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HOMER

ILÍADA

“Aquesta traducció és, per això, un esdeveniment literari 
molt important, tant perquè es tracta de l’obra que es 

tracta, com perquè tradueix Homer amb una llibertat com 
ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”

E L O I  C R E U S

“La Ilíada és un adolorit cant a la vida, el preludi d’un lament amb la destrucció 
de Troia al fons, allà, més endavant, i també és el plaer d’un artista que es diverteix 

explicant com es banya la deessa i quines arracades es posa.”
E N R I C  C A S A S S E S

Traducció de Pau Sabaté
Pròleg d’Enric Cassasses

ILÍADA
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EN PORTADA

El govern granollerí ha aprovat 
inicialment el desenvolupament 
del pla parcial industrial del sec-
tor 125 –sector T de l'antic pla-
nejament–, una zona situada a la 
serra de Ponent, al sud del polígon 
del Coll de la Manya i coneguda 
amb el nom d'Els Xops –perquè 
s'hi pot accedir des de la C-17 al 
voltant del polígon que du aquest 
nom, entre Lliçà de Vall i Parets–.

Segons el consistori, l'objectiu 
del pla parcial, recollit al POUM, és 
endreçar les indústries existents i 
permetre la implantació de nous 
espais productius i d’activitat eco-
nòmica. L'Ajuntament argumenta 
que Granollers, amb 270 hectàrees 
de superfície industrial i 7 polígons 
d’activitat econòmica, actualment 
té la major part del sòl industrial 
disponible pràcticament esgotat. 

El pla parcial del sector 125 po-
sarà a disposició de la indústria i 
de les empreses nou sòl produc-
tiu per al desenvolupament de 
noves activitats econòmiques, 
"amb l’objectiu d’enfortir l’eix 
industrial i tecnològic de la 
C-17, reforçant el teixit indus-
trial existent, i generar noves 
oportunitats per a l’empresa 
i per a l’ocupació", assegura el 
govern local. Es preveu que amb 
el desenvolupament del pla el 
sector pugui acollir una trentena 
de noves empreses i generar més 

Segons el consistori, l'objectiu del planejament 
és endreçar les indústries ja existents i permetre 
la implantació de nous espais productius

El desenvolupament del pla representa  
una inversió de 15 milions d'euros en costos 
d'urbanització per part de la iniciativa privada

Es preveu que les obres estiguin acabades  
el 2022 i que l'espai, de 54 hectàrees,  
pugui generar uns 800 llocs de treball nous

Julian Rei Pastor) que el connecta-
ran amb  la C-17 i la C-35. Pel fet 
de situar-se al costat de la xarxa 
viària bàsica existent, el govern 
assegura que el desenvolupament 
del pla representa un "planteja-
ment sostenible que permetrà 
un millor enllaç dels polígons 
industrials de la ciutat amb les 
infraestructures tant viàries 
com ferroviàries ja presents al 
territori, en una proposta de 
compacitat i de vertebració del 
sòl industrial, amb una mobili-
tat racional i eficient". i m.e.

El sector industrial d'Els Xops 
vol atraure unes 30 empreses
El govern granollerí ha aprovat inicialment el desenvolupament del pla parcial de les 54 
hectàrees al sud del Coll de la Manya, on ja hi ha instal·lades firmes com Bretang i Sertrans

El 40,5% del sòl del sector es-
devindrà sòl públic municipal i 
el 54,5% restant es desenvolupa-
rà en consonància amb el destí 
industrial previst a la normativa 
urbanística vigent possibilitant la 
implantació de noves indústries i 
activitats amb un sostre total pre-
vist de 274.345 metres quadrats.

El pla preveu cinc illes industri-
als, de les quals tres ja es troben 
parcialment ocupades i en rendi-
ment per les indústries existents 
mencionades. En aquestes illes es 
construiran noves naus de diverses 
dimensions, per acollir noves activi-
tats i empreses a implantar –el con-
sistori especifica que "no es tracta 
d’una nova àrea comercial"–. El 
pla preveu connectar els espais lliu-

res periurbans de la zona, i respec-
tar la xarxa de camins històrics amb 
itineraris per a vianants i bicicletes 
–amb l’enllaç del bosc de Can Fer-
ran i el torrent de Can Ninou–.

De la superfície total del polígon 
industrial, el 45,5% del sòl esde-
vindrà sòl públic per espais lliu-
res, equipaments, carrers i serveis 
tècnics de caràcter mediambien-
tal, com els dipòsits per a la reu-
tilització de l’aigua de pluja i per 
aprofitar l’aigua regenerada per a 
altres usos. 

La mobilitat
El sector industrial s’estructura 
a partir del camí antic de Parets 
(actual carrer Isaac Peral) i del 
camí de Can Ferran (actual carrer 

arxiu

El planejament preveu dotar  
les empreses preexistents  
dels accessos, dels carrers i 
dels serveis necessaris per a 
contribuir a la  consolidació i a la 
millora del funcionament actual, 
especialment pel que fa  
als efectes mediambientals 
sobre l’entorn, i possibilitar 
l’ampliació de les instal·lacions  
a la ciutat. "La situació de  
provisionalitat actual no en 
permet el creixement i, per  
tant, en dificulta el normal 
funcionament i la modernització 
per adaptar-se a les normatives 
actuals", destaca l'Ajuntament. 
És el cas de l’empresa Brentag, 
de Sertrans –a la seu de l’antiga 
Autolive–, de Concepta i de les 
naus en filera situades a tocar  
de Parets. Dins del sector també 
hi existia l’antiga Bendibèrica,  
ja enderrocada.

Urbanització de 
l'entorn també 
per a les firmes 
que hi tenen seu

de 800 nous llocs de treball, i con-
solidar els llocs de treball actuals. 
El desenvolupament del pla, que 
recau sobre una junta de propie-
taris, representarà una inversió 
de 15 milions d’euros en costos 
d’urbanització per part de la ini-
ciativa privada, qui preveu acabar 
les obres d’urbanització el 2022.

L’aprovació inicial del pla parci-
al d’aquest sector industrial de 54 
hectàrees preveu l’ocupació amb 
naus del 32% (179.239 metres 
quadrats) del sòl de l’àmbit que, 
alhora, ja està ocupat per empre-
ses preexistents en edificacions 
històriques que representen una 
ocupació d’una tercera part del sòl 
industrial total que preveu el pla 
parcial a desenvolupar.

L'ENTORN  Part del sector, des del carrer Isaac Peral, un dels límits físics de l'espai del pla parcial
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L'Hospital de Granollers ha posat 
en funcionament recentment –es 
preveu que s'inauguri formalment 
al febrer– el nou edifici de Gestió 
del Coneixement, un projecte que 
va més enllà de l’àmbit estricta-
ment assistencial i que reforça 
l’aposta del centre sanitari per la 
docència i la investigació. El cen-
tre formatiu ocupa l'antic edifici 
de l'Asil, en obres des de 2014 per 
adequar-lo als nous usos. 

L'Hospital està acreditat per 
formar metges especialistes pel 
sistema MIR –metge intern resi-
dent– des de 1983, amb 12 unitats 
docents acreditades pel Ministeri 
de Sanitat. La vocació docent del 
centre, però, es remunta al 1975, 
quan neixia l'escola d'infermeria. 
En el marc d'aquest interès per 
l'educació, el 2008 va fer un pas 
més per esdevenir Hospital Uni-
versitari, i va signar un conveni 
amb la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC) per formar els 
estudiants de medicina, que poden 
fer-hi les pràctiques clíniques, fet 
que també va permetre a l'hospital 
accedir més fàcilment a doctorats i 
a la recerca universitària. A més, el 
centre col·labora en les pràctiques 
de graus i màsters de diferents uni-
versitats, sobretot de medicina i 
infermeria, però també d'educació 
social, farmàcia i relacions laborals. 

Les noves instal·lacions s'han ha-
bilitat a l'antic edifici modernista 

de l'Asil, entre Consultes Externes i 
el geriàtric. Es tracta del pavelló de 
Sant Esteve, la primera pedra del 
qual va col·locar el 1933 el presi-
dent Francesc Macià com a pavelló 
d'infecciosos. Després d'aturar els 
treballs amb motiu de la guerra, es 
va inaugurar el 1954 com a asil. El 
projecte arquitectònic va seguir la 
mateixa estructura i estil que els 
primers pavellons –inaugurats el 
1923–, ideats per Josep M. Miró i 
Guibernau. Després de la reforma, 
el centre, de tres plantes, acull les 
àrees de formació i desenvolupa-
ment i recerca i innovació. També 
hi ha la biblioteca i una desena 
d’aules per a docència, una sala 
gran, una aula magna i l’espai de 
formació en salut. i x.l./m.e.

Cinefòrum a l'EdisonBarbany acull una xerrada sobre el Qi Gong
El cinema Edison projectarà divendres
(19 h) la pel·lícula Mientras dure la guerra en 
col·laboració amb el col·lectiu En-Raonar. L'acte 
estarà presentat per la historiadora Lorena 
Jiménez i constarà d'un debat al final del film.

L'Espai Tranquil de Barbany, al carrer Anselm Clavé, acollirà divendres 
(18 h) una xerrada sobre el Qi Gong, una pràctica de la medicina  
tradicional xinesa que consisteix en sèries de postures i moviments 
com a eina per millorar i preservar la salut. La conferència anirà a 
càrrec de la professora de Qi Gong i acupuntora Carolina H. León.

SOCIETAT

x.l.

REFORMAT  L'edifici modernista de l'antic asil acull l'espai de formació

EDUCACIÓ  EL NOU CENTRE DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT VOL POTENCIAR LA DOCÈNCIA

L'Hospital estrena el remodelat 
edifici dedicat a la formació 

RESIDENCIAL - INDUSTRIAL - LOCALS DE NEGOCI - FINANÇAMENT
Certificats d’eficiència energètica, cèdules d’habitabilitat, assegurances de lloguer d’habitatge i
locals de negoci per falta de pagament de renda i reclamació judicial.

Amb motiu del 140è aniversari 
del Casino, l'entitat ha publicat 
Casino de Granollers Club del Rit-
me (1880-2020). 140 anys d'arre-
lament a la ciutat, un llibre que 
pretén ser una cronologia exhaus-
tiva de la història de més d'un 
segle l'entitat amb documents i 
fotografies inèdites. El llibre, que 
veurà la llum dilluns, ha estat en-
carregat al periodista Paco Monja.

La publicació és una de les ac-
cions que més destaca el Casino 
entre el gruix d'actes que durant 
tot l'any es duran a terme per ce-
lebrar l'aniversari.

Josep Redorta, al cicle de debats
D'altra banda, el Casino seguirà 
el 30 de gener el cicle de debats, 
en aquesta ocasió amb l'advocat 
i doctor en Psicologia Social Jo-
sep Redorta. Amb el títol La re-
solució de conflictes: alternatives 
emergents, Redorta parlarà de les 
eines emergents i de com es passa 
de la crisi dels sistemes judicials 
i institucionals en la resolució de 
conflictes als nous aprenentatges 
personals i organitzacionals en 
la societat. Pel que fa a la sessió 
de febrer hi ha hagut un canvi de 
ponent, de manera que el doctor 
en informàtica i catedràtic i inves-
tigador de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya Ulises Cortés 
parlarà d'intel·ligència artificial.  

ENTITATS

El Casino edita un 
llibre amb motiu 
dels seus 140 
anys d'història

El consell de ministres del govern 
espanyol aprovava dimarts la de-
claració d'emergència climàtica. 
De moment, és una declaració d'in-
tencions sense mesures, però el 
govern assegura que anirà acom-
panyada d'un paquet de lleis i de-
crets que s'aniran aprovant durant 
els propers mesos. Segons anunci-
ava la vicepresidenta de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, una de 
les primeres mesures serà l'obli-
gatorietat de les ciutats de més de 
50.000 habitants de tenir una zona 
de baixes emissions (ZBE) com la 
que aplica Barcelona. Així, doncs, 
la proposta afectarà Granollers, 
entre altres ciutats catalanes com 
l'Hospitalet i Terrassa, i Mollet al 
Vallès Oriental. Segons la com-
pareixença de dimarts, el govern 
espanyol vol que aquesta mesura 
s'implanti de manera urgent. 

De fet, l'Ajuntament de Grano-
llers ja ha demanat a la Generalitat 
estendre la ZBE més enllà de l'àrea 
metropolitana. En aquest sentit, la 
Taula intermunicipal per a la qua-
litat de l'aire del Vallès Oriental ja 
ha començat a analitzar com pot 
afectar l'entrada en funcionament 
d'aquesta mesura a la comarca. El 
regidor de Medi Ambient de Gra-
nollers, Albert Camps, alertava que 
l'aplicació de l'ZBE hauria d'anar 
acompanyada de l'ampliació de zo-
nes de vianants i xarxes de bicis.  

MEDI AMBIENT

L'Estat obligarà 
Granollers a 
tenir una Zona de 
Baixes Emissions

Campanya

CCOO de la comarca ha iniciat una cam·
panya de recollida de signatures per 
demanar preus populars a l’aparcament 
de l’Hospital, que va estrenar les instal·
lacions renovades al novembre. El sindi·
cat considera que el preu estipulat (2,5 
euros l'hora) és "excessiu", i demana la 
gratuïtat dels 20 primers minuts i de les 
dues primeres hores d’urgències. Tam·
bé la reducció del 50% en l'observació 
d'urgències (24 hores) i bonus familiars 
d'usuaris amb familiars ingressats.

FIRMES PER ABARATIR 
L'APARCAMENT
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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. Cinc anys en el cas de 
les dones, i tres en el dels homes. 
Aquest és el periòde d'espera per 
a una plaça de residència a Grano-
llers, segons detallava la regido-
ra de Serveis Socials i Gent Gran, 
Maria del Mar Sánchez. La respon-
sable municipal recordava, diven-
dres, en el marc de la signatura de 
l'acord per a concertació de places 
de la futura residència de gent 
gran, que "actualment hi ha una 
llista d'espera de 300 perso-
nes", i que el fet que el projecte de 
residència hagi estat encallat una 
dècada "ha generat un gran dèfi-
cit de places residencials".

Divendres es formalitzava un 
primer pas per pal·liar aquesta 
situació. El conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani, i l’alcalde, Josep Mayo-
ral, signaven un protocol de col·la-
boració per tirar endavant la nova 
residència i centre de dia, que es 
construirà a l'actual aparcament 
del carrer Tetuan –de 2.687 me-

1,2 milions anuals i concertarà 
45 noves places públiques de re-
sidència per a gent gran i 32 de 
centre de dia en un equipament 
que promourà l’Ajuntament. El 
projecte, ja redactat, preveu la 

tres quadrats–. L'acord reprèn 
un primer document signat l'any 
2010 que, "per una situació eco-
nòmica complicada", va quedar 
en un calaix. El nou conveni esta-
bleix que la Generalitat aportarà 

toni torrillas

SALUT EL CONSELLER D'AFERS SOCIALS, CHAKIR EL HOMRANI, I L'ALCALDE, JOSEP MAYORAL, ACORDEN LA CONCERTACIÓ DE 45 NOVES PLACES PÚBLIQUES

L'espera per a una plaça de residència a 
la ciutat és d'una mitjana de quatre anys

ACORD L'alcalde Mayoral i el conseller El Homrani el van signar divendres

construcció d'un nou edifici amb 
120 places residencials. D'aques-
tes, 68 seran de nova creació –45 
seran concertades públiques, 5 
seran de gestió municipal per a 
casos socials i 18 seran privades–. 
La resta seran les 52 places que ac-
tualment ja té assignades el centre 
geriàtric de l'Hospital, de les quals 
31 són públiques i 21 privades.

D'aquesta manera, el centre geri-
àtric Adolfo Montañá, gestionat 
per la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers (FPHAG), que-
darà alliberat i es convertirà en un 
nou centre sociosanitari, una vella 
aspiració de la ciutat. "El següent 
pas serà concertar 50 places 
de sociosanitari amb el Depar-
tament de Salut, un acord que 
preveiem tancar les pròximes 
setmanes", explicava Mayoral.

