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EN PORTADA

Aquest Nadal

La idea de la Parròquia de Fàtima de 
reeditar l'aposta per aquell número 
40.286 amb motiu del 40è aniversari de 
l'efemèride ha estat tot un èxit. Les par-
ticipacions d'aquest Nadal es van posar 
a la venda l'última setmana de setem-
bre, com és habitual, però el ritme de 
venda ha estat molt més ràpid, fins al 
punt que, a hores d'ara, ja s'han pràc-
ticament esgotat –tot i que pot quedar 
alguna participació en algun comerç, 
apunta mossèn Jacinto Muriana–. Com 
els darrers anys, s'han fet 10.000 par-
ticipacions –uns 200 talonaris amb 50 
números–. Dels 5 euros de les parti-
cipacions, 1 es juga al número premiat 
fa 40 anys; 3, al 58.060, i l'euro restant 
és per a la parròquia, que dedicarà la 
recaptació al manteniment de l'esglé-
sia i el casal parroquial, i a l'obra social 
de Càritas. La iniciativa va sortir d'un 
feligrès i el rector, Jacinto Muriana, va 
combregar amb la idea i es va posar 
en contacte amb l'administració de lo-
teria número 1 de Canovelles, al carrer 
Indústria, que ha facilitat els números. 
Fàtima ha disposat de 50 sèries, que 
equival a 500 dècims, ja que la resta ja 
els tenia una altra administració.

LES PARTICIPACIONS 
DEL 40.286 A FÀTIMA
S'HAN EXHAURIT

La Grossa que va capgirar el barri
Fa 40 anys el primer premi de la rifa de 
Nadal va repartir 6.400 milions de pessetes a 
Granollers, gràcies a les participacions de 80 
pessetes que havia fet la parròquia de Fàtima

GRANOLLERS. El número 40.286 
marcarà per sempre Granollers 
i, en especial, la Parròquia de la 
Mare de Déu de Fàtima que, grà-
cies a ell, fa 40 anys va canviar la 
vida de molts granollerins. Aquest 
va ser el número que el 22 de de-
sembre de 1979 cantaven els nens 
del col·legi de San Ildefonso com el 
Gordo, el popular primer premi de 
la rifa de Nadal de les loteries es-
tatals. La parròquia del barri Con-
gost, a través de participacions 
de 80 pessetes –que en costaven 
100, amb el marge d'aportació al 
centre–, va repartir la fortuna de 
6.400 milions de pessetes –que 
actualment equivaldrien a uns 
38,5 milions d'euros–. A banda 

de la parròquia, les participacions 
també es van vendre per mitjà 
dels comerços de la ciutat.

Els bitllets a Granollers tam-
bé es van escampar gràcies al fet 
que el número també es va vendre 
a l'administració número 1 del 
cèntric carrer Sant Roc, llavors 
l'única administració de loteria 
de la ciutat. Fàtima, que cada any 
hi comprava el número, hi havia 
tornat les tres de les 32 sèries del 
número que no havia venut i l'es-
tabliment del carrer Sant Roc el va 
acabar de vendre també en parti-
cipacions. Així, Fàtima va repartir 
5.800 milions, i l'administració, 
els 600 milions restants. En total, 
un miler de persones van resultar 

agraciades. La majoria van poder 
"tapar forats" i, fins i tot, acabar 
de pagar el pis. 

Treballadors agraciats 
"Els beneficiaris del Gordo són 
treballadors molt modestos, 
bàsicament d'origen extremeny 
i andalús migrats a Catalunya, 
així com alguns petits botiguers 
catalans", assegurava aquell 
1979 el diari El País. De fet, fins i 
tot, afinava el municipi exacte des 
d'on havien arribat a Granollers i 
Canovelles –Ceclavín (Càceres) i 
Cordovilla de Lacara (Badajoz). De 
fet, unes 200 participacions havien 
estat enviades per un feligrès a un 
familiar d'Espiel (Còrdova).

La gran majoria tenien una 
participació, de manera que van 
guanyar 800.000 pessetes, tot i 
que algunes persones tenien més 
d'una participació. La premsa ge-
neralista de l'època descrivia el 
mossèn Joan Samper, que feia 17 
anys que era rector de Fàtima, 

com un home de "54 anys, i ara 
milionari", perquè va jugar 1.000 
pessetes –10 participacions–.

