin de la Torre. 

TRIOMF  Els granollerins es van imposar al CEB Girona Metalquimia

Dissabte (17.45 h), el CB Grano-
llers-Blockchain BCN-AP –qui 
gaudeix ara de 21 punts– s'enfron-
tarà al conjunt Lluïsos de Gràcia 
A-Verdi Subministraments, actual 
colíder –juntament amb el Vive-El 
Masnou Basquetbol– a la classifi-
cació de Copa Catalunya. Aquest 
serà el primer partit de la segona 
volta de la lliga, una disputa que 
posa al CBG davant d'un equip, 
els Lluïsos de Gràcia, contra qui 
van perdre de dos al primer par-
tit d'aquesta temporada (55 a 53). 
Tot i això, el CBG afronta el matx 
"amb molta moral", expressa 
Ricard Ventura –tècnic del CBG, 
després d'haver guanyat, dissabte 
passat, amb el victoriós marcador 
de 82 a 69, al CEB Girona Metal-

Copa Catalunya  L'EQUIP S'ENFRONTARÀ ALS LLUÏSOS DE GRÀCIA

El CBG atacarà la segona 
posició de la classificació

quimia –un dels cinc conjunts que 
està empatat al tercer lloc–, un re-
sultat que situa als granollerins en 
posicions d'ascens. Tot i la bona 
perspectiva, els homes de Ventura 
no es relaxen. "Els Lluïsos de Grà-
cia són la millor segona defensa 
de la categoria", alerta Ventura, 
"i és un equip que està molt ben 
estructurat, amb un entrenador 
que estudia molt bé els rivals 
abans d'afrontar-s'hi", relata 
Ventura, qui afirma que l'objectiu 
actual del CBG és atacar la segona 
posició que ocupa, ara, el pròxim 
rival dels granollerins.  a.jiménez

XAvIeR solAnAs

CB GRANOLLERS                              82
CEB GIRONA METALQUIMIA           69
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Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES
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El Fraikin debutarà a la Copa del 
Rei al pavelló Alcalde Miguel Sa-
las contra el conjunt Ángel Ximé-
nez Puente Genil dijous 30 de 
gener (18 h), un matx que supo-
sarà l'anada de la quarta ronda 
de la competició estatal. De fet, 
el Fraikin s'ha pogut estalviar les 
etapes anteriors als quarts de fi-
nal perquè la temporada anterior 
va aconseguir tancar la lliga Asobal 
en cinquè lloc. La tornada del partit 
se celebrarà diumenge 2 de febrer 
(18 h) al Palau. "Aquesta elimina-
tòria és molt important, perquè 
un dels objectius de la tempora-
da és poder jugar la fase final de 
la Copa del Rei", declara Antonio 
Rama, tècnic del Fraikin. Els homes 
de Rama s'enfrontaran a un rival 

xavier solanas

HANDBOL | Copa del Rei  LA DIFICULTOSA ANADA SERÀ DIJOUS 30 DE GENER, I LA TORNADA, DIUMENGE 2 DE FEBRER

El doble partit solidari reuneix 6.465 euros
Diumenge a la tarda va tenir lloc l'acte més important de la campanya 
solidària Somriures que curen, una iniciativa de La Mútua contra la malaltia 
d'Alzheimer que destinarà els 6.465 euros recaptats –dels donatius de les 
entrades– a la Fundació Pasqual Maragall. El Palau d'Esports va acollir un 
doble partit que enfrontava, primer, el KH-7 a la selecció catalana  
femenina, en un partit que va finalitzar 39 a 25. Més tard, el Fraikin es va 
imposar per 27 a 24 als jugadors de la selecció catalana masculina.

El Puente Genil no posarà fàcil 
el debut del Fraikin a la Copa del Rei

especialment dur. "Puente Genil 
té una pista complicada, que re-
quereix un desplaçament que 
sempre dóna problemes". El con-
trincant, a més, té un joc dinàmic i 
una molt bona direcció d'atac, ca-
racterístiques que els granollerins 
hauran de procurar encaixar per 
mantenir-se a la Copa del Rei. 

FRAIKIN BMG - PUENTE GENIL
Dijous, 30  18 h Còrdova

Divisió d'Honor

Robert Cuesta, entrenador del KH-7, 
se sent decebut després de la derrota 
del sènior femení del BMG de dissabte 
passat al Palau, un matx que es va jugar 
contra l'Aula Alimentos de Valladolid i 
que va acabar 25 a 29. "Gran part de la 
decepció que tinc és perquè durant 
la setmana l'equip va treballar molt 
bé", declara el tècnic.

LA DECEPCIÓ DE 
ROBERT CUESTA

GRANOLLERS. Jofre Comella, juga-
dor de l'Associació Granollers Es-
portiva (AGE) participarà –gràcies 
a la seva regularitat a les competi-
cions disputades durant la darrera 
temporada–, després d'haver estat 
convocat amb la selecció estatal, al 
Campionat d'Europa de categoria 
sub-15 a Liévin (França) del 13 
al 16 de febrer. Per la seva ban-
da, els granollerins Joan Monroy 
i Carlos Piris, també de l'AGE, han 
estat citats, per primera vegada, 
amb la selecció estatal absoluta, i 
competiran, per equips masculins, 
també al Campionat d'Europa de 
l'11 al 16 de febrer a Liévin (Fran-
ça), ja que el seleccionador estatal 
Carlos Longo ha decidit comptar 
amb els granollerins com a espe-
cialistes en dobles gràcies als seus 
últims resultats en competició in-
ternacional. 