L'alcalde també recordava que la 
gestió de la nova residència depen-
drà d'un ens público-privat que es 
crearà els pròxims mesos, un con-
sorci de serveis a les persones que 

comptarà amb la participació de 
l'Ajuntament i la FPHAG com a fun-
dació privada sense ànim de lucre. 
"Hem buscat una fórmula realis-
ta i imaginativa per tirar-ho en-
davant". "Hem reduït el nombre 
de places a concertar, creem un 
sociosanitari i, alhora, incorpo-
rem l'expertesa de l'Hospital en 
la gestió", assegurava Mayoral.

Compromís de més inversió
El Homrani assegurava que "la 
Generalitat té la voluntat d'anar 
ampliant la cobertura d'assis-
tència a la gent gran", i apuntava 
l'envelliment com un dels reptes 
principals de futur. "Actualment 
una de cada cinc persones té més 
de 65 anys, i el 2050 serà una 
de cada quatre", deia. El conse-
ller també assegurava que el 2019 
ha estat l'any en què la Generalitat 
ha invertit més en dependència: 
"1.050 milions, dels quals només 
172 els ha aportat l'Estat, tot i 
que hauria d'haver estat el 50%", 
deia. Malgrat això, el conseller es 
comprometia a continuar invertint 
en assistència a la gent gran i a la 
dependència, i apuntava que, en el 
cas de Granollers, continuaria la col-
laboració per "tenir la residència 
al més aviat possible". x.lloreda
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament es-
tudiarà la implementació d’algun 
sistema per limitar l’estaciona-
ment a l’aparcament de l’estació 
de Bellavista. Així es va informar 
dijous en la reunió que van mante-
nir a Can Ribas els governs muni-
cipals de Granollers i les Franque-
ses, en què, entre altres temes, es 
va tractar la manca d’aparcament 
en aquest punt de la ciutat. “Hem 
detectat que hi ha molts cotxes 
aparcats de manera permanent, 
fins i tot abandonats, i que no hi 
ha rotació”, afirma l’alcalde, Fran-
cesc Colomé. “Això fa que l’apar-
cament sempre estigui ple i no hi 
hagi places lliures per a les per-
sones que van a buscar el tren o 
a l’ambulatori de Bellavista”.

L’alcalde recorda que les Fran-
queses, amb 20.000 habitants, “no 
té cap zona blava al municipi”, i 
apunta que pròximament s’estu-
diarà com limitar l’aparcament en 
aquest espai. “Encara no sabem 
si serà zona blava, vermella o 
verda, però mirarem que hi hagi 
rotació, amb preferència per 

ES VOL GARANTIR LA ROTACIÓ DE VEHICLES AMB ALGUN SISTEMA D'ESTACIONAMENT LIMITAT

Les Franqueses estudia limitar 
l'aparcament de l'estació

x.l.

APARCAMENT  Dóna servei a l'ambulatori, l'estació i el pavelló de bàsquet

als veïns”, avança. L’aparcament 
també està connectat, des de fa 
un temps, amb el carrer Aragó de 
Bellavista uns ascensors i una pas-
sarel·la que travessa la via del tren.

El pàrquing de l’estació de Be-
llavista, propietat d’Adif, està 
gestionat des del 2015 per l’Ajun-
tament de les Franqueses com a 
aparcament públic i gratuït obert 
a tothom, i no només als usuaris 
de Renfe com ho havia estat els 

primers anys de funcionament. 
Disposa de 280 places per a vehi-
cles lleugers, amb una desena de 
places per a persones amb mobili-
tat reduïda i també hi ha diverses 
places per a motos i bicicletes. De 
fet, també s’estudiarà la possibili-
tat d’instal·lar un aparcament tan-
cat per a bicicletes en aquest espai 
semblant al que s’ha instal·lat re-
centment a l’estació de Granollers 
Centre. i x.l.

INFRAESTRUCTURES  ARA S'ESTAN FENT ELS TREBALLS PREVIS

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
proposat als ajuntaments "benefi-
ciats" pel futur desdoblament de 
la línia R3, entre Parets i la Garriga, 
la creació d'una comissió de segui-
ment que permeti compartir infor-
mació i conèixer de més a prop tot 
el desenvolupament del projecte, 
que es preveu que estigui execu-
tat i enllestit el 2023. La proposta 
la va fer arribar l'equip de govern 

de les Franqueses al de Granollers 
en la reunió que van mantenir tots 
dos executius municipals dijous 
per abordar temes conjunts entre 
els dos municipis. Segons recorda 
l'alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Colomé, "el desdoblament 
de l'R3 és un dels temes més 
importants que tenim sobre 
la taula", i "actualment ja està 

en marxa en una fase inicial".
De fet, actualment s'està execu-

tant la renovació tecnològica de 
part de la línia i s'estan suprimint 
els passos a nivell en el tram afec-
tat. La fase següent serà la renova-
ció de les estacions, que implicarà 
la construcció d'una nova terminal 
a Granollers-Canovelles, i final-
ment arribarà el desdoblament de 
les vies, previst per al 2023. 

Reunió entre governs
Entre els temes tractats a la reunió 
que impliquen els dos municipis 
també hi havia aspectes de mobi-
litat (TransGran), esports (Grano-
llers CUP), cultura (Escena GrAn), 
educació (casals d'estiu inclusius),  
medi ambient (qualitat de l'aire), 
territori (nou pla general de les 
Franqueses) i plans estratègics 
(planificació dels dos municipis 
per a l'any 2030). En civisme i con-
vivència també es va parlar dels 
problemes de seguretat i tràfic de 
drogues que hi ha al tram nord del 
carrer Girona i a l'entorn de la plaça 
de la Malagarba, un espai compartit 
entre els dos municipis. i x.l.

Els alcaldes confien 
que part de l'R3 estarà 
desdoblada el 2023 

L'Ajuntament gestiona el pàrquing, de 280 places, des de 2015

Es crearà una comissió
de seguiment de l'obra 

amb participació dels 
ajuntaments afectats

LES FRANQUESES. El Pla de Barris de 
Bellavista ha convocat per última 
vegada els ajuts a la rehabilitació 
d’edificis per a les comunitats que 
vulguin fer millores constructives, 
estructurals, funcionals i d’habita-
bilitat en el seu edifici. En aquesta 
setena convocatòria s'hi destinen 
150.000 euros i poden optar-hi 
tots els edificis de Bellavista que 
compleixin els requeriments. La 
subvenció podrà arribar fins al 
75% del cost de l’obra. L’objecte de 
les subvencions és finançar les re-
habilitacions que millorin edificis 
plurifamiliars d’ús residencial de 
mínim planta baixa més dues plan-
tes pis i amb un antiguitat superior 
als 25 anys (tret dels casos d’acces-
sibilitat, eficiència energètica i sos-
tenibilitat en què no cal el requisit 
d’antiguitat) de Bellavista. Per in-
formar-se es pot demanar hora a 
l’oficina tècnica de Pla de Barris, 
a l'edifici de Bellavista Activa. Les 
sol·licituds es poden presentar fins 
al 18 de febrer i la documentació es 
pot descarregar al web municipal.

Última convocatòria d'ajuts 
a la rehabilitació d'edificis

El setembre passat va començar 
la rehabilitació dels elements co-
muns de set edificis de Bellavista, 
inclosos en la convocatòria 2019 
d’ajuts del Pla de Barris. L'import 
total de les subvencions atorgades 
a les finques beneficiàries ascendia 
a 225.756 euros. Els edificis objecte 
de l’actuació són als carrers Aragó, 
Girona, Escala, Orient, Barcelona i 
el passeig Andalusia. 

n El Servei d’Assessorament i Media-
ció en temes de veïnatge ha organit-
zat una formació i un taller teatral per 
tractar temes relacionats amb la con-
vivència d’una manera participativa i 
una formació sobre com gestionar els 
impagaments de quotes comunitàries. 
La formació va ser dimarts i el taller és 
avui, dijous (18.30 h) a Bellavista Activa, 
mitjançant el taller de teatre social.

TALLER TEATRAL
DE MEDIACIÓ VEÏNAL

JxCat i ERC van votar dimecres al 
Parlament, a la comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, en contra 
d'una proposta perquè comparegui 
a la mateixa comissió el director 
general de Qualitat Ambiental per 
explicar els incompliments ambi-
entals de diverses empreses del Va-
llès Oriental en matèria emissions, 
sorolls i residus. La proposta de 
compareixença per tractar aquesta 
qüestió la va registrar el diputat so-
cialista Jordi Terrades arran de les 
queixes constants per les molèsties 
que generen algunes d'aquestes 
empreses de la comarca i pel pe-
rill que poden suposar tant per al 
medi ambient com per a la salut de 
les persones. Entre Granollers i les 
Franqueses hi ha 16 empreses co-
bertes pel pla d'inspecció ambien-
tal integrada de Catalunya durant 
el període 2017 i 2019, de les quals 
dues van incomplir les condicions 
fixades en les autoritzacions ambi-
entals de la Generalitat. 

Els incompliments 
ambientals de les 
empreses del Vallès 
arriben al Parlament

La Filadora, l'espai de reflexió i 
transformació social obert a les en-
titats i actiu des del maig de 2017, 
ha deixat el local situat al número 
14 del carrer Navarra i ha estre-
nat noves instal·lacions al número 
19 del mateix carrer. El local, que 
manté el mateix esperit, també 
havia servit fins ara com a punt de 
trobada i acollida habitual de les 
reunions de la CUP Granollers. 

Espais públics amb nom de dona
El grup municipal d'ERC ha pre-
sentat una moció al ple municipal 
per reconèixer les dones depor-
tades als camps de concentració 
nazis. En aquest sentit, el grup sol-
licita que en el marc de la comissió 
de nomenclàtor es debati dedicar 
un carrer o espai municipal a Neus 
Català, Conxita Grangé, Teresa Pà-
mies i a la resta de republicanes 
exiliades, deportades i persegui-
des pel nazisme i feixisme, i que, 
en el marc de la mateixa comissió, 
es repensi el nomenclàtor de Gra-

nollers en clau feminista. D'altra 
banda, els grups d'ERC, Junts per 
Granollers i Primàries han presen-
tat conjuntament una altra moció 
que rebutja la resolució de la JEC 
i el Tribunal Suprem d'inhabilitar 
el president Quim Torra i l'euro-
diputat Oriol Junqueras. La moció 
dóna suport a les propostes i ac-
tuacions que des del Govern i el 
Parlament es duguin a terme per 
defensar els drets polítics tant del 
president com dels eurodiputats 
que són a la presó o a l’exili. 

L'arxiprestat de Granollers orga-
nitza aquest dissabte (21 h) a la 
parròquia del Jaire, a La Torreta, 
un concert ecumènic dins de la 
Setmana per la Unitat dels Cristi-
ans, a càrrec d'un grup peruà que 
aquests dies fa una gira per Cata-
lunya. L'entrada és lliure però es 
demana un donatiu voluntari i 
solidari amb el projecte que Mans 
Unides du a terme a Bolívia.  

Concert solidari
amb Mans Unides

La Filadora estrena 
local al mateix carrer
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GRANOLLERS. Després que a mit-
jans de novembre els alumnes de 
l'escola Salvador Llobet ja es fessin 
seu el nou pati del centre, trans-
format i renaturalitzat respecte al 
curs passat, dissabte va ser el torn 
de la inauguració oficial, amb la 
presència de pares, mares, infants 
i veïns, que també poden gaudir de 
l'espai durant el cap de setmana.

A grans trets, s'ha modificat el 
relleu de la gran superfície plana 
de sauló que hi havia entre l’edi-
fici de l’escola i la pista poliespor-
tiva per introduir-hi vegetació 
i s'han diferenciat set espais en 
funció de l’ús, connectats per un 
camí d’accés. Ara s'hi pot trobar 
una gran olivera amb tarongers i 
dues estructures de fusta; l'espai 
sorral-riu, amb llimoners i jocs 
al costat de la font; l'àgora com 
a espai central i elevat, en forma 
d’amfiteatre; la plaça de sortida 
al pati des de l’edifici principal 
com a lloc de trobada; l'aula a l’ai-
re lliure, amb taules de fusta; la 
muntanyeta, on hi ha més arbres 

de joc, tenint en compte també 
que és un espai públic obert a l’ús 
de la ciutadania en horari extraes-
colar. La proposta va ser un dels 
nou projectes guanyadors del pro-
cés de pressupostos participatius 
impulsat pel consistori, juntament 
amb la reforma del pati de l’Escola 
Mestres Montaña, que també està 
en procés de transformació. 

i arbustos; i l'espai de lleure i jocs 
de pilota, a la zona nord de pavi-
ment dur, on s'ha instal·lat un joc 
d'aigua al voltant de la font. 

La proposta de remodelació del 
pati va sorgir ara fa dos anys de 
l'AMPA del centre amb l’objectiu 
que l'alumnat pogués gaudir d'un 
pati amb més plantes i arbrat, ele-
ments lúdics i espais diferenciats 

L'Escola Municipal del Treball 
(EMT) ha iniciat aquest curs un nou 
projecte d'Erasmus bianual amb 
un institut de França (Cluny) i un 
altre d'Itàlia (Cividale del Friuli) 
per als 16 alumnes de tecnologia i 
informàtica de 4t d’ESO. Es tracta 
d'un projecte que treballa de ma-
nera coordinada les energies reno-
vables, la realitat augmentada, la 
programació d’un vehicle robotit-
zat i la construcció d’una maqueta 
amb els monuments emblemàtics 

de cada ciutat participant a través 
de la impressió en 3D. Aquesta 
setmana Granollers acull el primer 
dels tres intercanvis que es faran 
aquest curs, amb l'anglès com a 
llengua vehicular, mentre que al 
març vuit alumnes granollerins vi-
atjaran a Itàlia i vuit més ho faran a 
França al juny. Amb aquest projec-
te es fomenten les habilitats comu-
nicatives, la creativitat i l'ús de les 
tecnologies i s'afavoreix la inserció 
professional dels joves. 

Alumnes de França i 
Itàlia fan robòtica a l'EMT

kaloni morera

EDUCACIÓ  UNA FESTA VA SERVIR DISSABTE PER INAUGURAR L'EQUIPAMENT TRANSFORMAT NOU PROGRAMA D'ERASMUS PER A TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

Un pati més verd i amb més 
ombra a l'escola Salvador Llobet

ESPAI VIU  La proposta va ser la més votada en el pressupost participatiu

emt

INTERCANVI  L'alumnat ha elaborat maquetes de monuments amb impressió 3D
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Després de la commemoració, 
l'any passat, del 80è aniversari 
del bombardeig de l'aviació fran-
quista sobre les Franqueses, que 
va deixar tres morts, l'Ajuntament 
ha decidit mantenir les activitats 
de memòria històrica i organitzar 
un acte també aquest any per re-
cordar les víctimes i conscienciar 
sobre un dels fets que més impac-
te van causar sobre la població.

Per això, divendres, coincidint 
amb la data exacta del bombardeig 
de fa 81 anys, es farà un acte insti-
tucional obert a tota la ciutadania 
en què participarà l'Escola Munici-
pal de Música Claudi Arimany i els 
instituts El Til·ler i Lauro. També 
hi haurà una ofrena floral al monò-
lit –inaugurat l'any passat– oberta 
a les persones, entitats i partits po-
lítics que ho desitgin. Serà a la pla-
ça de l'Ajuntament a les 12 h.