Millores a l'església de Fàtima 
Les participacions van permetre, 
tal com havia previst la parròquia, 
contruir el cel ras del sostre de l'es-
glésia, que havia costat més d'un 
milió de pessetes. Però la parròquia 
també havia comprat un elevat nú-
mero de participacions, de manera 
que va poder aixecar un nou centre 
parroquial i el curiós campanar de 
30 metres d'alçada que avui encara 
la caracteritza, tot i haver estat re-
modelat fa uns cinc anys, quan es 
van canviar les peces de vidre origi-
nals per unes de metàl·liques.

La celebració 
La celebració, tant a la parròquia 
com a l'administració de loteria, no 
va trigar a produir-se aquell matí. 
Fins i tot, la policia local va haver 
de tallar el trànsit del carrer Sant 
Roc –llavors transitable per a vehi-

cles– pel centenar de persones que 
es van agrupar a la porta, entre 
les quals també treballadors de la 
banca, a la caça del milionari. 

A la parròquia, mossèn Samper 
va haver de compaginar la seva 
pròpia sorpresa amb els feligre-
sos que li preguntaven pel premi 
i els cinc casaments que va ofici-
ar aquell 22 de desembre. A més, 
llavors encara no se sabia quina 
quantitat havia tocat a la mateixa 
parròquia perquè l'administra-
dor, Isidro Lanaspa, havia anat a 
Lleida per visitar la seva xicota 
–detallava La Vanguardia–. i M.e.

CAMPANAR  La peculiar estructura arquitectònica es va alçar gràcies al premiALEGRIA  A l'administració de loteria s'hi van congregar desenes de persones

arxiuEstEvE GironElla / aMGr
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La campanya de Gran Centre aportarà 
pissarres digitals al Montserrat Montero

SOLIDARITAT LA INICIATIVA NADALENCA, AMB EL SUPORT DE L'OBRA SOCIAL LA CAIXA, ES VA PRESENTAR DIVENDRES A LA PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

carolina londoño

Cuina sense paresPresentació a les Franqueses del trail solidari
Dilluns l'IES Antoni Cumella acollirà 
dos tallers de Cuina sense pares, una 
iniciativa de la Diputació de Barcelona 
que vol animar els joves a cuinar
plats fàcils, saludables i econòmics.

L'OnCodines Trail es va presentar dimecres a l'ajuntament de 
les Franqueses amb la presència de l'alcalde i la regidora d'Esports, 
així com el president d'Oncovallès, Pere Cladellas. Els directors de 
l'OnCodines, Jordi Franquesa i Lluís Vilalta, van detallar com la cursa 
del 21 de març vol recaptar fons per a la investigació contra el càncer.

SOCIETAT

TRET DE SORTIDA Gran Centre va iniciar divendres la campanya de Nadal amb un acte a la plaça Maluquer i Salvador

GRANOLLERS. La re-
captació de la cam-
panya solidària de 
Nadal que cada any 
emprèn l'associació 

de comerciants i serveis Gran Cen-
tre, amb el suport de l'Obra Social 
La Caixa, es destinarà enguany a 
l'escola d'educació especial Mont-
serrat Montero. Concretament, la 
iniciativa pretén ajudar a la digi-
talització de les eines educatives, 
de manera que s'adquiriran mo-
nitors digitals interactius, "unes 
pissarres digitals que possibi-
liten, entre altres aspectes, fer 
presentacions més atractives 
gràcies a la utilització de colors, 
marques i línies de diferents 
mides, així com tenir accés im-
mediat a la informació, captar 
i centrar l'atenció", detallen des 
de l'entitat.
  Divendres, Gran Centre presen-
tava la iniciativa, acompanyats 
de representants municipals, de 
La Caixa i de l'escola Montserrat 
Montero, un centre creat el 1965 
gràcies a la preocupació d'un grup 
de pares i mares per proporcionar 
als fills una educació adequada a 
les seves necessitats, que van cre-
ar una associació. "La utilització 
de les noves tecnologies s’ha 
demostrat com a molt benefici-
osa per a la millora del sistema 
educatiu, augmenta l’interès de 
l’alumne i incrementa la creati-

vitat i la capacitat comunicati-
va", indiquen des del centre.

Per permetre aquesta digita-
lització, Gran Centre destinarà a 
l'escola una part de l’import de 
les compres realitzades amb la 
targeta de l'associació de comer-
ciants, una quantitat que, al final 
de la campanya nadalenca –8 de 
gener–, s’estima que podrà supe-
rar la xifra recaptada l'any passat 
i voltarà els 10.000 euros. L'any 
passat la campanya es va destinar 
a l'entitat Amics de la Gent Gran i 
la seva acció a Granollers. De fet, 

Gran Centre destina sempre la 
campanya de Nadal a entitats que 
treballen a la ciutat.