D'altra banda, Marta González, 
també de l'AGE, ha estat convoca-
da amb la selecció estatal de sub-
17, del 7 al 9 de febrer a Màlaga. 

BÀDMINTON

Tres jugadors de 
l'AGE competiran 
al Campionat 
d'Europa a França
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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

El duet format pel pilot Jesús Puras 
i el copilot granollerí Xavier Blanco 
es troben, còmodament, a la part 
alta de la classificació de buguis, 
una categoria que compta amb 27 
equips –dimecres eren vuitens–. 
En canvi, el també granollerí Rafa-
el Tornabell –amb José Luis Pena– 
persegueix el centre de la taula. Al 
seu torn, el KH-7 Epsilon Team –el 
conjunt que dissabte va entregar 
els treballs manuals de la Fundació 
Privada Vallès Oriental a Disabled 
Children's Association–, format 
per Jordi Juvanteny, José Luis Cri-
ado i Xavi Domènech, dimecres 
només va poder córrer 223 quilò-
metres de 534 previstos, ja que la 
jornada es va interrompre per mo-
tius de seguretat. Tot i la suspen-
sió, el KH-7 es mantè 19è. 

MOTOR | Ral·li

Xavier Blanco, a 
la part alta de la 
taula del Dakar

GRANOLLERS. La Volta Ciclista a 
Catalunya rodarà per l’asfalt del 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
coincidint amb el centenari de la 
prova, que enguany se celebrarà 
del 23 al 29 de març. Aquest pas 
coincidirà amb la penúltima eta-
pa, fixada per al dissabte 28 de 
març i que finalitzarà a Mataró. 
Els ciclistes faran una volta pel 
Circuit i, per tal d’augmentar l’es-
pectacularitat del moment, es rea-
litzarà un esprint intermedi en la 
recta principal. 

El pas pel Circuit de Barcelo-
na-Catalunya s’emmarca dins la 
voluntat de l’organització de la 
Volta d'idear any rere any un re-
corregut atractiu, tant per als cor-
redors com per als aficionats. “La 
Volta Ciclista a Catalunya sem-
pre busca millorar l’especta-
cle, i el pas per una instal·lació 
tant magnífica com el Circuit de 
Barcelona-Catalunya és un al-

circuit de barcelona-catalunya

CICLISME EL PAS DE LA CURSA PEL TRAÇAT COINCIDIRÀ AMB L'ÚLTIMA ETAPA, EL 28 DE MARÇ

La Volta Ciclista a Catalunya 
rodarà per l'asfalt del Circuit

licient més en la sisena etapa”, 
afirmava Rubèn Peris, director 
general de la cursa. “És una sa-
tisfacció per al Circuit tornar a 
acollir la Volta Ciclista a Catalu-
nya i seguir demostrant que les 

ALIANÇA Entre Peris –director de la cursa– i Fontserè –director del Circuit–

nostres instal·lacions poden ser 
escenari de tota mena d’esdeve-
niments, més enllà del món del 
motor”, declarava Joan Fontserè, 
director general del Circuit. 

Una vegada més, la prova reuni-
rà als millors ciclistes internacio-
nals, com ara el colombià Miguel 
Ángel López, que defensarà la vic-
tòria assolida en l’última edició. 

La relació del Circuit i la Volta 
Ciclista té precedents importants, 
ja que en dues ocasions el recin-
te ha estat l’escenari d’una final 
d’etapa, així com de la cursa –va 
coincidir amb les edicions de 2009 
i 2010–. j.l.rodríguez beltran

EL CONSISTORI REP 
L'EQUIP TÈCNIC DE LA 
SELECCIÓ FEMENINA

Dimarts a la tarda, el consistori celebrava la recepció institucional del cos 
tècnic de la selecció estatal femenina d'handbol, format pel granollerí Carlos Viver, 
Robert Cuesta –actual entrenador del KH-7– i Vicente Álamo. El desembre de 
2019, la selecció estatal femenina d'handbol va aconseguir la plata en el Mundial, 
i l'homenatge que va començar diumenge al Palau d'Esports, va seguir dimarts.

a.j.

RECONEIXEMENT  DIMARTS A LA TARDA, LA SALA DE PLENS VA ACOLLIR VIVER, CUESTA I ÁLAMO

Una dècada de 
duatló al Circuit

Inscripcions per 
a la Biking Point 
de Corró d'Amunt

La 10a edició del Duatló Ciutat de 
Granollers se celebrarà al Circuit 
de Barcelona-Catalunya diumenge 
26 de gener. La prova, que alterna 
dues curses a peu amb una altra 
en bicicleta, és la cita de ciclisme 
més antiga que es fa al traçat. Les 
inscripcions per participar segui-
ran obertes �ins a dijous 23 de ge-
ner, i es poden formalitzar al web 
de la Federació Catalana de Triatló 
(www.triatlo.org). Els preus de les 
inscripcions varien en funció de la 
categoria, des de 8 euros �ins als 
37 euros en el cas de veterans no 
federats. 

LES FRANQUESES. Dimecres 5 de 
febrer s'obren les inscripcions per 
a la Copa Catalana Internacional 
Biking Point de Corró d'Amunt, 
que tindrà lloc el 8 de març. De fet, 
el poble franquesí serà el segon es-
cenari del certamen mundial  –que 
començarà a Banyoles–, que servi-
rà per al repartiment de punts per 
a la categoria UCI C2, importants 
per arribar als Jocs Olímpics de 
Tòquio –que se celebraran l'estiu 
d'aquest any–, el gran objectiu de 
molts dels ciclistes que participa-
ran en la prova franquesina. 