Els actes de commemoració del 
81è aniversari del bombardeig, 
però, s'allargaran tot el cap de set-
mana. Dissabte, durant tot el dia, 

h), al Teatre Auditori de Bellavis-
ta, es representarà l’obra Paisatge 
viscut, a càrrec de la companyia 

es farà la sortida al museu i camp 
de concentració de Rivesaltes, a la 
Catalunya Nord, i diumenge (19 

kaloni morera

MEMÒRIA HISTÒRICA LES FRANQUESES COMMEMORA L'EFEMÈRIDE AMB L'OBRA 'PAISATGE VISCUT', AMB TEXTOS DE CAPMANY

Ofrena al monòlit dedicat a les 
víctimes del bombardeig del 39

Itinerari en record de quan plovien bombes
Diumenge el Museu de Granollers va estrenar un itinerari de ciutat pels 
espais que van ser bombardejats els dies 24, 25 i 26 de febrer de 1939, i 
que van provocar una quarantena de víctimes. Des de l'any passat aquests 
indrets –com l'antiga fàbrica de Can Comas (a la foto)– estan senyalitzats 
amb una rajola commemorativa.

A Granollers

Divendres (21 h), Llevant Teatre acollirà, 
en commemoració del Dia Internacional 
en Memòria de les Víctimes de l'Holo-
caust, l'obra La cançó dels deportats, 
una a 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 rus-
sos. És una mirada diferent sobre els 
efectes del nazisme i la reconstrucció 
d’una tragèdia personal i 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. L'ac-
te està organitzat per Can Jonch, centre 
de cultura per la pau.

CAN JONCH DU 
'LA CANÇÓ DELS 
DEPORTATS' A LLEVANT

barcelonina Q-Arts Teatre. In-
terpretada per Àurea Márquez i 
Anna Güell, la proposta fomentarà 
la memòria històrica a través dels 
records de l'escriptora, activista 
cultural feminista i antifranquista 
Maria Aurèlia Capmany.

EL 27 DE GENER
PERRUQUERIA I ESTÈTICA 

SILUET CELEBRA 
ELS 50 ANYS.

GRÀCIES A TOTS EL CLIENTS 
PER FER-HO POSSIBLE.

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

Doctor, la meva néta té otitis 
amb molta freqüència, creu que 
s'hauria d'operar?
Cada cas és diferent, Més que 
malalties hi ha persones que es 
posen malaltes. Així doncs, qual-
sevol valoració sense conèixer el 
cas particular (quantes otitis en 
els darrers sis mesos? en qui-
na època de l'any?) fa difícil una 
resposta concreta. Jo, particular-
ment, penso que cal ser conser-
vador, si l'otitis no genera proble-
mes excessius.

Vull iniciar una dieta vegetari-
ana, però que inclogui ous i llet. 
Quins suplements vitamínics he 
de prendre?
Seria idoni disposar d'una analí-
tica a l'inici del canvi de dieta per 
veure d'on partim. En tot cas, la 
inclusió d'ous aporta vitamina B 
12, la qual principalment es tro-
ba als càrnics. En conseqüència, 
seguint controls anuals, qualsevol 
suplement amb fòlic, B12, ferro 
seria sufi cient. En tot cas, seria bo 
consultar-ho amb el seu metge 
de capçalera.

La revista-llibre semestral Valle-
sos dedica el dossier del número 
18 –coordinat pel director i autor 
egarenc Eloi Falguera– al teatre 
amateur dels diferents municipis 
del Vallès. La carpeta Al Vallès 
s'alça el teló repassa obres, grups, 
concursos i figures emblemàti-
ques de l'escena vallesana, i de-
talla en un directori les més de 

170 companyies en actiu –com 
les granollerines Quatre per Qua-
tre, Mutis pel Fons, Amics dels 
Pastorets, la de l'Escola Arsènica 
i Produccions Carles Canet, i les 
franquesines El Coverol, Toc Toc 
Teatre i Boina–. El dossier inclou, 
entre altres articles, una entrevis-
ta a Salvador Pardo de Quatre per 
Quatre, i reportatges sobre Frede-

vallesos

DIVULGACIÓ EL VOLUM INCLOU ARTICLES SOBRE LA LLIBRETERA FRANQUESINA FE FERNÁNDEZ I EL DISSENYADOR MIQUEL LLACH

'Vallesos' dedica el número 
18 al teatre amateur local

ric Roda i Maria Manau.
A banda del dossier, el Vallesos 

també inclou una entrevista amb 
la cantant Dàmaris Gelabert, esta-
blerta a Cardedeu, i diversos per-
fils, entre els quals el de la llibre-
tera franquesina Fe Fernàndez, 
el dissenyador granollerí Miquel 
Llach, i l'expert en onomàstica En-
ric Garcia-Pey.

Entre altres continguts, el nú-
mero inclou també un detallat re-
cull dels bitllets i monedes que els 
ajuntaments vallesans van emetre 
durant la guerra del 1936-39. 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

FEBRER 2020

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
4 FEBRER
9 a 14 h. Formació bonificable de 20 h. 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
EN TRANSPORT MARÍTIM DE 
CONTENIDORS I MULTIMODAL.
Relacionar transport i els Incoterms de 
forma transversal, amb les formes de 
pagament, amb operacions triangulars, 
amb els règims duaners, entre altres. 
Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers 

5 FEBRER
9.30 a 12 h. Emprenedoria.
KIT DE COMUNICACIÓ 
PER EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. 
Sensibilització.
DE LA IDEA, A LA IDEA D’ÈXIT.
Tens una idea i no saps com dur-la a 
terme o t’has adonat que vols o has 
d’emprendre i no tens encara la idea 
inicial i no saps per on començar.
Granollers Mercat

11 FEBRER
9.30 a 14 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació.
COM POSAR EL PREU ALS MEUS 
PRODUCTES O SERVEIS.
Granollers Mercat

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

15.30 a 18.30 h. Empresa i 
emprenedoria. Workshop de 8 h.
INSTAGRAM PER A PROMOURE 
EL MEU NEGOCI.
Publicitat a facebook Instagram, 
com funciona?
Granollers Mercat

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

18 FEBRER
9.30 a 14 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació.
COM FER L’ESTUDI DE MERCAT 
DE LA TEVA IDEA DE NEGOCI.
Granollers Mercat

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

21 FEBRER
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
LIDERATGE PER A COMANDAMENTS 
INTERMEDIS.
Desenvolupar i enfortir les habilitats 
de lideratge i gestió de persones 
necessàries per realitzar aquesta tasca 
i així augmentar el rendiment dels 
equips que lideren. 
Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

24 FEBRER
9.30 a 14.30 h. Emprenedoria 
femenina. Formació de 10 hores.
 “GIRA- DONES”. 
TROBA LA TEVA RUTA.
Identifica els aspectes claus per 
emprendre un negoci “en femení”
Organitza: Dona Activa 
en col·laboració amb Coca- Cola.
Granollers Mercat

26 FEBRER
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
ADMINISTRATIUS IMPORT- EXPORT, 
ACTUALITZACIÓ I PRÀCTIQUES 
DE GESTIÓ.
Actualitzar els coneixements 
administratius de les operacions de 
compra - venda internacional. 
Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

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

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

9 a 14 h. Formació bonificable de 5 h.
INCOTERMS 2020.
Conèixer amb profunditat els incoterms 
2020 i la seva aplicació pràctica.
Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

28 FEBRER
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
EINES AVANÇADES D’EXCEL.
Conèixer totes les possibilitats que dóna 
el programa informàtic Excel amb la 
finalitat d’augmentar la productivitat i 
millorar la qualitat de la feina en el dia 
a dia.
Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

La secció local de l'Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) i el col·lectiu 
Aquí Fem Consell van organitzar 
dijous, a la sala d'actes del Museu 
de Granollers, una xerrada sobre el 
Consell per la República, l'organit-
zació social i política que té per ob-
jectiu culminar el procés d'indepen-
dència i internacionalitzar la causa 
republicana, a més de promoure la 
defensa dels drets civils i polítics.

Pere Pugès, fundador de l'ANC i 
activista, defensava la inscripció en 
aquest consell per involucrar-se en 
la construcció de la república cata-
lana, especialment de la república 
digital i la república a l'exili, "un 
sistema que demostri que les 
coses es poden fer diferent i que 
aporti beneficis a les persones 
qui hi estiguin inscrites", deia.

També animava a impulsar el 
consell local per la república amb 
l'objectiu d'ajudar, des del món 
local, a impulsar estratègies uni-
tàries per a la plena instauració 
de la república catalana. Pugès as-

i els instava a "seure i a negociar 
plegats les estratègies de futur".

Jordi Pessarrodona, pallasso i 
exregidor d'ERC a Sant Joan de Vi-
latorrada, apuntava que l'indepen-
dentisme ha viscut el seu moment 
de dol "perquè no vam preveure 
la reacció de l'Estat", i va carre-
gar contra la repressió. "Sóc l'únic 
pallasso imputat de tot Europa", 
recordava. També animava a conti-
nuar fent activisme social, amb ac-
cions constants i no violentes.  X.L.

segurava en relació amb l'indepen-
dentisme que "és important tenir 
oberts diversos fronts: l'interna-
cional, el diplomàtic, el polític, 
el judicial, l'institucional, el soci-
al...", i en aquest sentit afirmava que 
"no hi ha una única estratègia 
possible". Per això valorava tant la 
via unilateral com la via del pacte. 
"Totes dues estratègies són vàli-
des i totes dues poden debilitar 
l'adversari", deia. Malgrat això, Pu-
gès cridava a pressionar els partits 

X.L.

POLÍTICA  PERE PUGÈS I JORDI PESSARRODONA ANIMEN A PERSISTIR EN L'ACTIVISME NO VIOLENT

El Consell per la República per 
"culminar la independència"

AL MUSEU  Pere Pugès i Jordi Pessarrodona van ser convidats per l'ANC

Trobada de dones d'ERC
ERC Granollers va organitzar dissabte una trobada de dones, per a la qual 
va comptar amb la presència de les diputades del partit al Parlament, Jenn 
Díaz i Raquel Sans. L'acte, que es va celebrar al restaurant Anònims, va 
reunir una trentena de militants i simpatitzants d'Esquerra, entre les quals 
les regidores a l'Ajuntament de Granollers.

KALONI MORERA

AMB LES DIPUTADES JENN DÍAZ I RAQUEL SANS

Fòrum a l'entorn de 'La Cuadrilla'
El Partit Comunista del Poble Català (PCPC) del Vallès organitza dissab-
te (17.30 h), a l'Anònims, un videofòrum a l'entorn de la pel·lícula de 
Ken Loach La Cuadrilla, sobre el procés de liberalització i privatització 
del sector ferroviari a Anglaterra. El PCPC alerta de la intenció del go-
vern de l'Estat de liberalitzar el sector i del risc de precaritzar la situa-
ció dels treballadors de les infraestructures ferroviàries.  
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El pas pel temporal de vent i pluja 
Gloria per Granollers i les Fran-
queses ha deixat imatges d'unes 
aigües furioses del Congost que 
dimecres assolia un cabal de més 
de 300 metres cúbics per segon, 
la riuada més important des de 
les inundacions de 1994. L'extra-
ordinari cabal del riu provocava 
algunes incidències, sobretot –i de 
moment– dimecres al matí, quan 
l'aigua s'enduïa un mur de formigó 
d'uns 50 metres del marge fluvial 
dret, a l'altura del gual del carrer 
Arquímedes de Granollers. Per 
això l'Ajuntament decidia tallar 
en sentit sud el passeig fluvial des 
d'aquest punt. Uns metres més al 
nord, a l'altura del camp de futbol 
de Palou, la fúria de l'aigua pro-
vocava un esvoranc de 5 metres 
de llarg i 2 d'amplada, causat per 
l'erosió, que tècnics del Consorci 
del Besòs i l'Ajuntament treballa-
ven per tapar amb grava, per evi-
tar riscos i protegir el col·lector 
d'aigües residuals que passa pel 
passeig fluvial.

Dimecres, amb el pla Inuncat ac-
tivat, es recomanava evitar l'accés 

Arbres caiguts i riuades al pas del Gloria
El CNG va haver de tancar dimarts al matí per manca de 
subministrament elèctric i els jutjats es van negar d'aigua

Dilluns es va desprendre una coberta del complex esportiu 
municipal de Corró d'Avall, que va suspendre l'activitat

xavier solanas

SUCCESSOS EL TEMPORAL VA DEIXAR FINS DIMECRES MÉS DE 150 LITRES PER METRE QUADRAT, I VA FER ACTIVAR EL PLA INUNCAT PER LA CRESCUDA DEL CABAL DEL CONGOST

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
13/01 Rafael Borrego González  74 anys 
13/01 José C. Bartolomé Ibáñez  62 anys 
14/01 Aurora Melguizo Martín  90 anys 
14/01 Tiziano Quaiotti Ranzi  88 anys 
14/01 Josefa Sanchís Leal  92 anys 
14/01 Antoni Segarra Vilaplana  80 anys 
14/01 Elvira Gallardo Gallardo  89 anys 
14/01 José Fernández Enrique  63 anys 
14/01 Isabel Font Riera  97 anys 
14/01 Juliana Llanos Montero  72 anys
15/01 Clemente Martos Fuentes  36 anys 
15/01 María Acedo Redondo  86 anys 
15/01 Nati Pascual Martí     107 anys 
16/01 Josefa García Vera     103 anys 
17/01 Rafael Maldonado Guerra  65 anys 
17/01 Águeda Rodríguez Abellán  82 anys 

17/01 Abel Gutiérrez Trabado  79 anys 
17/01 Dolores Sánchez Torrecillas 92 anys 
17/01 Guillem Torres i Sastre  99 anys 
17/01 Dora Moreno Trujillo  86 anys 
18/01 Benita Cestero Lasheras  88 anys 
18/01 Lluís Reverter Riera  86 anys 
18/01 Maria Riera Carbó  98 anys 
18/01 Luis Encinas Peña  61 anys 
19/01 Jordi Gelabert Arrué  58 anys 
19/01 María Sáez Sierra  87 anys 
19/01 José Lorenzo González  64 anys 
19/01 Josep Maria Tàsies Lledós  73 anys 
19/01 M. Rosa Capella Rabault  76 anys 
19/01 Lluís Deumal Cortada  85 anys 
20/01 Simplicio Blanco Ramírez  91 anys 
20/01 Jordi Vila Mercadal  91 anys

ajuntament frq

DESPERFECTES  El vent es va endur una coberta del CEM de Corró d'Avall

RIUADA  El cabal del Congost va crèixer i baixava amb molta força, de manera que es va activar l'alerta Inuncat

ajuntament grn

PARC TORRAS VILLÀ  Tancat des de dilluns, va patir diversos desperfectes

ajuntament grn

ARBRE CAIGUT  Al carrer Canigó

a la llera, els guals i encreuaments 
a nivell del riu i, de fet, dimarts es 
tallava el gual de Palou, com també 
feia l'Ajuntament de les Franque-
ses amb tots els guals del municipi.

El Gloria, però, ja arribava di-
lluns amb un fort vent que es va 
anar intensi�icant �ins dimarts 
–amb ràfegues superios als 75 
quilòmetres hora–, i que va pro-
vocar centenars d'incidències als 
dos municipis, especialment per la 
caiguda d'arbres, però també des-
perfectes en equipaments munici-
pals. És el cas de Centre Esportiu 
Municipal (CEM) de Corró d'Avall, 
que va haver de tancar arran del 
despreniment d'una coberta la nit 
de dilluns. De fet, tant les Fran-
queses com Granollers suspenien 
aquesta setmana totes les activi-
tats i entrenaments exteriors �ins 
que acabi l'alerta de temporal. 

La caiguda d'arbres també va 
provocar el tancament de vies, com 
l'avinguda dels Gorcs, la carretera 
de Cànoves a Corró d'Amunt (BV-
5151) i el camí de Can Grau Gros 
a Can Grau Xic, on també es van 
produir talls del subministrament 
elèctric, com també a Can Baldich. 
Dimecres, malgrat que el vent havia 
amaïnat, la caiguda d'un altre arbre 
va obligar a tallar el pont de la Ver-
ge de Fàtima a Llerona. A les Fran-
queses també han caigut arbres a 
la zona de les dependències de la 
policia local i a les places Mossèn 
Pere Baixeras i de l'Ajutament, entre 
altres indrets. A més, també es van 
avariar els semàfors de la plaça de 
l'Escorxador i s'han produït desper-
fectes en un tendal amb estructura 
al pati de l'Escola Camins i diversos 
murs en �inques particulars de Cor-
ró d'Amunt, Corró d'Avall i Llerona.