L'escola d'educació especial
El centre Montserrat Monte-
ro atén alumnes de la comarca 
d'entre 3 i 20 anys amb discapa-
citat intel·lectual i els trastorns 
psicomotrius que hi poden anar 
associats. Des dels inicis es va 
gestionar a través d'un patronat, 
que el 1992 es va transformar en 
una fundació (FVO). Des de l’any 
2008, però, el centre està gestio-

nat pel Consorci d’Educació Es-
pecial Montserrat Montero, creat 
per l’Ajuntament de Granollers i 
la Generalitat –conjuntament amb 
la Fundació Privada Vallès Orien-
tal que el gestionava fins llavors– i 
ara també participat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. A 
més, durant  el  curs  2008-2009,  
el  Departament  d’Educació  pro-
posa  a l'escola  ampliar  les  seves 
funcions, i esdevenir un centre de 
recursos i suport a la inclusió als 
centres ordinaris d’alumnes amb 
discapacitat, partint de la llarga 

experiència i formació del perso-
nal del centre.

La jornada de presentació de 
la campanya, divendres a la pla-
ça Maluquer i Salvador, també 
va servir per obrir la temporada 
nadalenca, i va comptar amb la 
participació d'Homoludicus Gra-
nollers, que va organitzar jocs de 
taula i de carrer per a totes les 
edats, i amb Kids&Us, que va fer 
tallers de treballs manuals. ❉

Més actes de suport

Com cada any, El Xiprer és una de les 
entitats beneficiades de les activitats 
que organitza Gran Centre a l'entorn 
de Nadal. Enguany, a més de l'habitual 
tió solidari, l'associació de comerci-
ants també farà servir la xerrada del 
seu cicle mensual per intentar captar 
nous socis per als Amics del Xiprer. Es 
tracta del cicle El repte de ser persona, 
que dijous 19 de desembre (20.30 h) 
oferirà la conferència Un Nadal sense 
tu, a càrrec de Ricard Díaz Mallofré, 
sobre aspectes bàsics del creixement 
i la maduració personal "que és ado-
nar-se del que significa per a cadas-
cú viure i morir", apunta el ponent. A 
més, El Xiprer també repartirà caldo de 
Nadal i es cantaran nadales, dirigides 
per Neus López. "Volem superar les 
110 persones participants i contri-
buir a fer realitat l'objectiu d'El Xiprer 
d'arribar als 1.000 associats", ha ex-
plicat el gerent de Gran Centre.

UNA XERRADA VOL 
CAPTAR NOUS SOCIS 
PER AMICS DEL XIPRER  
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VIATGE A EGIPTE 2020
DEL 30 · 03 AL 06 · 04 · 2020

GRUP DES DE GRANOLLERS. MÀX 30 PERSONES
VOLS DES DE BARCELONA

� Vall dels Reis on es troben les tombes dels 
faraons (Tutmosis III, la de Ramsés IV, Seti I, 
Tutankamon.
� Vall de les Reines amb el temple de la única 

dona que va governar Egipte: Hatshepsut. 
� Colossos de Memnón i temples de Luxor i 

Karnak que antigament estaven units per 
l’avinguda de les esfinxs.
� Temple d’Horus el Déu del gran disc solar i 

Sobek, el Déu cocodril.
�Obelisc inacabat i presa d’Aswan.
� Abusimbel en convoi especial amb 

espectacle de llum i color.
� Piràmides de Guiza i l’esfinx meitat home, 

meitat lleó.
�Memphis l’antiga capital d’Egipte.
� Sakkara la primera priràmide esglaonada.
�Museu Egipci d'El Caire
� El Caire, el barri copte, la sinagoga, la 

ciutadella de saladí, el gran basar…

I UN MUNT D’ACTIVITATS: trasllat en calesa, 
visita en camell a poblat Nubi, festa a la moto 
nau i sopar especial de comiat al Caire amb 
espectacle a bord d’un vaixell al riu Nil. 