Copa Catalana Internacional

FUTBOL | Tercera Nacional L'EC INICIA LA SEGONA VOLTA

El Club Tennis 
Taula busca local
Ha nascut oficialment el Club Ten-
nis Taula de Granollers, que ja s'ha  
registrat formalment com a enti-
tat. El següent objectiu del club és 
trobar un espai on poder entrenar. 
"Estem a l'espera de trobar un 
local, però no parem els nostres 
entrenaments", explica l'entitat 
que actualment utilitza espais pú-
blics, com el parc Torras Villà.

La Mitja Marató prepara el tret de sortida de les activitats paral·leles 
amb l'habitual presentació a la plaça de l'Església de la Garriga, una tro-
bada conduïda per Dani Bernabé (de Milnotes) i amb les actuacions de 
Taka Taka (percussió) i les Dames de Foc (música i foc). L'acte, organit-
zat per l'AE La Mitja i el consistori garriguenc, tindrà lloc dissabte (17 h) 
i explicarà les novetats d'enguany de la cita atlètica, així com homenatja-
rà Toni Castillo, el primer president del grup d'atletes Les Tortugues.

L'Esport Club (EC) Granollers co-
mença la segona volta de la lliga 
a Tercera Nacional al camp Nar-
cís Sala de la UE Sant Andreu en 
un partit que es jugarà diumenge 
(12 h). "Afrontem el partit com 
si fos una final, perquè els dos 
darrers partits els vam perdre 
i ara ens veiem obligats a pun-
tuar", explica Diego Garzón, juga-

dor de l'EC. "Sabem que el Sant 
Andreu és un dels conjunts de 
la lliga que té més pressupost, 
i som conscients que serà un 
partit molt complicat", afegeix 
Garzón. 

Ara, l'EC comparteix la tercera 
posició a la classificació amb el CE 
Europa i el mateix Sant Andreu 
(amb 34 punts). a.jiménez

Festa de la Mitja a la Garriga

L'EC s'enfrontarà al Sant 
Andreu "com en una final"
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CULTURA
Sessió de cinema per als petitsNeus Ballús presenta 'El viatge de la Marta'
Les vides de Marona es projectarà diumenge 
(12 h) en el marc de la programació del  
Petit Edison. La pel·lícula francesa, dirigida  
per Anca Damian, està recomanada a partir 
dels 6 anys i es podrà veure al cinema Edison.

El Cicle Gaudí aterrarà dimarts (20 h) al Cinema Edison amb 
El viatge de la Marta, de la directora i guionista molletana Neus 
Ballús, qui hi serà per presentar el film. La pel·lícula, coproduïda 
amb França, narra l'experiència d'una adolescent que va de vacances 
al Senegal, on coneix un treballador d'hotel que somnia ser cineasta.

El programa Coenzims d'activitats 
socioeducatives del Teatre Audi-
tori de Granollers (TAG) ha aterrat 
enguany a l'Escola Municipal del 
Treball (EMT) en forma de quatre 
tallers que van tenir lloc entre no-
vembre i desembre, i que han cul-
minat amb l'exposició Teatre de la 
masculinitat al vestíbul del TAG. 
Sergi Calero, Marc Espinosa, Arián 
Parra, Judit Lorenzo, Sergi Gómez 
i Blai Campabadal explicaven els 
aprenentatges que hi han assolit, 
en representació dels 34 alumnes 
que hi han participat. 

Les quatre sessions s'han rela-
cionat amb l'espectacle Aüc de Les 
Impuxibles –la companyia de Clara 

teatre que tots podem fer o fem, 
en algun moment, per reproduir 
els rols de gènere que se'ns im-
posen". "Hem après que no vo-
lem que s'associï, directament, 
masculinitat a home, i feminitat 
a dona", conclou Judit Lorenzo.

La iniciativa de Coenzims seguirà 
treballant, i ho farà amb familiars 
de persones amb trastorns men-
tals, vinculant-se a l'espectacle Sui-
te TOC núm. 6 de Les Impuxibles, 
una obra que s'escenificarà al TAG 
dissabte 25 d'abril i que reflexiona 
sobre els diagnòstics psicològics. 
Les mateixes artistes, acompanya-
des de la psicòloga Marta Mariñas 
–professional que treballa habitu-

a.j.

COENZIMS  Part de l'alumnat de l'EMT que ha muntat l'exposició al TAG

ARTS ESCÈNIQUES  LA MOSTRA S'EMMARCA EN EL PROGRAMA COENZIMS I LA COL·LABORACIÓ DE LES IMPUXIBLES, LA COMPANYIA RESIDENT ENGUANY DEL TAG

Alumnat de l'EMT crea una exposició 
que reflexiona sobre la 'masculinitat'

i Ariadna Peya, residents aquesta 
temporada al TAG–, que dissabte es 
va poder veure al teatre granollerí. 
Aüc tracta els rols de la masculinitat, 
les relacions de poder i la violència 
sexual. Així, les dues primeres ses-
sions les va liderar Teo Pardo, ac-
tivista trans feminista que treballa 
a SIDA Estudi –entitat que promo-
ciona l'educació sexual–. "El Teo 
abans era una noia i ara és un noi, 
així que ens va explicar la seva 
experiència i ens va donar veu 
perquè nosaltres poguéssim ex-
pressar les nostres realitats", ex-
plica Arián Parra. Durant la primera 
part del programa es va proposar 
als alumnes exagerar patrons de 

xavier solanas

representació del que es considera 
masculí, per tal de prendre consci-
ència de certes actituds imperants.