A Granollers, la tempesta tam-

bé va comportar di�icultats a les 
instal·lacions del Club Natació 
Granollers (CNG) i del pavelló El 
Tub, que dimarts al matí havien de 
tancar per manca de subministra-
ment elèctric, així com a l'edi�ici 
dels Jutjats on hi va entrar aigua.

Per precaució, dilluns l'Ajunta-
ment tancava el parc Torras Villà, 
una mesura que, després dels es-
deveniments, es demostrava en-
certada, ja que va caure un arbre i 
altres han resultat malmesos. Tam-
bé ha caigut o s'ha malmès arbrat 
en altres punts de la cituat, com el 
carrer Canigó i la plaça Perpinyà.

No tan visionària va ser l'escam-
pada de sal de dilluns a polígons 
i zones altes de la ciutat. L'Ajunta-
ment de Granollers responia així a la 
fase d'alerta del pla Neucat decreta-
da per la Generalitat, que �inalment 
no va dur neu a cotes tan baixes.

Al tancament d'aquesta edició 
es preveia encara una pluja cons-
tant �ins avui, dijous, i es mantenia 
activada l'alerta Inuncat. ❉ m.e.

Transport
LES INCIDÈNCIES AL TRANSPORT 
TAMBÉ VAN SER IMPORTANTS, 
especialment a la R2 de Rodalies 
Renfe, on dimarts al matí queia un 
arbre a la via entre les estacions de 
Llinars i Sant Celoni. Aquest succés 
va comportar retards de més de mitja 
hora fins a la tarda a la línia que passa 
per Granollers i Bellavista. També 
el Consell Comarcal va suspendre 
el transport escolar al Montserrat 
Montero, que va anul·lar les classes.
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LES FRANQUESES. Els veïns de Cor·
ró d’Amunt han localitzat els úl·
tims mesos, dins del terme de la 
parròquia, un total de sis nius se·
cundaris de vespa asiàtica. Davant 
la preocupació que s’ha generat 
per l’expansió d’aquest insecte, els 
veïns s’han organitzat per intentar 
combatre’l més enllà de les accions 
per retirar els nius que fan empre·
ses especialitzades. Els veïns han 
convocat una trobada al consell de 
poble de Corró d’Amunt dissabte 
(17 h) en què s’explicaran les pe·
culiaritats de l’insecte i es disse·
nyarà una estratègia per mirar de 
frenar aquesta plaga invasora que 
malmet sobretot les abelles autòc·
tones. En la sessió es farà un taller 
per construir trampes casolanes 
que es col·locaran en zones en flo·
ració per mirar d’eliminar la vespa 
reina just en el moment en què surt 
del niu on ha hivernat i comença a 
construir el niu primari i el cicle 
d’expansió. “Farem una mena 
d’embuts amb ampolles que tin-

Així, per fer la trampa casolana, 
cada participant haurà de portar 
per cada trampa tres envasos de 
1,5 o 2 litres d’aigua o refresc, un 
cúter i dues brides de plàstic.

Els veïns també faran un regis·
tre i un mapeig tant dels nius lo·
calitzats com de les trampes que 
es col·loquin entre febrer i maig, 
ja que cada 15 dies cal renovar el 

dran uns forats perquè hi entrin 
les vespes, però de manera que 
no en puguin sortir perquè elles 
necessiten fer-ho en línia rec-
ta”, explica Albert Costa, un dels 
impulsors de la iniciativa. “A dins 
hi col·locarem un líquid natural 
fet amb suc de nabius, cervesa i 
vinagre, que atrau les vespes i fa 
que s’hi ofeguin”, detalla.

X.L.

MEDI AMBIENT  A CORRÓ D'AMUNT HAN ORGANITZAT UN TALLER DE TRAMPES DOMÈSTIQUES PER MIRAR D'ELIMINAR LA REINA

Veïns mobilitzats per frenar 
l'expansió de la vespa asiàtica

TRAMPES DOMÈSTIQUES  Els veïns faran un taller dissabte amb ampolles

GRANOLLERS. El Museu de Ciències 
Naturals, a l'edifici de La Tela, pre·
sentarà avui, dijous (18.30 h), el 
llibre Guía de identificación de las 
gitanillas (Zygaena), un tipus de 
papallones que ha estudiat el bi·
òleg i fotògraf de natura José Ma·
nuel Sesma. Aquesta guia visual, 
editada per l'associació Fotografia 
i Biodiversitat dins de la seva col·
lecció Guies de la Naturalesa, està 
dirigida a fotògrafs i aficionats a la 
natura per ajudar·los a identificar 
les espècies ibèriques de Zygaeni-
dae. El llibre s'estructura en tres 
parts diferents: una introducció a 
el món de la zigena, una clau dico·
tòmica amb ales per identificar en 
pocs passos les diferents espèci·
es i una fitxa amb informació de 
cada espècie. Com a novetat s'hi 
aporten noms comuns de totes les 
espècies. A cada fitxa també s'hi 
inclouen mapes de distribució, 
èpoques de vol, gràfica d'altitud, 
plantes nutríceas i una comparati·
va amb les espècies similars.  

CIÈNCIA

La Tela acull la 
presentació d'una 
guia per identificar 
certes papallones

líquid perquè no perdi efectivitat. 
“Sabem que és pràcticament im-
possible eradicar aquest insecte, 
però almenys mirarem de fre-
nar-ne l’expansió”, diu Costa.

D’altra banda, per tractar el tema 
a escala de de tot el municipi, s'ha 
creat un grup de Telegram (600 50 
58 49) per coordinar l'acció.  x.l.

n La vespa velutina o asiàtica és una 
espècie invasora procedent del sud-est 
asiàtic que s’està estenent a Europa des 
de fa uns 15 anys. Tot i que no és una 
espècie especialment agressiva per a 
les persones, sí que és depredadora 
natural de les abelles autòctones. És 
similar a les vespes autòctones, només 
diferenciades per una única franja gro-
ga i més ampla a l'abdomen. Una vespa 
obrera fa uns 3 cm de longitud, mentre 
que la reina pot fer fins a 3,5 cm. Pel que 
fa als nius, proliferen a la primavera als 
boscos i les branques dels arbres, tot i 
que també se’n poden trobar en zones 
urbanes. Tenen l’aspecte d’un coco, la 
textura del paper i poden arribar a fer 
fins a 80 cm de diàmetre. A cada niu hi 
pot haver 2.000 vespes i 15.000 larves.

UNA ESPÈCIE
CADA COP MÉS ESTESA
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OPINIÓ

És lògic que els municipis cerquin tenir polígons industrials preparats per 
atraure noves empreses que ofereixin llocs de treball i productivitat. Granollers 
assegura que la majoria del seu sòl industrial ja està ocupat i, per això, ha 
aprovat inicialment un pla parcial per a urbanitzar un nou polígon d'unes 50 
hectàrees a la zona dels Xops. És cert que a l'espai hi ha algunes implantacions 
industrials i que formaria part d'un continu urbanitzat al sud del Coll de la 
Manya. De tota manera, també hi creuen alguns dels camins rurals històrics 
del municipi, que, malgrat que el planejament assegura que preservarà, es 
veuran d'una manera o altra estroncats. El futur nou sector industrial, que 
preveu atraure una trentena d'empreses, estarà a tocar de la C-17, per on 
tindrà l'accés i la sortida principal. Així, doncs, la mobilitat serà un altre motiu 
de preocupació en el desenvolupament d'aquest planejament –que l'Ajuntament 
preveu que la iniciativa privada enllesteixi el 2022–. Tot i les promeses de 
la Generalitat, caldrà veure si el tercer carril de la C-17 és ja una realitat i si 
aquesta ampliació en el tram entre Parets i Granollers serà suficient en una 
via cada cop més saturada i amb poques solucions alternatives a la vista. El 
desenvolupament urbanístic i econòmic dels municipis de la C-17 s'ha de fer 
paral·lelament a un pla estratègic ambiciós de transport públic i vials alternatius
per a vianants, bicicletes i els cada cop més estesos patins. Si no és així, 
l'infern de les cues a la carretera i la contaminació creixent serà imparable. 

A TOCAR DE LA C-17
Editorial

Potser sí que vam canviar
de mil·leni, però el temps no 

entén de mesuraments humans, 
viu amb les seves pròpies raons

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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s veritat que els objectius d’una 
i altra no són els mateixos, però 
convergeixen en el principal, 
que és la felicitat dels éssers 

humans, respectant l’exercici de la lliber-
tat. I ambdues, política i religió, actuen 
sobre el mateix subjecte, la humanitat, i 
no amb altre l’objectiu que la dignitat de 
cada persona. I en aquest punt comencen 
els problemes quan es posa per davant la 
dignitat del càrrec, oblidant que els càr-
recs exigeixen persones dignes perquè els 
càrrecs en ells mateixos no ho són.

Corre l’opinió que la religió és de dre-
tes, quan teològicament és predisposició a 
l’heretgia, perquè la religió no pot fer dife-
rències, com les fa la política. Això no vol 
dir que els polítics de dretes no puguin ser 
religiosos, i tant que poden, amb la condi-
ció del respecte.

Dissortadament la política des dels prin-
cipis de la humanitat s’ha fet seva la religió 
amb les conseqüències que es pateixen en-
cara avui. Com argument favorable al po-
der. He escoltat opinions de polítics d’ul-
tradreta que són escandaloses heretgies. 
L’evangeli no és de dretes ni d’esquerres, 
és de totes les persones perquè totes, sigui 
quina sigui la seva ideologia, són filles de 
Déu. I que no s’escandalitzi ningú, els lla-
dres i els criminals també ho són i perquè 
el seu comportament, no? Quin és l’origen 
del delicte? Una necessitat d’autodefensa 
davant les injustícies i aquesta autodefen-
sa, l’autoritat política i religiosa l’ha con-
vertida en delicte i d’aquesta manera la 
seva llibertat d’acció sembla lògica i justa. 
Sense una política i religió que ignora la 
dignitat dels ciutadans, la criminalitat no 
existiria. És un deure de les actuals autori-
tats polítiques i religioses conèixer en pro-
funditat la mateixa història perquè l’ésser 
humà és digne des del seu naixement. És 

Política i religió
culpable la política i la religió en la reali-
tat actual de la delinqüència? I ens farem, 
possiblement, la mateixa pregunta? La lli-
bertat és culpable? I en la resposta cal te-
nir molt present, que la llibertat pot portar 
a cometre un crim però també que la lli-
bertat pot provocar-lo. I la responsabilitat 
també pot ser del provocador que es creu 
just i digne. En l’exercici de la justícia es 
pot condemnar a mort un criminal? La his-
tòria ens confirma que massa condemnats, 
uns anys després de ser executats, s’ha 
descobert que eren innocents. Va cometre 
delicte el jutge que va dictar la sentència? 
És molt agosarat dir que no. A l’Estat espa-
nyol quan es procedia a l’execució, un ca-
pellà acompanyava al reu per assegurar-li 
amb el perdó el camí del cel. Voleu una 
hipocresia més recaragolada? Si la justícia  
humana el condemnava assegurant-li la 
possibilitat del perdó de Déu, quina mena 
de justícia era que matava a un innocent 
perdonat per Déu abans de morir, segons 
reconeixien la justícia amb la seva manera 
de procedir?

No entenc aquesta manera de rentar-se 
la cara la justícia i de permetre la mort per 
part de la religió. Així s’explica el perquè 
existeix la delinqüència. I no em digueu 
que en una democràcia, política i religió 
no han d’interferir-se. La religió té el deu-
re de condemnar la justícia quan no actua 
amb i en veritat, no fer-ho és incomplir els 
seus deures, perquè la religió té per objec-
tiu el benestar i la felicitat de les persones, 
com també ho és de la política. I en aques-
ta circumstància no poden renunciar ni 
l’una, ni l’altra als seus deures.

I fent un pas més endavant recordo als 
partits que les persones LGTBI, són tan 
dignes com les heterosexuals i tant la polí-
tica com la religió han de complir els deu-
res perquè també religiosament són filles 
de Déu i políticament tenen els mateixos 
drets que tots els ciutadans. Acabo amb 
una pregunta: compleixen la política i la 
religió els seus deures amb elles? Tots els 
humans necessitem reflexionar què apor-
ta la nostra intel·ligència a la pau del món?

É

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

L'escriptora i periodista vallesana 
@Aballbona guanya el Premi 
Anagrama de novel·la en català 
amb No soc aquí. Ballbona va 
escriure el pregó de St. Jordi a 
#Granollers el 2015. Moltes felicitats!

@GRN_Cultura @GavinaGarcia

Avui, després de més de 2 anys de repressió
injusta i ferotge, un pare podrà explicar un 
conte de bona nit als seus fills i fer-los un i 
mil petons. I això no hauria de ser excepcional.
Abraçada gegant a la família d'en 
@jcuixart i a la de la resta de #presospolitics

l 1999 tots érem conscients que 
l’any següent, el 2000, viurí-
em un esdeveniment únic a la 
vida: canvi d’any, dècada, segle 

i mil·lenni. La sensació general era de fita 
històrica, de cosa gran, com si l’efemèride 
ens hagués de trastocar l’existència, com 
si el calendari no avancés indiferent, amb 
la fredor d’una màquina imparable.   

No cal dir que va arribar l’any nou i tot 
va seguir igual. Ni efecte 2000, ni miracles 
dignes d’esmentar, ni el món va deixar de 
girar... Desgràcia amunt, desgràcia avall, 
tot va quedar més o menys a lloc.

Potser sí que vam canviar de mil·lenni, 
però el temps no entén de mesuraments 
humans, viu amb les seves pròpies raons, 
el seu ritme, i el que per a nosaltres és una 
meta mental per a ell no deixa de ser ruti-
na; pura habitud.

Hem intentat encapsular el temps amb 
aquesta dèria tan humana de quantifi-
car-ho tot, com si un moment de dolor 
es pogués equiparar amb un de plenitud, 

Els feliços 20
com si els petons no duressin indefini-
dament, com si el record no visqués per 
sempre.

Per sort, hi ha coses que s’escapen a la 
raó i que així sigui. I ens seguirem fent 
grans sense rellotges, la felicitat viurà en 
el passat i l’edat seguirà sent subjectiva 
(amén!).

2020 i hem de canviar de dècada. Els 
anys 20 deixaran de ser els del segle vint, 
els del xarlestone i el jazz, els d’entre-
guerres, i sí, potser ens acostumarem a 
anomenar el temps d’una altra manera i 
ara parlarem dels anys vint, deu, quinze, 
com abans parlàvem dels seixanta, setan-
ta o vuitanta, i ho acabarem normalitzant, 
perquè ens acabem adaptant a tot.

Però, tot i els esforços, mai podrem ar-
ribar a conjugar passat, present i futur 
amb la intel·ligència, perquè la vida se’ns 
escapa de la raó i el temps... el temps se’ns 
escapa de tot.

E

SERGI
PONS CODINA

Escriptor



dj, 23 gener 2020 13



dj, 23 gener 202014

Espai CEL, el nou centre termal lúdic 
del Balneari Termes Victòria, ha estat 
premiat en la categoria de millor re-
posicionament o reforma de la fase 
regional dels premis Hotels & Tourism 
de CaixaBank, en la subcategoria d'es-
tabliments de més de 50 habitacions.

Aquest guardó reconeix la moder-
nització i reposicionament de l'oferta 
turística i ha premiat l’excel·lent tre-
ball arquitectònic d’Arquetipus en la 
reforma dels antics dipòsits del Bal-
neari Termes Victòria, per convertir-los en 
el nou centre termal Espai CEL. 