info@rojasiassociats.com
C/ Joan Prim, 76 - 08402 Granollers

DURANT EL VIATGE ELS ACOMPANYARÀ UNA PERS QUESTA OFICINA

 24
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x.solanas/ajuntament

VÍCTIMES  Familiars i passatgers del tren van retrobar-se divendres

carolina londoño

MEMÒRIA  Una placa recorda al lloc dels fets les víctimes de l'accident

LES FRANQUESES. Víctimes, fami-
liars, personal sanitari i cossos 
de seguretat, institucions i veïns 
que van col·laborar en l'atenció 
als ferits de l'accident ferroviari 
de 1979 van participar divendres 
a les Franqueses en la commemo-
ració de l'accident, coincidint amb 
el seu 40è aniversari. L'acte va ce-
lebrar-se al peu de la via al carrer 
Pau Casals, just al punt on, a les 
9.39 del matí del 6 de desembre 
de 1979, un dia de boira espessa, 
xocaven frontalment dos trens. 

L'accident ferroviari més greu 
registrat mai fins llavors a l'Estat 
va deixar 22 víctimes mortals i 
més de 50 ferits. Per això, l'acte 
va tenir un sentit de record a les 
víctimes, amb un minut de silenci 
i la interpretació de peces musi-
cals a càrrec de tres professors 
de l'Escola Municipal de Música, 
però també d'homenatge a totes 
les persones que van col·laborar 

en el rescat i l'atenció a les vícti-
mes, des de cossos de seguretat 
i sanitaris, fins als mateixos ve-
ïns, "unes 3.000 persones en 
total", xifrava l'alcalde, Francesc 
Colomé, qui destacava especial-
ment la solidaritat de tothom qui 
hi va col·laborar. "És un acte de 
memòria històrica col·lectiva i 
d'agraïment als professionals i 
particulars que van auxiliar els 
ferits i salvar vides", deia.

Reivindicació de millores a l'R3
A més del record i l'homenatge, 
l'acte també va voler reivindicar 
la necessitat d'invertir i millorar 
urgentment l'estat de la línia R3 
de Rodalies, que es manté "exac-
tament igual que fa 40 i 50 
anys, tret de les travesses de la 
via", deia Colomé, qui també re-
cordava com, arran de l'accident, 
l'Ajuntament de l'època ja va fer 
arribar a tots els responsables 

polítics i ferroviaris la necessitat 
de reforçar la seguretat a la via 
més enllà de buscar culpables, i 
reclamava, un cop més, el des-
doblament de la via: "No pot ser 
que en 40 anys no s'hagi escur-
çat el temps de trajecte, que el 
mal temps continuï provocant 
retards i que s'inverteixi tan 
poc en una infraestructura es-
tratègica com aquesta".

Per la seva banda, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, present a l'acte, tam-
bé recordava les víctimes i recla-
mava infraestructures "que no 
repeteixin el que va passar fa 
40 anys". En aquest sentit asse-
gurava que "no deixarem de re-
clamar bones infraestructres, 
perquè són el que ens projecta 
com a país". 

Sobre l'R3, recordava que el 
desdoblament forma part del pla 
de Rodalies que s'hauria d'haver 

completat el 2015, i que, "quatre 
anys més tard, només se n'ha 
complert el 14%". "Per això 
exigim al Ministeri de Foment 
que compleixi els compromi-
sos", perquè "el veritable forat 
negre en infraestructures és 
Rodalies". 

A l'acte també van assistir-hi 
els alcaldes de Parets del Vallès, 
la Garriga, Figaró, Centelles, Sant 
Martí de Centelles i Balenyà, a 
més del president de l'entitat mu-
nicipal descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà i dels alcaldes 
de les Franqueses i Granollers 

Record, homenatge i reivindicació per 
commemorar l'accident de tren de 1979

HISTÒRIA  EL CONSELLER DE TERRITORI RECORDA QUE FOMENT NOMÉS HA COMPLERT EL 14% DEL PLA DE RODALIES QUE HAURIA D'HAVER ENLLESTIT EL 2015

Damià Calvet: "La falta d'inversió en la xarxa de Rodalies és el forat negre de les infraestructures"
el 1979, Ricard València i Rafel 
Ballús. No hi eren, en canvi, els 
alcaldes socialistes de Mollet, Gra-
nollers i Canovelles. Sobre el su-
port dels ajuntaments, el conseller 
exposava que "és fonamental", 
perquè "no es tracta d'enfron-
tar un govern contra un altre, 
sinó de servir als ciutadans que 
necessiten el transport públic". 
I Colomé afegia, en to de retret a 
les absències, que "això no té co-
lor polític; el tren el fem servir 
tots i la reivindicació ha de ser 
de tots, sigui quin sigui el color 
polític de cadascú".