La tercera i quarta sessió van ser 
dinamitzades per la cooperativa 
barcelonina Nus –una entitat sen-
se ànim de lucre integrada per un 
equip interdisciplinari de professi-
onals del món escènic i l'esfera so-
cial, amb perspectiva feminista i ús 
del teatre social–. D'aquí va néixer 
l'exposició Teatre de la masculinitat. 
"En aquesta part del projecte es 
va buscar amb quina masculini-
tat se senten reflectits els joves", 
explica Magalí Permanyer, de la 
cooperativa Nus, qui afegia que "el 
nom de la mostra fa referència al 

'AÜC'  Van portar la primera proposta al Teatre Auditori dissabte

alment amb les germanes Peya i les 
assessora– faran tres sessions amb 
El Far de la Garriga i l'Associació 
Daruma, amb un especial èmfasi en 
l'acompanyament que fan els fami-
liars de persones amb trastorns.

A més, voluntàries d'El Xiprer, un 
grup de dones de serveis socials, 
alumnat del cicle formatiu de grau 
superior en tècniques d'actuació 
teatral d'Arsènic i el públic que ho 
desitgi també participaran en clas-
ses i tallers de reflexió, investigació 
i creació a través del moviment 
corporal i la música, en unes dinà-
miques que reben el nom de Labo-
ratoris de moviment, sempre de la 
mà de les germanes Peya.  A.J.

A Llevant Teatre

La música de Clara Peya també serà 
protagonista de la programació del 
cap de setmana (divendres, 21 h, i diu-
menge, 19 h) a Llevant Teatre. La com-
panyia The Feliuettes hi presentarà el 
cabaret còmic i reivindicatiu Akelarre, 
amb textos de Clàudia Cedó. El toc fe-
minista també hi serà present, ja que 
les intèrprets es pregunten sobre el 
món que els ha tocat viure i sobre com 
transformar-lo, sent dones. Akelarre 
és un espectacle divertit i combatiu, un 
cabaret amb humor negre, amb temes 
punyents sobre igualtat de gènere. El 
preu de l'entrada és de 15 euros (amb 
el 50% de descompte per a joves).

CLARA PEYA TAMBÉ ÉS 
AUTORA D''AKELARRE'

Quatre per Quatre enceta temporada
La companyia Quatre per Quatre de Granollers va encetar dissabte el Festival 
dels Amateurs d'enguany de les Franqueses. Va ser al Teatre Auditori de 
Bellavista amb l'obra La guerra de Troia no es farà, una adaptació del clàssic 
d'Homer als temps actuals, amb punts còmics i invitació a la reflexió.

xavier solanas

Dg 19 de gener, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 18 € (9, joves)

Gestada al CAM de Roca Umbert, 
entre altres espais de creació, ar-
riba al Teatre Auditori el darrer 
muntatge coreogràfic de Roser 
López Espinosa, Trama, una pro-
posta que reflexiona sobre el grup, 
les seves arestes i les seves deri-
ves. L'emprempta vallesana hi és 
encara més present amb la parti-
cipació de la ballarina granolleri-
na Nora Baylach i el vallesà Magí 
Serra, que comparteixen escenari 
amb Anamaria Klajnscek, Noé Fe-
rey i Pontus Fager. L'espectacle 

–una coproducció del Mercat de 
les Flors, Quinzena Metropolitana, 
Festival Temporada Alta i Lowland 
Performing Arts– relata com "els 
sistemes complexos evolucionen 
a partir de regles senzilles. Amb 
aquest pensament despleguem 
pautes de joc i provem d'existir 
plegats. Entrellacem cossos i re-
lacions", relata la companyia 

Roser López Espinosa porta 
la coreografia 'Trama' al TAG

AMB ELS BALLARINS VALLESANS NORA BAYLACH I MAGÍ SERRA

n El Centre d'Arts en Moviment (CAM) 
encetarà la programació al febrer amb 
el projecte comunitari Tèxtil, a càrrec de 
Daniel Rosado i el Colectivo Lamajara. 
Es tracta d'un taller de creació col·lec-
tiva que vol recuperar la memòria his-
tòrica de les fàbriques al país –el taller 
es farà els dimecres fins al maig–. Les 
inscripcions es poden formalitzar al 
web rocaumbert.com/moviment. També 
s'han programat dos tallers per al pú-
blic familiar, al maig, entre d'altres. [Més  
informació a somgranollers.cat]. 

'TÈXTIL', UN PROJECTE
COMUNITARI, ENCETA 
EL PROGRAMA AL CAM
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Andrés Galeano i 
Laia Moreto faran 
l'intercanvi al Quebec
Andrés Galeano i Laia Moreto han 
estat els dos artistes seleccionats 
per participar a l'intercanvi de 
residències entre el Quebec i Cata-
lunya per a projectes vinculats a la 
imatge. A la convocatòria de Roca 
Umbert es van presentar 11 pro-
jectes.S'ha fet una preselecció de 
4 artistes: Andrés Galeano, Pilar 
Rosado, Azahara Cerezo i Laia Mo-
reto, i a partir d’aquesta  i tal com 
establien les bases, el centre VU 
del Quebec ha seleccionat els dos 
artistes guanyadors. Així doncs, 
Moreto anirà al Canadà la segona 
quinzena de juny i Galeano la se-
gona quinzena de setembre.

D’altra banda, els artistes del 
Quebec que faran estada a Roca 
Umbert seran André Barrette a 
l’abril i Eva Quintas a l’octubre. La 
convocatòria en la modalitat per a 
crítics ha quedat deserta. 

ART

L'Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) –resident al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG)– 
oferirà, dissabte, un triple concert 
amb el tango com a protagonista. 