Espai CEL està format per set piscines d’ai-
gua termal construïdes en els antics dipòsits 
del segle XVIII on s’ha conservat l’arquitectu-
ra original amb l’espectacular volta catalana 
creant un espai exclusiu que convida al relax 
i la desconnexió. "L’arquitecte del projecte, 
Maria Almirall, va optar per mantenir el 
màxim d’elements originals que han dei-
xat la petjada del temps i fan que la his-
tòria i l’autèntica aigua termal mil·lenària 
siguin els protagonistes per gaudir d’una 
experiència extraordinària”, comenta Jordi 

Espai CEL guanya un premi per la reforma
El centre termal del balneari Victòria, reconegut per CaixaBank

ESPAI CEL (TERMES VICTÒRIA)
c. Barcelona, 14 · Caldes de Montbui

93 626 35 96 · www.espaicel.cat

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Anglí, director general del Grup Victòria.
Espai CEL està situat al mateix edifici del 

segle XVIII de l’Hotel Balneari Termes Vic-
tòria, al nucli històric de Caldes de Montbui.

Després d'haver superat la fase territorial, 
Espai CEL optava a ser el guanyador a nivell 
nacional. La decisió es fa pública aquesta 
setmana a la Fira Internacional de Turisme.

Des de la inauguració el març del 2019, 
el centre termal també ha estat guardonat 
amb el premi Architecture Masterprize 
2019 en la categoria de Rehabilitació, i ha 
sigut finalista d'altres guardons, com els 
Premis Arquitectura Plus 2019. 

L'acadèmia Penta Learning, amb una àm-
plia oferta formativa, s'ha traslladat fa poc 
al número 33 del Carrer Miguel de Cervan-
tes, per millorar el servei als estudiants.

Penta Learning inclou un catàleg de cur-
sos subvencionats al 100%, així com d'al-
tres bonificats, que poden ser tan presenci-
als com online o mixtos.

Penta Learning ofereix cursos
100% subvencionats i i també bonificats
Classes d'idiomes, disseny web i xarxes, ara al carrer Cervantes 

PENTA LEARNING
c. Miguel de Cervantes, 33 · Granollers

 Tel. 93 159 99 54 · www.pentalearning.com

Actualment ofereix places de cursos sub-
vencionats a les seves aules de disseny web 
(per a treballadors/es del sector de l'hos-
taleria), diferents nivells amb titulació de 
community manager, mindfulness… A més 
de cursos de diferents seccions formatives 
com Business, tecnologia, idiomes, preven-
ció i hostaleria.

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

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

Empresa de la zona del Vallès busca: 
AGENTE COMERCIAL 
SECTOR PLÁSTICO, 
CATALUÑA-ARAGÓN   
(Ref.2401-02)
Experiencia comercial requerida.
IMPRESCINDIBLE experiencia de al 
menos 4 años en la venta de cualquier 
tipo de material a empresas especi-
alizadas en la carpintería de aluminio 
y metal o metalistería (empresas que 
fabrican e instalan ventanas, puer-
tas y accesos a naves industriales, 
puertas de seguridad, estructuras de 
aluminio acristaladas, viveros rígidos 
acristalados, etc.), en la zona Cata-
luña y Aragón. Se valorará experiencia 
comercial en la venta de materiales 
para la construcción. Acostumbrado 
a la interlocución con profesionales 
del sector. Residencia, en la pro-
vincia de Barcelona. Otros requisi-
tos, Carnet de conducir B y vehículo 
propio. Conocimientos de ofimática a 
nivel de usuario. Remuneración, En-
tre 23.000 y 25.000€ brutos anuales 
más participación en beneficios. Se 
le pondrá coche de empresa tras los 
seis primeros meses, período en el 
cual se le abonarán gastos de des-
plazamiento y gastos de manutención 
y representación.

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

Empresa de la zona del Vallès busca: 

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

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

FEINA DEMANDES

Empresa fabricant de material per la 
construcció, pedra, marbre, etc 
precisa incorporar per les seves 
instalacions de Cardedeu: 
3 OPERARIS DE PRODUCCIÓ  
(Ref.2401-01a)
Candidats amb certa experiència en li-
nies de producció. Les seves funcions 
principals seràn: Operari en línia de 
producció (línia de qualitat, detectar 
peces en mal estat, neteja de mescla-
dores, suport a maquinista, buidar cin-
ta de palets amb carretilla...) Operaris, 
responsables de secció o maquinista, 
inicialment començaria com a operari 
com al punt anterior, pero al coneixer tot 
el funcionament intern de l’empresa i un 
cop avaluada la seva capacitat per al lloc 
de responsable o maquinista. Hauria de 
tenir nocions de mecànica o electricitat 
per donar suport a manteniment quan 
la maquina ho requereixi, una base o 
coneixement així com lideratge en por-
tar un equip. La tasca de responsable 
o maquinista és ser responsable d’una 
secció de producció amb 3-4 persones 
al seu càrrec, per sota del responsable 
de fàbrica. S’ofereix contracte directa 
amb l’empresa, amb horari de 7 a 13h. i 
de 14 a 18h.(8 hores+ 2 hores extres dià-
ries).Possibilitat d’horari de tarda ( de 12 
a 23h. 8 hores + 2 hores extres).

IMMOBILIÀRIA VENDA

Assessoria comptable, fiscal i laboral 
de Granollers, precisa incorporar:  
ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL   
(Ref.2401-03)
En dependència directa de gerència, 
s’encarregarà de la gestió i assesso-
rament comptable i fiscal de la cartera 
de clients de la gestoria amb el suport 
d’un administratiu/va comptable. També 
s’encarregarà de tasques administrati-
ves diverses pròpies d’un despatx as-
sessoria. Candidats/es amb formació a 
nivell Empresarials, ADE, Econòmiques, 
i amb àmplis coneixements de fiscalitat. 
Imprescindible experiència demostrable 
amb gestories-assessories. 
Es valorarà coneixements o experiència 
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. 

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats
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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 € 

GRANOLLERS. L’Associació d’Em-
presaris i Propietaris dels Polígons 
Industrials Jordi Camp i Congost 
(AEP Camp Congost) i l'Ajuntament 
han posat en marxa un servei de 
deixalleria industrial per millorar 
de la gestió de residus valoritzables 
de paper i cartró, plàstic, ferralla i 
fusta. És una prova pilot que comen-
çar al novembre i que té una durada 
prevista de quatre mesos. Consis-
teix a posar a disposició dels indus-
trials un espai al mateix polígon on 
puguin portar els residus valoritza-
bles, de manera que la reducció dels 
costos de transport i el pagament 
per residu incentiva l’adequada se-
paració. La iniciativa s'emmarca en 
el projecte Granollers entra en sim-
biosi que impulsa l'Ajuntament amb 
el suport de la Diputació.
Els objectius de la prova pilot són 
sensibilitzar les empreses en la mi-
llora de la gestió de residus i mos-
trar el potencial de l’agregació de la 
demanda i les solucions basades en 
la proximitat. En aquest cas, la col-
laboració entre els agents i el km0 
permeten minimitzar els costos as-
sociats a la gestió. A més, separant 
adequadament els residus es redu-
eix el volum de la fracció de rebuig i 
el seu cost, que tindrà un preu crei-
xent en un futur immediat.

Amcor, Barikit, Bocrep, Comercial 
Vila Vila (Ford), Descans del Vallès 
i Fat Soluciones de Corte són les sis 
empreses participants en la prova, 

ajuntament

DEIXALLERIA  L'empresa TEGA valoritza els residus a les seves instal·lacions

SERVEIS ES TRACTA D'UNA PROVA PILOT PENSADA PER INCREMENTA LA RECOLLIDA SELECTIVA

que, a més de facilitar la separació i 
valorització de residus concrets, in-
clou la revisió del procés de gestió 
de residus de cada participant per 
part d’un expert i la identi�icació 
d'altres possibles millores en la ges-
tió global. El projecte també serveix 

per identi�icar bones pràctiques 
que les empreses duen a terme i 
que es posen en valor i es compar-
teixen entre les indústries.

El gestor TEGA CRT –membre de 

l’associació– és l’empresa respon-
sable de l’anàlisi inicial, la gestió, la 
recollida, el control dels residus i la 
seva valorització. TEGA ha habilitat 
una zona de descàrrega i de control 
de residus a les seves instal·lacions 
del polígon Jordi Camp i ha lliurat 
a les empreses participants, sense 
cost, les gàbies per als residus de 
paper, plàstic i ferralla, retractilades 
i amb codi de residu. Un cop plenes, 
les empreses les poden portar di-
rectament a la deixalleria o bé fer 
ús del servei de recollida que ofe-
reix TEGA CRT. Des de l’Associació, 
dinamitzada per Pimec Polígons, ja 
s’ha començat a treballar per con-
solidar l'experiència i, en funció del 
resultat, es dissenyaran els serveis 
vinculats (recollida mancomunada 
dels residus, etc.). ❉

El polígon Jordi Camp posa en
marxa una deixalleria industrial

Arrenca un nou programa 
de creació de cooperatives
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-
ental organitza, del 29 de gener al 
26 de febrer, una nova edició de 
l’Itinerari CREA, el programa de 
creació de cooperatives que pretén 
assentar les bases per a la creació 
d’una empresa cooperativa, la fór-
mula jurídica que recull els valors 
de l’economia social i solidària. Els 
participants coneixeran els ele-
ments necessaris per a la creació 
d’una cooperativa i aprendran la 
rellevància en les accions que con-
formen la planificació estratègica 
de l’empresa. També aprofundiran 
en l’estructura jurídica i societària 
de les cooperatives, coneixeran els 
paràmetres necessaris per pren-
dre decisions òptimes i implemen-
taran els instruments de control de 
gestió més adequats per contribuir 
a la consecució de les polítiques es-
tratègiques de l’empresa.

També s’analitzaran els escena-
ris financers a què s’enfronten les 
pimes i s'aprendrà com prendre 
decisions sòlidament fonamenta-
des en les finances corporatives i 
l’anàlisi de l’entorn, incloent-hi es-
pecialment la banca ètica. També 
s'abordaran la tipologia de sòcies 

que hi ha en el marc de les coope-
ratives i les societats laborals; el 
funcionament de les vinculacions 
societàries amb el règim laboral 
en el món cooperatiu; i diferents 
models i possibilitats que ofereix 
l’economia social cooperativa com 
a forma viable d’empresa econò-
mica i social. Finalment, l’Itinerari 
CREA també promou les millors 
pràctiques en l’àmbit comptable i 
de transparència per promocionar 
i propiciar el cooperativisme.

Cinc sessions
Seran cinc sessions que tindran 
lloc a l’aula 3 del Centre Cívic Nord 
de Granollers el 29 de gener –in-
troducció al model empresarial 
cooperatiu–; 5 de febrer –dimen-
sió jurídica de les cooperatives–; 
12 de febrer –dimensió social i 
laboral de les cooperatives–; 19 
de febrer –dimensió econòmica i 
financera de les cooperatives–; i 
26 de febrer –dimensió comercial 
i màrqueting de les cooperatives–. 
Les sessions seran dimecres de 10 
a 13 h. Són gratuïtes, però per par-
ticipar-hi cal inscriure’s al web de 
l'Ateneu Cooperatiu.

EMPRESES ORGANITZAT PER L'ATENEU COOPERATIU

L'Associació d'Empresaris 
i Propietaris i l'Ajuntament 
volen millorar la gestió
de residus varolitzables

Assemblea Sindical ObertaNova edició del programa Ponts a la feina
CCOO està celebrant a tot Catalunya la
segona Assemblea Sindical Oberta, un procés 
participatiu obert per compartir experiències 
dins i fora del sindicat. A Granollers
serà el 4 de febrer (18.30 h) al cinema Edison. 

El Servei Local d’Ocupació de Granollers està desenvolupant una nova
edició el projecte Ponts a la Feina adreçat a 60 persones aturades del 
barri Congost. Es tracta d’un dispositiu d’inserció sociolaboral que 
permet participar en alguna de les formacions professionalitzadores del 
programa. Les preinscripcions ja estan obertes a la masia de Tres Torres.

ECONOMIA

Mesures de seguretat a les empreses
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha signat un acord amb l'empresa 
Sumtec Seguridad per oferir als seus associats condicions avantatjoses 
i descomptes en sistemes de seguretat d'última generació davant l'aug-
ment de robatoris registrat en empreses de la comarca. Sumtec oferirà 
auditories gratuïtes dels sistemes que ja tinguin instal·lats les empreses. 
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Sofi a Téllez, el debut del CEG al Mediterrani
L'esportista So�ia Téllez es converteix en la primera �loretista del 
Club Esgrima Granollers (CEG) seleccionada per la Reial Federació 
Espanyola d'Esgrima per disputar els Campionats del Mediterrani. 
Téllez competirà a la 17a edició de la cita de divendres a diumenge 
a Tunísia, a dues categories, infantil i cadet.

Núñez, a la llista de la FCN
Carlos Núñez, jugador infantil de waterpolo 
del CNG, participarà des d'avui, dijous, i �ins al 
30 de gener, en els entrenaments de detecció i 
seguiment de talents de la Federació Catalana 
de Natació (FCN) al CAR de Sant Cugat.

ESPORTS

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

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLACOMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLACOMIDA LATINA Y ESPAÑOLA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA

La Mitja aposta per les atletes d'elit 
i obre la participació als més menuts

PRESENTACIÓ  Guanyadors, nominats i autoritats van posar al final de l'acte amb les fotografies i els guardons

La Mini estrena les categories per a 
infants de 2 i 3 anys, i novament es dóna 
suport a causes solidàries i inclusives
La Mitja Granollers - les Franque-
ses - la Garriga, que enguany re-
cupera les dates habituals el 2 de 
febrer, és més que una prova atlè-
tica, tal com demostra any rere any 
l'organització, que l'ha fet crèixer 
amb curses paral·leles per a tots 
els públics, i que dóna suport a di-
verses causes solidàries i inclusi-
ves en el marc de la cursa.

Precisament, amb la voluntat 
que sigui per a tota la família, el 
president de l'AE La Mitja, Toni 
Cornellas, explicava que s'ha incor-
porat a la Mini dues categories de 
2 i 3 anys, els Dofins i els Pigüins.
"Algunes famílies deien que els 
més petits veien com pares i 
germans corrien i també volien 
participar-hi", relatava Cornellas.

A més, la Mitja incideix nova-
ment en les causes solidàries, com 
el síndrome de Rett, en suport a 

les malalties minoritàries. A més, 
en l'àmbit de fer la cursa inclusiva, 
enguany dos usuaris de la Funda-
ció Privada Vallès Oriental (FVO) 
correran amb el suport dels seus 
monitors. 

Cornellas destacava també els 
centenars de voluntaris que parti-
cipen a l'organització, així com els 
21 punts d'animació que hi haurà 
aquest any durant els 21 quilòme-
tres. El subdirector del Consell Ca-
talà de l'Esport, Oriol Marcé, lloava 
també la mitja granollerina, com 
un "clàssic de les curses del país, 
que es basa en la col·laboració 
público-privada, que fa que tin-
guem aquesta excel·lència orga-
nitzativa". També el president de 
la Federació Catalana d'Atletisme, 
Joan Villuendas, assegurava que 
després de la de Barcelona és la 
mitja més important del país.

També l'alcalde de les Franque-
ses i president del Consell Comar-
cal, Francesc Colomé, assegurava 
que la influència de la Mitja arriba 
a l'urbanisme local. "Ens fa re-
pensar les ciutats en escoltar 
les peticions dels corredors", 
deia Colomé, qui explicava com 
les persones que entrenen a la 
Verneda li han fet notar la man-
ca d'il·luminació en alguns punts. 
"Ho solucionarem", exclamava. 