Dia de retrobaments
Entre les víctimes hi havia moltes 
persones que anaven a treballar i 
també cinc alumnes de l'institut 
Milà i Fontanals de Barcelona, 
que aquell dia anaven d'excursió 
al Figaró. Glòria Riba, professora 
de l'institut que acompanyava el 
grup d'alumnes, assegurava que 
havia estat "una gran irrespon-
sabilitat, per part de tots, des 
de Renfe fins a la mateixa socie-
tat, haver silenciat durant tants 
anys aquest succés", i recordava 
com "fins i tot a l'institut no en 
parlàvem mai".

També Marcel Camps, proba-
blement la primera persona a 
accedir al lloc dels fets, ja que 
treballava just a tocar de la via, 
recordava el fort soroll que va 
sentir i com, durant tot el dia, va 
estar ajudant sobre el terreny tot-
hom qui ho va necessitar. "Va ser 
esperpèntic; això no es pot obli-
dar", assegurava.   x.l.

Colomé: "Agraïm la 
solidaritat dels particulars 
i professionals que
van auxiliar les víctimes"
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* Oferta Volkswagen My Renting, SA, per a un Tiguan Edition 1.5 TSI 96 kW (130 CV). 48 quotes de 250 € (no inclou l’IVA). Entrada: 4.060,71 € 
(no inclou l’IVA). Quilometratge: 10.000 km/any. Inclou manteniment, reparacions i assegurança a tot risc sense franquícia. No inclou el canvi 
de pneumàtics. Per a altres versions o equipaments, consulta el teu concessionari Volkswagen. Oferta vàlida fins al 31/12/2019, tret que es 
produeixi alguna variació en les condicions del preu del vehicle. Incompatible amb altres ofertes financeres. Model visualitzat: Tiguan Sport 
amb equipament opcional. Emissió de CO2 (g/km): 147-210 (NEDC: 125-162). Consum mitjà (l/100 km): de 5,7 a 9,0.

Tiguan TSI 130 
des de 250 €/mes*
My Renting

- Assegurança a tot risc
- Manteniment inclòs
- Estrena cotxe cada 4 anys

Sarsa 
Ctra. de la Roca, km 17, 08430 La Roca del Vallès
Tel. 938 795 921, www.sarsa.com
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Cinc línies de Rodalies –entre 
les quals les R2 i R3 que passen 
per Granollers i les Franqueses– 
superen el 100% de la capaci-
tat d'ocupació en hora punta al 
matí, segons un estudi sobre la 
capacitat del transport públic 
als accessos a Barcelona que 
ha presentat el RACC i que aler-
ta que l'actual transport me-
tropolità tindrà dificultats per 
respondre a la possible nova 
demanda generada a partir de 
l'entrada en vigor al gener de la 
Zona de Baixes Emissions (ZBE) a 
l'interior de les rondes de Barcelo-
na, i que prohibirà l'entrada a vehi-
cles sense etiqueta ambiental.

El RACC ha estudiat 42 de les 
50 línies de Rodalies, Ferrocarrils 
de la Generalitat i Bus Exprés en 
les hores de més activitat del dia, 
entre les 7.30 h i les 9.30 h. Pel que 
fa al tren, la línia R3 –entre Puig-
cerdà i l'Hospitalet– és la més sa-
turada i actualment ja té una ocu-

en Rodalies, i la 
resta (1.688), en bus 

exprés. A més, el RACC calcula 
que els usuaris afectats per la ZBE 
són 2.494, als quals suma 1.247 
d'usuaris potencials (encara inde-
cisos sobre l'ús de transport pú-
blic). Així, "el corredor del Vallès 
Oriental pot arribar fàcilment 
al límit de la seva capacitat, amb 

pació del 108% a primera hora, 
mentre que l'R2 –entre Castellde-
fels i Granollers–, un 100%.

Segons l'anàlisi del RACC, cada 
dia entren des del Vallès Oriental 
a Barcelona 11.516 persones en 
transport públic, la majoria (9.828) 

Durant el novembre, l'Ajuntament 
de Granollers –per mitjà de l'em-
presa adjudicatària Aplicaciones 
Elèctricas ENE– ha instal·lat les 
13 càmeres de control en 11 punts 
–els principals accessos a la ciu-
tat–. L'actuació pretén detectar el 
pas de vehicles buscats per la poli-
cia, és a dir, que hagin estat robats 
o siguin sospitosos d'haver estat 
implicats en fets delictius.