Per començar la tarda (17.30 h) 
s'oferirà el concert familiar Tango 
d'estiu i tango d'hivern, una pro-
posta que tindrà uns 30 minuts de 
durada i que s'escenificarà a la Sala 
Oberta, amb un preu de tres euros 
per entrada. La presentació del 
concert, sota la batuta de Corrado 
Bolsi –director artístic i musical de 
l'OCGr–, anirà a càrrec del músic i 
periodista barceloní David Puer-
tas. L'espectacle, que està dedicat, 
especialment, a infants de més de 
cinc anys, oferirà, en el seu reper-
tori, un tastet d'Estaciones por-
teñas de l'argentí Astor Piazzolla, 
quatre petites peces que descriuen 
la ciutat de Buenos Aires en cadas-
cuna de les estacions de l'any, com 
ho va fer el barroc Antonio Vivaldi 
a Les Quatre Estacions.

Previ al concert principal, el 
musicòleg Xavier Chavarria oferi-
rà, com és habitual en les propos-
tes de l'OCGr, una presentació que 
s'emmarca en les activitats 360º 
del TAG (18 h). La trobada serà 
una bona ocasió per aprofundir en 

Dissabte, el públic podrà gaudir de la proximitat que ofereix el format de la Sala Oberta

a la capital argentina, Schönberg 
el durà fins a Viena, on quan Nit 
transfigurada es va estrenar va 
provocar un sonat escàndol. De 
fet, l'obra de Schönberg és consi-
derada com un punt d'inflexió en 
la història de la música. 

A més, els dos passis del concert 
de cambra inclouran la projec-
ció d'il·lustracions suggerents de 
Laura Borràs Dalmau, Borràs, que 
acompanyaran la traducció dels 
textos de Nit transfigurada en una 
pantalla.  a.jiménez

tag

POSADA EN ESCENA Amb projecció d'imatges creades per Laura Borràs Dalmau

MÚSICA  'NIT TRANSFIGURADA' INCLOURÀ EN EL REPERTORI OBRES D'ASTOR PIAZZOLLA I ARNOLD SCHÖNBERG

El tango arriba al TAG de la mà 
de l'OCGr en forma de tres concerts

LA GIRA DEL DARRER ÀLBUM ATERRA A LA CIUTAT AMB ÓSCAR D'ANIELLO I DANI ACEDO

Delafé du 'Hay un lugar' a la B1
GRANOLLERS. Dissabte (22 h), la 
Nau B1 acollirà un concert de la 
banda barcelonina Delafé que 
s'emmarca en la gira de l'àlbum  
Hay un lugar –llançat el 27 de se-
tembre–, un tour que va comen-
çar el 17 d'octubre a Madrid, al 
Teatre Barceló, i que acabarà el 18 
d'abril d'aquest any a Saragossa, 
a la sala La Lata de Bombillas. El 
concert oferirà temes de música 
electrònica, ja que en aquest dar-
rer disc, Delafé ha apostat per un 
estil que pugui donar més força 
als directes, tot conservant l'es-
sència d'una banda que va comen-
çar l'any 2004 a cultivar gèneres 
com el pop indie, el hip hop i el 
trip hop –un subgènere de música 
electrònica que es va originar al 
Regne Unit a principis de la dèca-
da dels 90–. El concert de dissabte 
comptarà amb els artistes Óscar 

D'Aniello –líder del grup, veu prin-
cipal i lletrista–, i Dani Acedo, qui 
toca el teclat, el baix, acompanya a 
D'Aniello amb segones veus i do-
mina el sàmpler. 

Aquest és el segon disc de De-

arxiu

DELAFÉ lafé, després que deixés l'extensa 
relació musical amb Helena Mi-
quel, amb qui formava Facto Dela-
fé y las Flores Azules. 

Ds 18 de gener, 22 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 12 €

Natalia Vas farà una 
demostració artística
La llibreria La Gralla acollirà dis-
sabte (18 h) la inauguració de la 
mostra Finger Art, una exposició 
de pintura col·lectiva de la vallesa-
na Natalia Vas i part del seu alum-
nat. A més, a la inauguració, Vas 
farà una demostració de la seva 
manera de treballar. L'exposició es 
podrà visitar fins al 15 de febrer.

n Avui, dijous (10 h), el TAG aco-
llirà l'activitat Viu l'Orquestra!, que  
consistirà en un assaig general obert 
de la proposta de dissabte, i comptarà 
amb els comentaris de Corrado Bolsi, 
director musical de l'OCGr. Per assis-
tir a la sessió de Viu l'Orquestra! cal  
reservar plaça al web del Teatre.

'VIU L'ORQUESTRA!' 
AMB UN ASSAIG OBERT  

Ds 18 de gener, 19 i 21 h
Teatre Auditori. Preu: 20 €

Canvi d'horari

Finalment, Delafé serà l'única banda 
que actuarà a la Nau B1 dissabte, i el 
concert, que estava programat per 
a les 23 h serà, finalment, a les 22 h, 
sense cap grup teloner que doni pas 
als barcelonins.

SERÀ L'ÚNICA BANDA 
DE LA NIT DE DISSABTE

el repertori i el format del concert 
que s'escenificarà just després. 