Per la seva banda, l'alcaldessa 
de la Garriga, Dolors Castellà, re-
clamava més dones en espais de 
representació i recordava com "la 

ATLETISME LA CURSA, QUE SE CELEBRARÀ EL 2 DE FEBRER, ES PRESENTAVA DIMARTS A LES INSTAL·LACIONS DE KH-7, UN DELS PRINCIPALS PATROCINADORS

m.e.

Tret de sortida amb la festa a la Garriga
El foc va ser un dels protagonistes de la festa de presentació de la Mitja, 
dissabte passat a la Garriga, gràcies a la participació de les granollerines 
Dames de Foc. L'acte, presentat per Dani Bernabé, va servir també per 
homenatjar Toni Castillo, primer president del Club Atlètic Les Tortugues.

ramon ferrandis

■ L'AE La Mitja ha fet públic els noms 
d'alguns dels atletes d'elit confirmats. 
En la categoria femenina, tornarà la 
campiona de l'any passat de la prova 
vallesana, Miriam Ortiz, que va en-
trar a la línia de meta amb un crono 
d'1h14'14''. A més, Ortiz és també la 
campiona de Catalunya i d'Espanya 
dels 10 quilòmetres. Una altra de les 
atletes que opten a coronar-se com a 
nova guanyadora de la Mitja és Gema 
Barrachina, del Rios Running Team de 
Mataró, que és quarta al rànquing es-
tatal de Marató 2019 i que va ser terce-
ra a la Marató de València (2h33'19''). 
Pel que fa a les corredores estrange-
res, hi participarà la ucraïnesa Daria 
Mykhailova, que té el rècord personal 
d'1h11' en una mitja i 2h28' en marató.

Pel que fa als participants mascu-
lins, es comptarà amb l'etíop Abebe 
Negewo Degefa, segons a la mitja de 
Barcelona de 2019 i amb una marca de 
2h4' a la marató de València, en què va 
quedar quart. També s'ha confirmat el 
kenyà Ronald Kiprotich i el sud-afri-
cà Stepehn Mokoka, amb una marca 
de 59'51'' a la darrera mitja de Buenos 
Aires i de 2h07'58'' a la Lake Biwa Ma-
rató del Japó. 

L'organització no descarta noves 
incorporacions durant la propera set-
mana i apuntaven una atleta iraniana.

LA UCRAÏNESA DARIA 
MYKHAILOVA I LA 
GUANYADORA DE 2019 
MÍRIAM ORTIZ HI SERAN

Concert
LES ESCOLES DE MÚSICA 
DELS MUNICIPIS PER ON PASSA 
la Mitja Marató ofereixen, un any 
més, un concert previ a la cursa, 
aquest dissabte (18.30 h) al Teatre 
Auditori de Bellavista. Hi partici-
paran el Cor Allegro de l'Escola de 
Música dels Amics de la Unió de 
Granollers, l'orquestra La Tribu de 
l'Escola Municipal de Música Josep 
Aymerich de la Garriga i el conjunt 
de corda i la big band de l'Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany 
de les Franqueses, des de la qual es 
vol impulsar un nou format en què 
les tres escoles treballins un projec-
te en comú per a aquest concert, en 
què actualment les escoles actuen 
una darrere l'altra.

Garriga és la mitja de la Mitja, i 
un punt clau d'animació que fa 
que molta gent acabi la cursa".

De com la Mitja transcendeix la 
cursa també en parlava l'alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, qui 
detallava les aportacions de la 
prova: "identitat perquè expli-
ca el territori; ens fa més forts 
perquè ha estat un procés de 
construcció col·lectiva, i és un 
projecte transformador, d'hà-
bits i de geografia", deia.

Canovelles en vol ser escenari
L'alcalde de Canovelles, Emilio Cor-
dero, ho ha tornat a deixar caure: 
"Volem que passi per Canovelles, 
d'on hi ha molts voluntaris de 
la Mitja, un dels seus principals 
patrocinadors –KK-7 Lloreda aco-
llia la presentació a la seva seu– i 
un club d'atletisme que fa molt 
bona feina", argumentava. Reco-
neixia que el consistori canovellí 
hauria de "fer un esforç per reu-
bicar el mercat del diumenge".

El president de l'AE La Mitja no li 
tancava la porta, tot i explicar que 
el canvi de recorregut no és senzill 
perquè cal una validació oficial, i 
que la modificació el faria més lent. 
De moment, el circuit serà el ma-
teix que l'any passat. m.e.
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Marc Subirachs (26 anys), de Sant 
Boi de Llobregat, i Carles Homs (23 
anys), de Dosrius, seran els protago-
nistes del Club Bàsquet Granollers 
(CBG) i representaran l'entitat a 
l'AllStar 2020, la cita que tindrà lloc 
a Granollers el cap de setmana. El 
municipi compta amb el precedent 
d'haver estat Ciutat del Bàsquet Ca-
talà el 2015. Per a Subirachs, el bàs-
quet és una de les seves passions, a 
banda de la música, que el va portar 
a estudiar el grau professional de 
baix elèctric al Conservatori del Li-
ceu. Treballa de professor de classes 
particulars i, a més, és entrenador 
tant al CBG com al CE Vila Olímpica. 
Subirachs formarà part del grup 1 i 
vestirà l'equipació de color vermell. 
Carles Homs, que s'està preparant 
per cursar el Grau Superior d'Ense-
nyaments Esportius i és entrenador 
al CBG, també, representarà el club 
granollerí al concurs d'esmaixades. 
La 2019-2020 és la primera tem-
porada que Marc Subirachs disputa 
com a jugador de la Copa Catalunya 

Marc Subirachs i Carles Homs, 
els protagonistes del CBG a l'AllStar

amb el CBG. "Recordo perfecta-
ment el dia que l'entrenador del 
sènior masculí del CBG, Ricard 
Ventura, em va proposar si volia 
formar part del club", rememora 
Subirachs. "Va ser just després 
que el Granollers ens guanyés 
75 a 94 l'any passat, quan jo ju-
gava al CB Grup Barna", matisa 
Subirachs, qui relata que al Grup 

BÀSQUET |  AllStar 2020  DISSABTE I DIUMENGE, LA CIUTAT ACOLLIRÀ LA QUARTA EDICIÓ DE LA FESTA DEL BÀSQUET CATALÀ AMB LES ESTRELLES DE COPA CATALUNYA

Barna jugava molts minuts però li 
interessava "un salt qualitatiu" i, 
per això, va acceptar el fitxatge de 
Ventura. Subirachs, qui juga com 
ala-pivot, va començar al bàsquet 
a l'edat d'11 anys, després d'haver 
practicat altres esports. "Vaig co-
mençar a jugar a bàsquet gairebé 
de rebot, i suposo que el fet que 
sigui alt també m'hi ha portat", 

comenta Subirachs, qui sent "molta 
responsabilitat" per representar 
el seu club davant de les estrelles de 
la Copa Catalunya. Tanmateix, asse-
gura que "no hi ha pressió en ex-
cés", i que serà un espectacle "per 
gaudir-lo". 

No és la primera vegada que Car-
les Homs –qui va començar a jugar 
a bàsquet als 3 anys i gaudeix de 
l'experiència d'haver jugat a l'AE 
Boet Mataró, CE Valldemia, CB Ar-
gentona i CBG– és un Allstar. De fet, 
va participar en la cita a Sabadell 
el 2018 i a Manresa el 2019, i en-
guany s'estrenarà a Granollers com 
a jugador del concurs d'esmaixades 
que tindrà lloc dissabte a partir de 
les 20.15 h. "Tinc una part inevi-
table de nervis, però estic molt 
content de representar el club", 
celebra Homs, qui expressa que per 
a ell "el bàsquet és la forma de 
desconnectar de tota la resta". De 
cara al 2021, el president de l'enti-
tat, Joan Nadal, es marca el repte 
del club amfitrió és que hi hagi 

representació femenina a l'AllStar. 
"L'any passat, a Manresa, gairebé 
ho vam aconseguir, però encara 
no hem pogut comptar amb cap 
jugadora granollerina de Copa 
Catalunya", expressa el president 
qui, acompanyat dels representants 
municipals, representarà la part 
institucional davant d'una afició de 
2.500 persones, segons preveu l'or-
ganització. i aïda jiménez

n Sis conjunts lideren la classifica-
ció de Copa Catalunya –una categoria 
altament competida–, entre els quals 
es troba el CBG, fita que va aconseguir 
després de vèncer dissabte a casa els 
Lluïsos de Gràcia per l'ajustat marcador 
de 49 a 48. Els equips que acompanyen 
el club granollerí en el lideratge de la 
Copa Catalunya són Vive-El Masnou 
Basquetbol, els Lluïsos de Gràcia, UE 
Montgat-NGK, Recanvis Gaudí CB Mo-
llet-B i Ripotrans Lliçà d'Amunt, tots ells 
amb 23 punts. "El partit de dissabte el 
vam treure des d'una bona defensa", 
relata Ricard Ventura. 

EL PRIMER EQUIP 
COLIDERA LA  
TAULA CATALANA

kaloni morera

SUBIRACHS I HOMS En nom del CBG, lluiran el seu talent a l'AllStar 2020

Raúl Vilaseca ja no és l'entrena-
dor del primer equip de l'Atlètic 
del Vallès (AV). Dimecres, el club 
va comunicar al tècnic la decisió, 
presa com a conseqüència de "la 
poca puntuació que està obte-
nint el primer equip aquesta 
temporada". Amb Vilaseca, dei-
xaran de formar part de l'AV Joan 
Arisa –delegat que, a més, formava 
part de la junta directiva de l'en-
titat–, el segon entrenador, David 
Ramos i Pablo Silva –analista dels 
rivals fins ara–. "Encaixem la de-
cisió amb filosofia, i amb la tran-
quil·litat d'haver fet una bona 
feina de base", expressa Vilaseca, 
qui assegura que no deixarà el fut-
bol, tot i que de moment encara no 
sap a quin club seguirà la seva tra-
jectòria com a entrenador. El que 
sí que sap segur és que continuarà 
sumant noms a la llista de clubs per 
on ha passat. Vilaseca té experièn-
cia com entrenador al CF Mollet UE, 
l'Esport Club (EC) de Granollers, el 
CE Llerona i el CF Caldes. 

Vilaseca va entrar com a tècnic 

r.v.

FUTBOL | Entitats  L'EXPLICACIÓ DEL CLUB RECAU EN LA POCA PUNTUACIÓ QUE ESTÀ ACONSEGUINT EL PRIMER EQUIP

La directiva de l'Atlètic del Vallès 
prescindeix de Raúl Vilaseca

del primer equip de l'AV a la vuite-
na jornada de la temporada 2018-
2019, quan el conjunt només havia 
aconseguit sumar quatre punts. 
Ara, l'AV ocupa la 15a posició a la 
classificació de Tercera Divisió Ca-
talana, de 18 llocs possibles, amb 
14 punts obtinguts en les 17 jorna-

Relleu

La segona volta de la lliga a Tercera 
Divisió Catalana començarà diumenge 
al camp del FC Cardedeu, amb l'equip 
B, amb un nou entrenador. El nom del 
tècnic se sabrà a partir d'avui, dijous, 
quan el club formalitzarà les gestions 
per efectuar els canvis administratius i 
començar una nova etapa.

EL NOU ENTRENADOR 
ES FARÀ PÚBLIC AVUI

El club Nokachi 
es fa amb dues 
medalles estatals

LES FRANQUESES. El Club Karate 
Nokachi ha aconseguit dues me-
dalles al Campionat d'Espanya 
Sènior de Karate, que va tenir 
lloc a Leganés (Madrid) el cap de 
setmana. Nokachi es va desplaçar 
amb quatre competidors com a 
membres de la selecció catalana, 
Izan Sevillano a les modalitats de 
kata i kumite, i Andrea Lucero, 
Noelia Balaguer i Alfredo Domín-
guez a la categoria de kumite. 
Finalment, Noelia Balaguer va 
obtenir la medalla de bronze a la 
categoria sènior femení de menys 
de 69 quilograms, i Domínguez, al 
seu torn, es va fer amb el guardó a 
la modalitat de sènior masculí de 
menys de 75 quilograms.  

KARATE

RAMOS I VILASECA Deixen de formar l'equip tècnic de l'AV

des que formen la primera volta de 
la lliga. 

Després de la seva destitució, 
Vilaseca afrontarà un període 
d'"impàs i reflexió", i confia sa-
ber, a partir del març o abril, quin 
equip entrenarà en el futur. "Els 
que ara marxem estem satisfets 

perquè hem aconseguit fites que 
ens vam marcar com a objectius 
quan vam entrar al club", relata 
Vilaseca, qui, conjuntament amb 
el seu equip tècnic, ha aconseguit 
reunir una mitjana de 22 jugadors 
als entrenaments. "Durant aquest 
any i mig, també hem aconseguit 
baixar les targetes grogues", rei-
vindica Vilaseca. 

Segons el tècnic, la decepció 
ha calat en els jugadors, qui "han 
sentit desànim" davant el relleu 
del tècnic, pel vincle que mante-
nien amb Vilaseca. "Ens ha faltat 
temps per aconseguir arribar on 
volíem, i és una llàstima perquè 
teníem la il·lusió de fer la feina 
ben feta", conclou serè Vilaseca. 

DOMÍNGUEZ I BALAGUER

C.k.n.
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GRANOLLERS. El KH-7, tripulat pel 
tècnic Robert Cuesta, s'enfrontarà 
dissabte 15 de febrer al BM Bo-
laños en el partit de tornada de la 
segona ronda de la Copa de la Rei-
na, un matx que tindrà lloc a casa. 
Dissabte, les de Cuesta es van 
desplaçar al pavelló Macarena 
Aguilar (Ciudad Real) per dispu-
tar l'anada, que va finalitzar 18 a 
35 i que, segons les valoracions de 
l'entrenador, va anar de menys a 
més. "A la segona part vam ajus-
tar més la defensa, vam poder 
córrer més i no vam perdre tan-
tes pilotes", relata Cuesta. "És es-
port, així que l'eliminatòria no 
està sentenciada ni tancada", 
comenta prudentment el tècnic 
després d'una clara victòria, amb 
17 anotacions de diferència. Grà-
cies al resultat de l'anada, però, 
l'entrenador no pateix en excés. 
"Portem un bon marge i una 
bona renda de gols", confirma el 
tècnic, qui afegeix que serà impor-
tant "fer un gran partit davant 
de la nostra gent, la nostra afi-
ció. I hem d'aconseguir guanyar 

el partit per disputar els quarts 
de final, la fase final de la Copa 
de la Reina, que es jugarà a Mà-
laga". El partit de la segona volta 
no va poder comptar amb el nou 
fitxatge del club, Ana González –
arribada de l'Elx–, qui va ser baixa 
per una fractura al nas que pateix 
des del partit de debut al BMG 
contra l'Aula de Valladolid. Així 
doncs, el KH-7 espera ara la seva 
recuperació per incorporar-la al 
camp de batalla. 

r.c.

HANDBOL | Copa de la Reina  LA TORNADA ES JUGARÀ DISSABTE 15 DE FEBRER AL PALAU

El KH-7 arrasa a Ciudad Real  
i afronta prudent la tornada

SEGONA RONDA  El KH-7 es va imposar per 18 a 35 al BM Bolaños

Divisió d'Honor

Dissabte (20 h), el KH-7 seguirà amb 
la lliga Guerreras Iberdrola a Divisió 
d'Honor Femenina, i afrontarà un partit 
contra el Rocasa Gran Canaria, actual 
cinquè classificat, dos llocs per so-
bre del sènior femení del BMG. "Som 
conscients que els resultats dels úl-
tims partits de lliga no estan sent els 
desitjats", admet Cuesta.

OPORTUNITAT  
D'OR PER REMUNTAR

KH-7 BMG - BM BOLAÑOS
Dissabte, 15 febrer  16.30 h Palau

BM BOLAÑOS 18
KH-7 BMG                                          35

MOTOR | Ral·li  EL KH-7 EPSILON TEAM TANCA EN 19è LLOC

El duet format pel pilot Jesús Puras 
i el copilot granollerí Xavier Blanco 
va tancar divendres la 42a edició 
del Ral·li Dakar, iniciada el pas-
sat 5 de gener, a l'Aràbia Saudita 
en la meritòria sisena posició a la 
categoria de buguis, de 31 equips, 
després de 12 etapes disputades, 
que es tradueixen en 55 hores, 45 
minuts i 7 segons lluitant al desert. 

Pel que fa a la categoria de ve-
hicles lleugers, Rafa Tornabell, 
de Granollers, qui formava equip 
amb el pilot José Luis Peña, va 
aconseguir tancar edició en la 22a 
posició. Tornabell i Peña van fer 
un temps total de 66 hores, 28 mi-
nuts i 25 segons. 

Al seu torn, el KH-7 Epsilon 
Team, format pel pilot Jordi Ju-
vanteny, el copilot roquerol José 
Luis Criado i el responsable de 
l'àrea mecànica Xavi Domènech, 
conegutns com els Àngels de la 
Guarda, van confirmar la 19a po-
sició que feia dies que apuntaven, 
de 29 llocs possibles. Juvanteny, 

Criado i Domènech han estat 72 
hores, 41 minuts i 32 segons tri-
pulant el Camió dels somnis, un 
vehicle solidari patrocinat, en-
tre altres, pel KH-7. Des de fa un 
quart de segle, Criado corre amb 
Juvanteny, i des de fa dues edici-
ons, amb Xavier Domènech, qui 
valorava que "tot ha anat molt 
bé, perquè esportivament ha 
sigut un Dakar de 10, i esperem 
que tot el món hagi gaudit tant 
de la nostra carrera com nosal-
tres", deia Domènech. L'equip del 
KH-7, que es quedava amb ganes 
de més dunes, valora molt positi-
vament l'experiència d'enguany. 
"Hem competit bé i hem ajudat 
a tothom qui ho ha necessitat", 
destacava el pilot Juvanteny, qui 
afegia que "amb els pocs mitjans 
que tenim, el que hem acon-
seguit té molt mèrit". A més, el 
KH-7 Epsilon Team assoleix la 15a 
victòria en vehicles 6x6 i la terce-
ra en categoria de producció de 
camions de sèrie.  a.j.

Xavi Blanco acaba sisè  
de buguis al Dakar 2020

EL FÈNIX SE SITUA 
QUART A LA TAULA  
DEL CCFF OPEN

Dissabte, les pistes d'atletisme municipals van ser seu de la quarta jornada del Campi-
onat de Catalunya (CCFF Open). El Fènix Granollers va aconseguir imposar-se per 19 a 
20 a l'equip molletà Panthers, però contra Pagesos va perdre per 7 a 28 en un partit que 
va començar amb l'avantatge dels granollerins, però que es va tòrcer. El Fènix ocupa 
ara la quarta posició del grup vermell, amb quatre victòries i quatre derrotes.

kaloni morera

FUTBOL AMERICÀ  LES PISTES D'ATLETISME MUNICIPALS VAN ACOLLIR LA QUARTA JORNADA

El CTG, quart al vuitè 
Duatló de Muntanya
El Club Triatló Granollers (CTG) 
va aconseguir, diumenge, la quar-
ta posició –de 20 llocs possibles– 
a la vuitena edició del Duatló de 
Muntanya dels Pèlags, celebrat a 
Vilobí del Penedès. Israel Núñez, 
David Malagón i Oriol Forns van 
aconseguir el meritori temps de 
4 hores, 23 minuts i 43 segons. 

Inscripcions obertes  
per a la Padel League
LES FRANQUESES. La primera edició 
de Catalunya Padel League Sport 
se celebrarà al Nou Pàdel Les 
Franqueses, i les inscripcions es-
taran obertes fins al diumenge 26 
de gener. Es poden formalitzar al 
web de la competició, www.cata-
lunyapadelleague.com. El preu per 
jugador és de 19,95 euros. 

El CNG, campió 
català per equips 
de Fons Indoor

L'EC rebrà el 
Banyoles després 
de tres derrotes

GRANOLLERS. L’equip del Club Na-
tació Granollers (CNG) es va pro-
clamar campió de Catalunya de 
Fons Indoor a la cita que va tenir 
lloc el 16 de gener al Club Natació 
Terrassa, l'amfitrió que va quedar 
en segona posició, davant del Club 
Natació (CN) Mataró. A títol indi-
vidual, Lluís Escrits va esdevenir 
campió de Catalunya Júnior 2 als 
3.000 lliures i Héctor Morales es 
va penjar el bronze. A la categoria 
júnior 1, Arnau Colomer també es 
va alçar com a campió català als 
3.000 lliures i Estel Xuan Galo es 
va fer amb el bronze a la mateixa 
prova que els seus companys.  

Després de caure 2 a 1 al camp 
de la UE Sant Andreu per tercera 
derrota consecutiva, l'EC fixa la 
mirada en el partit de diumenge 
(12 h) al Municipal del carrer Gi-
rona contra el Club Esportiu (CE) 
Banyoles. "L'objectiu d'aquesta 
setmana no pot ser altre que 
sumar de tres en tres, hem de 
ser exigents", explica el migcam-
pista Víctor Morales, qui alerta de 
la dificultat de la pròxima disputa. 
"Ens trobarem un Banyoles que 
ja a la primera volta de la lliga 
ens ho va posar molt difícil", diu 
el jugador, qui recorda que la idea 
és tornar a ser victoriosos a casa.  

NATACIÓ FUTBOL |  Tercera Divisió
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Festa al barri de l'Hostal'Fes el teu equí en feltre' amb consciència animalista
Dissabte (21 h) tindrà lloc un sopar 
amb espectacle al barri de l'Hostal, al 
Centre Cívic Nord. Hi actuarà el grup 
franquesí Vallès Músic. Per  
assistir-hi, cal trucar al 93 840 17 38.

En el marc de l'exposició animalista El Venadito del Museu de Ciències 
Naturals, diumenge (11.30 h) es farà un taller artístic familiar titulat Fes el 
teu equí en feltre. L'activitat constarà d'una primera part de visita guiada a 
la mostra, i posteriorment es faran els treballs manuals, fins a les 14 h. Cal 
inscriure's prèviament al correu reserves@museugranollersciencies.org.

CULTURA

L'Ajuntament de les Franqueses 
valora la incorporació dels equi-
paments i la programació cultural 
del municipi a Escena grAn, la xar-
xa que coordina i unifica en una 
única cartellera les programacions 
del Teatre Auditori de Granollers, 
Llevant Teatre, la Roda d’Especta-
cles Infantils a la Casa de Cultura 
Sant Francesc, el Teatre Auditori 
Can Palots de Canovelles, i la sala 
de concert Nau B1 a Roca Umbert.

D'aquesta manera, la progra-
mació estable de les Franqueses –
com el Festival dels Amateurs, Hu-
mor & Co. i el Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars– i els equipa-
ments com el Teatre Auditori de 
Bellavista i el Casal Cultural de 
Corró d'Avall podrien formar part 
d'un projecte que actualment ja 
agrupa les propostes escèniques 
de Granollers i Canovelles, i que 
amb els anys s'ha convertit en una 
referència de l'oferta cultural al 
Vallès Oriental.

L'alcalde, Francesc Colomé, veu 
amb bons ulls aquesta col·labora-
ció, que suposaria "obrir-se i fer 
arribar la programació de les 
Franqueses a les 90.000 per-
sones" que formen la conurbació 
de Granollers, les Franqueses i 
Canovelles. De fet, el Teatre Can 

arxiu

TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA  Podria formar part d'Escena grAn

EQUIPAMENTS  L'ALCALDE, FRANCESC COLOMÉ, VEU DE BON ULL LA COL·LABORACIÓ

Els equipaments franquesins
valoren unir-se a Escena grAn

Palots de Canovelles va ser l'úl-
tim equipament a integrar-se a la 
xarxa l'estiu del 2017. La possi-
bilitat de tirar endavant aquesta 
col·laboració va abordar-se dijous 
en la reunió que van mantenir a 
Can Ribas els governs municipals 
de Granollers i les Franqueses, un 
acord que encara no s'ha concre-
tat, però que "hem començat a 
parlar-ne", diu Colomé. 

Els governs de Granollers i les Franqueses van abordar aquesta
possibilitat en una reunió conjunta celebrada dijous a Can Ribas

El projecte Escena grAn –que 
ajuda a la difusió de l'oferta dels 
diferents equipaments de manera 
conjunta– ofereix aquesta tempo-
rada prop de 130 espectacles que 
destaquen per la seva varietat en 
propostes i gèneres: obres tea-
trals, concerts de música clàssica 
i moderna, propostes de dansa, 
espectacles de teatre, màgia i mo-
nòlegs. i x.l.

TaG

CLARA SEGURA I BRUNO ORO  Són els protagonistes del muntatge

LA COMÈDIA ATERRARÀ AL TEATRE AUDITORI DISSABTE

Segura i Oro interpretaran 
'Cobertura (Desconnexió)'

Cobertura (Desconnexió) aterrarà 
dissabte (21 h) al TAG protagonit-
zada per Clara Segura –qui també 
n'és la directora– i Bruno Oro. La 
comèdia narra la història de Gui-
llermo Peñalvar, un director de 
cinema argentí que ha d'enfron-
tar-se amb el passat en rebre un 
homenatge per la cèlebre pel·lícula 
que el va dur a la fama i a conèixer 
qui ara és la seva parella, l'actriu –
dins de la ficció– Roxana, amb qui 
està en crisi. Segura i Oro interpre-
taran, al llarg de l'obra, múltiples 
personatges. El muntatge –escrit 
pel mateix Oro, Alejo Levis i Joan 
Yago–, definit com a hilarant i ten-
dre, tracta els temes de l'amor, el 

Darrere el teló

Diumenge (12 i 18 h), la Filo, una cos-
turera molt despistada, mostrarà l'in-
terior del TAG amb una visita guiada 
teatralitzada i un espectacle de titelles 
basat en el conte Més enllà dels miralls.

DIUMENGE, 'MÉS  
ENLLÀ DELS MIRALLS'

desamor, l'èxit i el fracàs. L'espec-
tacle ha exhaurit les entrades dis-
ponibles, i hi ha llista d'espera (en 
cas de cancel·lacions). i
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MÚSICA  ELS BARCELONINS CELEBREN AMB AQUEST ÀLBUM EL SEU 20è ANIVERSARI

L'essència del directe d''Ara i 
aquí' de Mishima aterra al TAG
GRANOLLERS. Mishima aterrarà 
a la ciutat amb el seu darrer tre-
ball, Ara i aquí, al Teatre Auditori 
de Granollers divendres (21 h). El 
disc es va estrenar el 2019 amb 
motiu del 20è aniversari de la for-
mació de pop-rock amb influència 
de música d'autor, integrada per 
David Carabén a la veu i guitarra, 
Marc Lloret als teclats, Dani Vega 
a la guitarra, Xavi Caparrós al baix 
i Alfons Serra a la bateria. Tot i ser 
el 10è àlbum del quintet barcelo-
ní, és el primer disc en viu, enre-
gistrat en directe durant dos con-
certs de Nadal que van oferir a la 
sala Apolo de Barcelona. El reper-
tori d'Ara i aquí combina alguns 
dels èxits de sempre del grup amb 
cançons recents, i busca ser un 
homenatge als temes que els han 
portat fins a l'actualitat. 

Ara i aquí és un disc que està 
format per 19 temes, L'or, Tot 
torna a començar, Jimi, Cert, clar i 
breu, Una sola manera, S'haurà de 
fer de nit, Tornaràs a tremolar, La 
forma d'un sentit, Els crits, Men-
teix la primavera, Guspira, estel o 
carícia, Els vespres verds, La tarda 
esclata, Qui n'ha begut, L'última 
ressaca, Qui més m'estima, L'olor 
de la nit, Un tros de fang i Miquel a 
l'accés. La discografia de Mishima 
va començar el 2000 amb l'àlbum 
Lipstick Traces i va seguir tres 
anys més tard amb The fall of pu-

blic man. Altres àlbums del grup 
musical són Trucar a casa. Recollir 
les fotos. Pagar la multa (2005), 
Set tota la vida (2007), Ordre i 
aventura (2010), Palau (2011), 
L'amor feliç (2012), L'ànsia que 
cura (2014) i Ara i res (2017), 
considerat el millor disc pop-rock 
en català als premis Enderrock 
el mateix any que es va estrenar. 
Mishima va començar a crear 
música en anglès als dos primers 
treballs. No obstant això, a The fall 
of public man ja començaven a in-
corporar el català, concretament 
al segon –Dolor–, cinquè –Eterna 
com Roma– i sisè –No tant– tema. 

arxiu

MISHIMA Va presentar fa dos anys l''Ara i res' a la Nau B1 de Roca Umbert

L'èxit de Mishima va arribar de la 
mà del seu tercer disc i el primer 
íntegrament en català. 

Mishima ha estat guanyador dels 
guardons ARC en dues ocasions, la 
primera vegada en 2014, a la cate-
goria Millor gira per festivals i el 
2015 a Millor gira per sales de Ca-
talunya. El de divendres, doncs, un 
bon concert assegurat d'aquests 
veterans de l'escena del país, que 
fa dos anys ja van demostrar el seu 
talent a la Nau B1.  a.jiménez

Dv 24 de gener, 21 h
TAG. Preu: 20 € (zona B, 10 €)

Pop per Xics presentarà 
el seu darrer treball a la B1

DISSABTE SONARÀ L'ÚLTIM ÀLBUM DEL GRUP D'ANIMACIÓ

Ds 25 de gener, 17.30 h
Sala Nau B1. Preu: 8 €

El grup Pop per Xics tornen a la 
ciutat dissabte (17.30 h), aquesta 
vegada a la Nau B1, per presentar 
el darrer disc amb cançons pròpi-
es de la banda, dirigit per David 
Rosell –guitarrista d'Els Catarres 
i Brams, qui al llarg de la seva 
trajectòria professional ha gravat 
i produït temes de formacions 
com ara els mateixos Els Catarres 
o Txarango, entre altres grups de 
música–. El grup està format per 
cinc músics, David Costa com a 
cantant principal, el guitarrista 
Albert Oliva, Esteve Martínez al 
baix, Xevi Centelles al teclat i el ba-
teria Àngel Abad. A més, es comp-
tarà amb un titellaire anomenat 
Súper Popi, qui acompanyarà a 
les famílies en la recerca d'uns 
superpoders morals. Súper Popi 

evolucionarà com a personatge 
fins a convertir-se en un superhe-
roi atípic. L'espectacle, que tindrà 
una durada d'una hora, té la fina-
litat d'ensenyar als més petits va-
lors i actituds a través d'una for-
ma amena i divertida. L'espectacle 
repassarà les cançons de pop més 
sonades de tots els temps, himnes 
que no passen de moda, cançons 
actuals i música popular versio-
nada. Pop per Xics van començar 
l'any amb una actuació a València, 
i el de Granollers serà el quart 
concert del 2020. La gira acabarà 
el 27 de setembre a l'Auditori de 
Cornellà de Llobregat. 