L'activitat al TAG, doncs, seguirà 
amb Nit transfigurada, un concert 
que oferirà dues funcions, una a 
les 19 h i una altra a les 21 h. Amb 
el to íntim i proper que permet el 
format de la Sala Oberta –amb un 
aforament de 100 persones–, el 
públic podrà connectar fàcilment 
amb els músics de l'OCGr mentre 
s'interpreta un repertori amb la 

dolça melangia dels tangos, nova-
ment, de Piazzolla. També sonarà 
l'obra Verklärte Nacht –traduïda 
com Nit transfigurada–, d'Arnold 
Schönberg, peça que li dóna nom 
al muntatge, una obra escrita en 
1899 i inspirada en el poema del 
mateix títol de Richard Dehmel i 
en la història d'amor apassionada 
entre el compositor i qui va ser la 
seva esposa, Mathilda. Així, men-
tre Piazzolla farà viatjar el públic 

GRANOLLERS. L'organista titular 
de Nostra Sra. da Conceiçao de 
Porto (Portugal), Rui Fernando 
Soares, serà l'encarregat d'ence-
tar la dotzena temporada del cicle 
de música sacra La música del cel, 
a l'orgue Josep Maria Ruera de 
l'església de Sant Esteve.

Així, diumenge (17.45 h) Soa-
res oferirà una escollida mostra 
de la música d'orgue portuguesa 
dels segles XVI a XVIII, d'especial 
riquesa tímbrica i melòdica, amb 
improvisacions personals d'estil 
contemporania, tot fent de con-
trapunt en el conjunt. A més, prè-
viament, Soares oferirà una classe 
magistral. L'organista portuguès 
és fundador i director dels cursos 

de música litúrgica de Vigararia 
da Feira, així com compositor de 
peces premiades com la Missa Res-
suressis Die. El 2012 va obtenir el 
postgrau amb Cum Laude en mú-
sica antiga al Conservatori d'Ams-
terdam. Ha gravat quatre discos 
de diferents estils i compositors, 
així com és membre fundador del 
quartet vocal Gaudium Vocis i di-
rigeix un grup de cambra. 

El cicle organitzat per la Funda-
ció Pro Música Sacra de Granollers, 
que s'allargarà fins al juny, acollirà 
també el cor de cambra ArsinNova 
de Barcelona, el cor Fòrum Vocal 
també de la capital catalana, l'or-
ganista danès Daniel Bruun i la Ca-
merata Sant Cugat.  m.e.

El portuguès Rui Soares 
obre el cicle a l'orgue 
de l'església de Sant Esteve

DIUMENGE S'ENCETA LA TEMPORADA DE LA MÚSICA DEL CEL
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GRANOLLERS. Ja feia anys que a 
Josep Maria Sauret, professor al 
Conservatori de Granollers, li ron-
dava pel cap la idea de formar una 
jove orquestra simfònica a la ciu-
tat. Abans de l'estiu de 2019, "es 
van donar les circumstàncies 
idònies musicalment parlant 
per poder crear-la", explica  Sau-
ret, qui ara ja és el director de la 
Jove Orquestra Simfònica de Gra-
nollers. La formació, que tot just 
s'està consolidant –amb reunions 
de famílies i dels joves músics més 
implicats en el projecte, per donar 
continuïtat i anar donant forma 
a l'orquestra i als seus objectius i 
activitats–, ja compta amb tots els 
tipus d'instruments –corda, vent 
fusta, vent metall i percussió–. 

De moment, 60 músics cons-
titueixen la formació, i entre sis 
i vuit famílies configuren –con-
juntament amb Josep Maria Sau-
ret– l'equip directiu de la Jove 
Orquestra Simfònica, amb unes 
15 persones al capdavant del pro-
jecte. "El nombre de músics va 

Una seixantena de músics formen la 
Jove Orquestra Simfònica granollerina

DIRIGIDA PEL PROFESSOR JOSEP MARIA SAURET, LA FORMACIÓ TÉ PER OBJECTIU EXPANDIR EL FORMAT ENTRE ELS JOVES D'ARREU DEL PAÍS

fluctuant en funció de la tro-
bada, però habitualment ron-
dem sobre els 60", un volum de 
components que amb poc temps 
de trajectòria només ha fet que 
créixer.

Un dels objectius de l'orques-
tra granollerina és crear un es-
pai d'aprenentatge instrumental 
que mantingui "un alt nivell 
de qualitat", detalla Sauret, qui 
afegeix que "la idea és poder 
brindar a músics de tota Ca-
talunya l'oportunitat de viure 
l'experiència". Si bé la llavor del 
projecte va tenir lloc a la ciutat 
de Granollers, el propòsit és fer 
créixer l'orquestra simfònica ar-
reu del país. L'incipient projecte 
va dirigit, especialment, a antics 
alumnes del Conservatori que han 
seguit la seva trajectòria musical 
a centres superiors, i també busca 
poder donar continuïtat orques-
tral als músics que van acabar el 
grau professional al Conserva-
tori  de Granollers amb coneixe-
ments musicals exhaustius però 

que, finalment, no s'han dedicat 
a la música, sinó que han decidit 
estudiar carreres universitàries 
d'altres camps. "Ens hem ado-
nat que la Jove Orquestra Sim-
fònica de Granollers ha tingut 

un gran atractiu per als joves", 
relata Sauret. S'ha produït un àgil 
boca-orella i els mateixos mú-
sics han fet extensiva la propos-
ta a trobades a centres d'estudis 
superiors, com a l'Escola Superior 

de Músics de Catalunya (ESMUC) 
i al Liceu. 