L'OCGr va fer sonar 'Nit transfigurada'
El to íntim dels dos passis del concert Nit transfigurada van crear dissabte un 
ambient màgic, amb la posada en escena propera que permetia la Sala Oberta 
del TAG, amb el públic a tocar dels músics. Els concerts de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers (OCGr) –sota la batuta de Corrado Bolsi– van comptar 
amb les il·lustracions de Laura Borràs, que va arrodonir l'espectacle.

kaloni morera

LA SALA OBERTA DEL TAG VA ACOLLIR UN CONCERT PROPER

Dues jornades 
d'audicions al CAM 
per triar ballarins
El Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de Roca Umbert acollirà 
dilluns i dimarts – de les 10 i fins 
a les 16 h– les audicions de dansa 
dels ballarins que han estat prese-
leccionats per Attila Andrasi, com-
panyia resident al CAM, qui busca 
artistes per a la creació de l'obra 
Badarsag, que s'espera escenificar 
per primera vegada a l'abril. Attila 
Andrasi demana, com a requisits, 
tècnica en estil contemporani, ex-
periència destacable a estades de 
dansa,  interès pel tema del mun-
tatge, que es basarà en els records 
d'infantesa i anirà sobre l'infant 
que totes les persones adultes 
porten dins, implicació en el pro-
cés creatiu de Badarsag, interès en 
la investigació del moviment i au-
tenticitat a l'hora de ballar. i

DANSA

a.j.

NEUS BALLÚS És guionista, directora de cinema i muntadora

CINEMA  'EL VIATGE DE LA MARTA' FORMA PART DEL CICLE GAUDÍ

Neus Ballús encara al darrer 
film les relacions nord-sud

Dimarts, el cinema Edison va aco-
llir la projecció de la pel·lícula El 
viatge de la Marta en el marc del 
Cicle Gaudí, i la directora Neus 
Ballús va ser-hi per presentar-la 
i intercanviar impressions, en 
acabar la projecció, amb els as-
sistents al visionat. El viatge de la 
Marta parla sobre "maneres de 
viatjar, les relacions pare-filla, 
les relacions nord-sud, i sobre 
una edat molt específica en què 
es qüestiona tot", relata la direc-
tora, qui afegeix que el film tracta 
"la presa de consciència de quin 
lloc ocupa cadascú al món". El 
viatge de la Marta és el primer 
llargmetratge purament de ficció 
de Ballús, que fins ara ha realitzat 

sobretot documentals, tot i que la 
seva òpera prima, la premiada La 
Plaga, barreja realitat i ficció. "En-
cara que ara faci ficció, no m'he 
oblidat de les eines –com la do-
cumentació i l'arrelament– del 
documental", comenta Ballús, qui 
com a autora acostuma a tractar, a 
les seves pel·lícules, la relació amb 
aquell que és diferent i la diversi-
tat cultural. El viatge de la Marta 
va estar nominada en la 12a edició 
dels premis Gaudí a quatre catego-
ries, millor pel·lícula, millor direc-
ció, millor so i millor actor princi-
pal. Ara, Ballús està postproduint 
la pel·lícula Sis dies corrents, que, 
novament, serà un híbrid entre la 
forma documental i la ficció.  a.j.
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LITERATURA L'AUTORA PRESENTARÀ EL VOLUM A LA GRALLA AMB UN PETIT CONCERT

Marina Miralles presenta el 
primer poemari, 'La sort de Sísif'
Marina Miralles, nascuda a Gra-
nollers, és llicenciada en �ilologia 
catalana i pianista, i dedica la seva 
activitat professional tant als ser-
veis editorials com als musicals. 
La combinació entre la seva acti-
vitat literària i musical farà que 
avui, dijous (19 h), presenti a La 
Gralla la seva darrera publicació, 
el poemari La sort de Sísif, amb 
un breu concert. Miralles cantarà 
en directe tres dels poemes que 
es poden trobar a l'obra –Límits, 
Només si i Poema atabalat–, i els 
acompanyarà tocant la guitarra 
ella mateixa. Miralles escriu po-
esia des dels 16 anys, i per prime-
ra vegada publica "una selecció 
dels poemes més recents", ex-
plica l'autora. 

Aquest llibre, editat per Gregal, 
no és el primer volum que publi-
ca Miralles. L'any 2018 va estre-
nar Magnòlia, una novel·la que és 
"una excepció" en la trajectòria 
de Miralles, qui sempre s'ha dedi-
cat al gènere líric. La granollerina 
ha creat una obra sobre el mite de 

Sísif, que explica el càstig que se li 
va imposar al fundador i rei d'È�i-
ra –antic nom que rebia la ciutat 
grega de Corint– a l'infern, una pe-
nitència que el culpava d'haver es-
tat avariciós, mentider i il·lícit per 
augmentar la seva riquesa. La pre-
sentació de La sort de Sísif compta-
rà amb l'autora, acompanyada de 

jordi ribó

MARINA MIRALLES Filòloga catalana, és nascuda a Granollers

la també vallesana Marina Martori, 
escriptora de 12 novel·les publi-
cades, gestora cultural i directora 
del Teatre Auditori de Llinars del 
Vallès. Avui serà la segona vegada 
que es presenta el llibre, ja que el 
volum es va donar a conèixer, per 
primera vegada, a la llibreria La 
Carbonera de Barcelona. a.j.

L'empremta vallesana palesa a 'Trama'
La ballarina granollerina Nora Baylach –qui impartirà dissabte (10h) el 
workshop de dansa contemporània La fisicalitat del buit al CAM de Roca 
Umbert – va actuar conjuntament amb el vallesà Magí Serra a Trama, 
un concepte amb coreografia de la també local Roser López Espinosa. 
L'espectacle de diumenge entrellaçava els cossos dels ballarins.

kaloni morera

DANSA AMB COREOGRAFIA DE ROSER LÓPEZ ESPINOSA

Xerrada per recordar Sylvia Plath
Divendres (19.30 h), la traductora Marta Pera, la periodista Míriam Cano 
i l'editora Marta Rubirola seran a la llibreria L'Espolsada de les Franque-
ses per parlar de la narrativa de la nord-americana Sylvia Plath, espe-
cialment dels llibres La campana de vidre i Mary Ventura i el Novè Regne 
(2019), ambdós de autora que signava amb el pseudònim de Victoria Lu-
cas. La xerrada l'organitzen Edicions del Periscopi i la mateixa llibreria.
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BÀSQUET. DISSABTE 25, 18 h
ALLSTAR COPA CATALUNYA 2020
amb Guillem Raich i Josep Bach

FUTBOL. DIUMENGE 26, 12 h
EC GRANOLLERS - CE BANYOLES
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 23 al diumenge 26 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 4º 14º 5º 13º 5º 13º 4º

Can Pedrals acull, fins al 31 de gener, 
l'exposició d'il·lustracions L'ànima 
dels personatges de la Festa Major de 
Blancs i Blaus, una mostra d'Eduardo 
Abarca que compta amb textos de 
periodistes vallesans. L'exposició se 
centra, sobretot, en el sentiment de  
pertinença i la identitat cultural que 
creen els 40 personatges de la ciutat, i 
continua el treball de l'argentí Abarca 
en el camp de la tradició popular de la 
festa major granollerina.

         Els dibuixos 
d'Eduardo Abarca 
relaten l'ànima de BiB

kaloni morera

TRADICIÓ  EL TEMA D'ENGUANY DE LA COLLA BLANCA S'HA REVELAT A L''ESTÀ PASSANT' DE TV3

El fil conductor dels Blancs per  
a la festa major serà la televisió
GRANOLLERS. La televisió serà el 
fil conductor de la colla de Blancs 
per a la festa major de 2020. El 
tema d'enguany es va donar a 
conèixer dimarts al vespre en 
directe al programa televisiu de 
TV3 Està passant per l'actor i 
còmic Peyu, qui col·labora set-
manalment amb Toni Soler, Jair 
Domínguez i Elisenda Carod, i 
aporta una samarreta d'alguna 
entitat cultural o festiva del país. 
La samarreta –d'edició única i dis-
senyada pel membre de la colla 
David Blanch especialment per a 
l'ocasió– que Peyu lluïa dimarts 
era la dels Blancs de Granollers. 
Així és com la colla va desvelar 
quin serà el proper fil conductor 
que dinamitzarà la festa major 
aquest agost –amb inici oficial el 
diumenge 23–, tot aprofitant la 
presència televisiva en horari de 
màxima audiència. La samarreta 
feia visibles uns televisors i l'ex-
pressió fil conductor escrita amb 
un cable de corrent elèctric.

La iniciativa d'enguany trenca 

amb el costum que tenien les dues 
colles –Blancs i Blaus– d'anunciar 
el leit motiv de les seves activitats 
durant l'acte de presentació del 
programa de festa major, al juliol 
al recinte fabril de Roca Umbert. 
Aquest any, la colla dels Blancs 
s'ha avançat per explicar la visió 

colla dels blancs

PEYU  –Al centre de la imatge– va lluir la samarreta de la colla dels Blancs 

de festa que s'organitzarà. 
Així doncs, amb aquesta inusual 

presentació, la colla dels Blancs 
dóna per iniciada la festa major 
d'enguany, i a partir d'ara els de-
talls de la festa blanca s'aniran re-
velant els pròxims mesos, a mida 
que avanci la preparació.  

Els veïns de Corró d’Amunt van 
presentar diumenge la nova As-
sociació Festa Major, una entitat 
de nova creació que s’ha propo-
sat dinamitzar la festa major del 
poble, el primer cap de setmana 
d’agost, i coordinar les activitats 
que programen les entitats. Fins 
ara, la festa major depenia d’una 
comissió integrada a l’Associació 
de Veïns Sant Mamet i de les ac-
tivitats que organitzaven diverses 

entitats pel seu compte, com el 
Club Ciclista, el Club Petanca, l’US 
Corró d’Amunt o el Grup de Teatre 
Boina. “L’objectiu és que la festa 
sigui més participativa, que els 
veïns s’impliquin en l’organit-
zació dels actes sense esperar 
que tot vingui donat de fora”, 
expliquen des de l’entitat. La fins 
ara responsable de la comissió 
de festa major, Cristina Jiménez 
Aguayo, és la nova presidenta de 

Corró d'Amunt estrena una 
associació de festa major

DIUMENGE ES VA PRESENTAR LA NOVA ENTITAT, PRESIDIDA PER CRISTINA JIMÉNEZ AGUAYO

l’entitat. D’altra banda, la comissió 
de festes de Bellavista ha assumit 
fer-se càrrec de les activitats que 
fins ara organitzava per festa ma-
jor Guillots i Suats, com la cami-
nada nocturna, la cursa d’obsta-
cles, la xocolatada i l’estirada del 
tractor, l’activitat estrella. Guillots 
i Suats va decidir dissoldre’s fa 
unes setmanes per falta de relleu 
i els seus responsables han propo-
sat a la comissió de festes, coinci-
dint amb la seva renovació, assu-
mir aquest repte. Des d’aquesta 
setmana el nou president de la 
comissió de festes de Bellavista és 
Conrad Moreno.  X.L.
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Sobre el nostre lloc a l'univers
Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis  
Espacials de Catalunya (IEEC), farà una conferència 
sobre astronomia dimarts (18.30 h), Quin és el  
nostre lloc a l'univers?  L'activitat, que s'emmarca  
en la programació d'AGEVO, tindrà lloc al Museu.

Josep Antoni Fernández, el conegut Fer, és un dels noms imprescindibles de 
l'humor català contemporani. En el marc de la Festa Major de Sant Vicenç de 
Mollet, el Museu Abelló acull Fer, l'humor amable, una exposició antològica sobre 
la seva obra, que es podrà visitar fins al 14 d'abril. Es dóna la circumstància que el 
museu és on abans hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on Fer va viure la 
infantesa. A la mostra retrospectiva es podran veure obres de sèries memorables 
com Historias Fermosas, que va iniciar el 1972, traslladant al passat medieval 
l'actualitat que la censura no permetia dibuixar. Fer va ser director de revistes 
satíriques com El Papus i El Jueves, va publicar durant anys a El Punt Avui i al diari 
Som, aleshores Contrapunt. El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi.

El Museu Abelló acull una  
retrospectiva del dibuixant Fer

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

 arxiu

DIJOUS, 23
17.30 h Plaça de la Porxada
Teatre familiar. Fem smile amb la botiga 
Oh.Kmaku. 
19 h Espai Gralla
Presentació del llibre La sort de Sísif, 
de Marina Miralles
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. Més enllà del repte  
de ser persona. Meditació i silenci
DIVENDRES, 24
17.30 h Centre Cívic Palou
Passa'm la recepta. Tapes d'hivern
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
L'art del Qi Cong (Chi Kung) per la salut
18.30 h INS Carles Vallbona
Xerrada. El rol de la família amb fills 
estudiants esportistes
19 h Cinema Edison
Mientras dure la guerra, a càrrec 
d'En-Raonar i presentat per  
Lorena Jiménez
20 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club de lectura 
(+17 anys)
21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Mishima
21 h Llevant Teatre
La cançó dels deportats, en  
commemoració del Dia Internacional en 
Memòria de les Víctimes de l'Holocaust
DISSABTE, 25
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira de l'oli i el pa
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de les il·lusions. Col·leccionisme, 
brocanters i artesania 
10 h CAM Roca Umbert
Iniciació a la dansa contemporània. La 
fisicalitat del buit, amb Nora Baylach
10.30 h Plaça de la Porxada
Fira. Llotja del Disseny
11 h Sala Francesc Tarafa

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografies de Llorenç 
Civil. Fins a finals de gener
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies 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 finals 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. Fins al 31 de 
gener
Espai Gralla
Finger Art. Inauguració dissabte  
(18 h). Fins al 15 de febrer
Anònims
Exposició d'aquarel·les i acrílics de 
Vicky Fontanet i Lluïsa Amat. Fins al  
9 de febrer 

DIJOUS, 23
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Fem un atrapa somnis
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de Pop Corn
18.30 h Bellavista Activa
Teatre social sobre la convivència. Dia 
europeu de la mediació
DIVENDRES, 24
12 h Plaça de l'Ajuntament
Commemoració del 81è aniversari  
del bombardeig de les Franqueses. 
Ofrena floral al monòlit
DISSABTE, 25
7.30 h Plaça de l'Ajuntament
Visita al museu i al camp de  
concentració de Rivesaltes
12 h Llibreria L'Espolsada
Contes que sonen bé, dirigit a infants
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert inaugural de la Mitja Marató, a 
càrrec d'Amics de la Unió de Granollers, 
EMM Claudi Arimany de les Franqueses 
i EMM Josep Aymerich de la Garriga
DIUMENGE, 26
8 h Plaça Can Ganduxer
Sortida de natura a Salt de la Minyona
11 h Centre d'Estudis Ferroviaris Via 
Oberta
Circulació de Trens Tripulats
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Paisatge viscut. Espectacle  
commemoratiu del 81è aniversari  
del bombardeig de 1939
DILLUNS, 27
17 h Escola Camins
Xerrada per a les famílies. La prevenció 
de les relacions abusives
DIMARTS, 28
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cuina

LES FRANQUESES

Presentació del programa Àrea familiar, 
espais de debat, conferències i tallers 
educatius
16 h Biblioteca Roca Umbert
Juga en català. Jocs de taula per adults 
i famílies
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern
17.30 h Nau B1
Concert familiar i animació a càrrec  
de Pop per Xics
18 h Pavelló del CBG
Allstar 2020 de Copa Catalunya 
19 h Casino
Festa de salsa i bachata
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. El màgic cel d'hivern
21 h Centre Cívic Nord
Sopar i espectacle de l'AV del Barri de 
l'Hostal, a càrrec de Vallès Músic
21 h Teatre Auditori de Granollers
Cobertura (Desconnexió), amb Clara 
Segura i Bruno Oro
DIUMENGE, 26
9 h Passeig del Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Fes el teu equí en feltre
18 h Casino
Ball social, amb Dúo Tucan
18 h Pavelló del CBG
Allstar 2020 de Copa Catalunya 
DILLUNS, 27
10 h Hospital General de Granollers
Dóna el millor de tu, dóna sang
10 h CAM. Roca Umbert
Audició de moviment per a la creació 
Badarsag d'Attila Andrasi
18 h Biblioteca Roca Umbert
De la literatura a la música i al cinema, 
amb el professor Francesc Viñas
DIMARTS, 28
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica i debat

DIMECRES, 29
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Obrim les cartes de la postguerra
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