La meitat dels músics de l'or-
questra –més d'una trentena 
hi han participat– són joves de 
l'últim curs del Conservatori de 
Granollers o antics alumnes. De 
la resta, "una bona part són de 
Barcelona, però també hi ha de 
Manresa, del Maresme i d'altres 
municipis de Catalunya", detalla 
Sauret. El primer concert de la Jove 
Orquestra Simfònica va tenir lloc 
el passat 17 de novembre a la sala 
Francesc Tarafa, on l'orquestra va 
poder gaudir de la seva primera 
posada en escena "gràcies al fet 
que l'Ajuntament va cedir la 
sala", diu Saulet. Per a l'estrena 
es va triar un repertori que incloïa 
un recull de danses hongareses de 
Johannes Brahms, un poema sim-
fònic original del compositor Joa-
quim Serra i musicat pel composi-
tor i director d'orquestra Salvador 
Brotons, i un recopilatori del mu-
sical d'El fantasma de l'Òpera. 

Ara, la Jove Orquestra Simfòni-
ca està treballant de cara al segon 
concert, que es farà a l'abril, durant 
els dies de Setmana Santa. Una altra 
de les pròximes passes que durà a 
terme la Jove Orquestra Simfònica 
serà constituir-se com una associa-
ció formal. i AïdA jiménez

jove orquestra simfònica

JOSEP MARIA SAURET  És el director de la Jove Orquestra Simfònica de la ciutat
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TRADICIÓ  DESPRÉS DE LA MISSA, ES FARÀ LA BENEDICCIÓ D'ANIMALS I MAQUINÀRIA

Llerona celebra Sant Antoni Abat 
amb l'homenatge a la pagesia
LES FRANQUESES. Diumenge al 
matí el consell parroquial de San-
ta Maria de Llerona celebrarà la 
tradicional festa de Sant Antoni 
Abat. A les 10.45 h tindrà lloc la 
missa, i tot seguit, a partir de les 
11.30 h, es farà, a les escales de la 
mateixa parròquia, la gran passa-
da i benedicció de la maquinària 
agrícola, així com dels animals i 
les mascotes –gats i gossos, entre 
altres–. "La cerimònia consis-
tirà en un homenatge a la pa-
gesia, ja que Llerona és terra de 
pagesos", comenta Josep Maria 
Fernández, mossèn de la parrò-
quia. La celebració anual oferirà 
als assistents un tast de borregos, 
l'especialitat de Cardedeu feta a 
partir de farina, sucre, mantega, 

oli, ous i matafaluga, i també hi 
haurà vi bo per compartir. L'any 
passat, el mal temps va obligar a 
cancel·lar la benedicció. "Espe-

arxiu

FESTIVITAT El mossèn Fernández beneirà la maquinària de la pagesia

rem que enguany ho puguem 
fer, amb les 60 o 70 persones 
que calculem que vindran", afe-
geix mossèn Fernández.  

GRANOLLERS. L'il·lustrador Eduar-
do Abarca inaugurarà divendres 
(19 h) a Can Pedrals l'exposició 
L'ànima dels personatges de la 
Festa Major de Blancs i Blaus, una 
mostra de dibuixos que es podrà 
visitar fins al 31 de gener i que 
compta amb textos de periodistes 
vallesans, com Vicenç Relats i Paco 

Monja. Abarca ja va iniciar el 2019 
l'edició de cinc llibres sobre la 
tradició popular de la festa major, 
concretament els elements singu-
lars i fantàstics, però ara ho fa "po-
sant especial èmfasi en el senti-
ment de pertinença i la identitat 
cultural que creen els 40 perso-
natges de Granollers". 

Abarca mostra amb dibuixos
l'ànima de la festa major de BiB

DANSA  ELS BALLARINS TREBALLARAN LES DANSES URBANES AL CONCURS TELEVISIU

Mario i Cristian Jiménez, professors 
a la nova edició d''Operación Triunfo'

Ben sonada és a Granollers la pa-
rella artística formada per Mario 
i Cristian Jiménez, qui durant uns 
cinc anys –del 2006 al 2008– van 
ser professors de hip hop a l'Es-
tudi de Dansa Sylvia del carrer 
Girona, una escola que va formar 

ballarins durant 40 anys fins al 
tancament l'any passat. Posterior-
ment, Mario i Cristian també van 
ser professors de danses urbanes 
a l'escola Tribu Urbana Center –ja 
desapareguda i que estava situada 
davant de Llevant Teatre–, dirigi-

da per Maribel del Pino. Mario i 
Cristian ja han començat a im-
partir classes de danses urbanes 
a l'edició d'enguany del concurs 
televisiu d'Operación Triunfo 
(OT), i formaran als concursants 
corporalment, entenent la dansa 
com una eina per a expressar-se 
millor damunt de l'escenari. Ma-
rio i Cristian es van conèixer a les 
classes dirigides d'un gimnàs ara 
fa 15 anys, i des de llavors, com 
a parella artística, s'han dedicat 
a la dansa. "La coreògrafa d'OT, 
Vicky Gómez, ens va proposar 
com a possibles professors", ce-
lebra Mario Jiménez, qui afegeix 
que "després vam fer una entre-
vista amb l'adjunta de direcció 
de Gestmusic, Verónica Pareja, i 
la directora de càsting, amb No-
emí Galera".   a.j.

OT 2020 La nova edició incorpora els professors Mario i Cristian Jiménez

m.j.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 16 al diumenge 19 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 3º 16º 6º 14º 3º 11º 2º

BÀSQUET. DISSABTE 18, 17.45 h
CB GRANOLLERS - LLUÏSOS DE GRÀCIA
amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 19, 12 h
UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU -  
EC GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

'Els viatges d'en 
Filalici', cita familiar 
a Corrró d'Avall
El Casal Cultural de Corró d'Avall 
acollirà dissabte (18 h) l'espectacle 
de titelles Els viatges d'en Filalici de 
la companyia El dit al nas. La posada 
en escena també comptarà amb jocs 
d'ombres, projeccions i música en 
viu. L'espectacle està dirigit per Ivo 
G. Suñé, que també l'interpreta, amb 
Carlos Gallardo i Nelo Sebastián. 
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Literatura ambientada al segle XV
En el marc de les activitats vinculades a l'exposició 
Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve, 
avui, dijous (19 h), el Museu acollirà una sessió de 
lectura de La dama de l'unicorn, una novel·la que 
permetrà conèixer sis tapissos medievals.

Bigues i Riells viurà, dissabte, la vuitena edició de la Fira de l'Oli Vera i el sisè 
Mercat del Pa Artesà a la plaça del Trull. Aquest any hi haurà, exclusivament, 
paradetes dedicades a la venda d'aquests dos productes. La jornada oferirà dues 
conferències, Mapeig i inventari dels recintes SIPAC dels oliverars al Vallès, i Les 
farines de varietats antigues, i es podrà visitar el Trull de Can Sapera i veure la 
mòlta d'olives. A més, s'oferiran tallers d'elaboració de sabó artesà i de reciclatge 
d'oli per transformar-lo en biodièsel, i es podrà participar en un tast de menges 
elaborades amb productes locals. Enguany, la fira s'ha volgut centrar en l'àmbit 
del sector per a crear xarxa entre els professionals i divulgar la qualitat dels 
productes. Així, doncs, un dia abans de la fira, divendres, tindrà lloc una 
oligoexperiència per a professionals, i dilluns es farà una trobada gastronòmica.

Bigues i Riells reviu la Fira 
de l'Oli Vera i del Pa Artesà

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament bigues i riells

DIJOUS, 16
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
La família Melops. Club de lectura 
infantil (6-7 anys). 18.30 h Els Umpa 
Lumpes. Club de lectura infantil 
(8-9 anys)

DIVENDRES, 17
17.30 h Centre Cívic Jaume Oller
DiverFoto. Taller de lightpainting
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Primeres paraules en anglès 
(1-4 anys)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin. Club de lectura 
infantil (6-7 anys)
18 h Espai Gralla
Kids and us. Conte en anglès
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
21 h Llevant Teatre
Akelarre. Musical a càrrec de la 
companyia The Feliuettes

DISSABTE, 18
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de brocanters i 
col·leccionisme 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de les Olles
Fira del Col·lectiu Artesà de Productes 
Naturals
12 h Biblioteca Can Pedrals
Saturday Family Fun. Taller familiar en 
anglès (6-10 anys)
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Tango d'estiu i tango d'hivern, a càrrec 
de l'Orquestra de Cambra de Granollers

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afi nitats. 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 de 2020
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografi es de Llorenç 
Civil. Fins a fi nals de gener
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografi es de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer de 2020

Casino
Les parets parlen (2019), de Jordi 
Trullàs i Ramon Font. Fins al 31 de 
gener 
Galeria El Sol - Antiga Casa 
Matas
Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Fins a fi nals de febrer
Espai Tranquil de Barbany
Es tracta d'abstracte, de Sion Botey
Fins al 15 de febrer
Biblioteca Can Pedrals
L'ànima dels personatges de la 
Festa Major de Blancs i Blaus, 
d'Eduardo Abarca. Inauguració 
divendres (19 h). Fins al 31 de gener
Espai Gralla
Finger Art. Inauguració dissabte 
(18 h). Fins al 15 de febrer

DIJOUS, 16
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Jocs de taula

DIVENDRES, 17
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Jocs de taula

DISSABTE, 18
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer 
Excursió a l'ermita de Sant Hilari 
de Cardedeu, organitzada pel Centre 
Municipal de Joves
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer 
Excursió al Parc del Laberint d'Horta 
(Barcelona), organitzada pels Casals 
Infantils Municipals
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Titelles. Els viatges d'en Filalici, a càrrec 
de la companyia El dit al nas

DIUMENGE, 19
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
11.30 h Església Santa Maria de Llerona
Festa de Sant Antoni

DIMARTS, 21
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de Pop Corn

LES FRANQUESES

19 h Teatre Auditori de Granollers
Nit transfi gurada, a càrrec de l'OCGr
21.30 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country 
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
22 h Sala Nau B1
Concert de Delafé
23 h Casino
Festa de sevillanes

DIUMENGE, 19
9 h Rambla Mare de Déu de Montserrat
Mercat de productes reciclats 
i artesanals
11 h Museu de Granollers
Itinerari. Els bombardejos del 1939
12 h Cinema Edison
Petit Edison: Les vides de Marona
18 h Casino
Ball social, amb Charli Music
19 h Llevant Teatre
Akelarre. Musical a càrrec de la 
companyia The Feliuettes
19 h Teatre Auditori de Granollers
Trama, espectacle de dansa de Roser 
López Espinosa

DILLUNS, 20
19 h Biblioteca Can Pedrals
La casa de les aranyes. Llegir el teatre, 
a càrrec de Francesc Viñas

DIMARTS, 21
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència. Dret: instruments jurídics 
de la protecció de la persona. Apunts 
sobre herència i testament, amb 
Elisenda Torres i Mariona Pons
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove (12-16 anys)
20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. El viatge de la Marta, 
amb la directora Neus Ballús

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 llibertat com ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”
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 

DIMECRES, 22
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència 
històrica dels anys 1939 i 1940
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Contes amb olor de cel blau. Hora 
menuda (16-36 mesos)
19 h Biblioteca Can Pedrals
Literature and Art. Conversa en anglès
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