El sistema de seguretat, que 
s'alimenta de la base de dades 
de matrícules que comparteixen 
Mossos d'Esquadra i policies lo-
cals, emetrà una alarma a la co-
missaria de la Policia Local, de 
manera que permetrà la reacció 
immediata de les patrulles. 

kaloni morera

MOBILITAT EL RACC ALERTA QUE LES LÍNIES R2 I R3 SUPEREN EL 100% D'OCUPACIÓ I ESTUDIA L'IMPACTE DE L'INICI DE LA ZBE

SEGURETAT ELS SISTEMES S'HAN INSTAL·LAT AL NOVEMBRE A LES ENTRADES DE LA CIUTAT

Saturació de Rodalies en hora punta

A LA RONDA SUD  La càmera

Les càmeres de control d'accés, a lloc

Entre el 21 de desembre i el 5 de 
gener s’han de fer treballs de re-
forç a l’interior del túnel d’Adif 
per on circulen les línies R3, R4 
i R12 de Rodalies. A causa de les 
obres, Renfe ha informat que s’in-
terromp la circulació ferroviària 
al tram comprès entre les estaci-
ons d’Arc de Triomf i Sant Andreu 
Arenal i que l’estació La Sagrera 
Meridiana romandrà tancada. Per 
aquest motiu, entre el dissabte 21 
de desembre i el diumenge 5 de 
gener es modificarà el servei de 
les línies R3, R4 i R12 de Rodalies.

Així doncs, entre altres línies, 
l'R3 (l’Hospitalet -Vic- Puigcerdà) 
tindrà afectacions en el servei. Els 
trens iniciaran i finalitzaran el seu 
recorregut a Sant Andreu Arenal i, 
per continuar el viatge, els clients 
disposen de la Línia 1 de Metro 
(Estació de Fabra i Puig). En aquest 
període TMB reforçarà els seus 
serveis amb 3 trens en hora punta 
els dies laborables. També hi hau-
rà un servei d’autobús llançadora 
entre les estacions de Sant Andreu 
Arenal, La Sagrera (L1, L5, L9 Nord 
i L10 de Metro) i Clot Aragó (R1, 
R2, R4 sud de Rodalies i L1 i L2 de 
Metro) per l’avinguda Meridiana, 
entre les 6 i les 10 i de 16 a 20 h 
amb una freqüència de 7-8 minuts.

Durant el període d’obres es 
modificaran els horaris dels trens 
de les línies R3 i R4, i els títols de 
transport de Renfe, no integrats, 
seran vàlids per a accedir al Me-
tro a les estacions de Rambla Just 
Oliveras, Sants Estació, Passeig de 
Gràcia, Catalunya, Arc de Triomf, 
Clot, Fabra i Puig, entre d'altres. 

INFRAESTRUCTURES

Canvis per obres 
en la circulació de 
trens a la línia R3Dificultats per assumir els nous viatgers arran de 

l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions

un 98% de places 
ocupades, quan 
s'hagi incorporat 
el flux de gent pro-
vinent de vehicles 
privats restringits 
per la ZBE", consi-

dera l'estudi.
Davant del resultat, 

el RACC demana a les 
administracions mesures per 

augmentar la capacitat del trans-
port públic interurbà de connexió 
entre Barcelona i l’entorn metro-
polità, una gestió intel·ligent de les 
infraestructures viàries i ferrovià-
ries i l’eficiència en l’ús del vehicle 
privat. Així, entre altres mesures, 
considera que cal incrementar el 
servei amb més freqüència de pas 
i capacitat a Rodalies, per la qual 
cosa troba urgent el desdobla-
ment de la línia R3. m.e.

El RACC demana augmentar la capacitat i la 
frqüència del transport públic i desdoblar l'R3

Cinc línies de Rodalies –entre 
les quals les R2 i R3 que passen 
per Granollers i les Franqueses– 
superen el 100% de la capaci-
tat d'ocupació en hora punta al 
matí, segons un estudi sobre la 
capacitat del transport públic 
als accessos a Barcelona que 
ha presentat el RACC i que aler-
ta que l'actual transport me-
tropolità tindrà dificultats per 
respondre a la possible nova 
demanda generada a partir de 
l'entrada en vigor al gener de la 
Zona de Baixes Emissions (ZBE) a 
l'interior de les rondes de Barcelo-
na, i que prohibirà l'entrada a vehi-
cles sense etiqueta ambiental.

en Rodalies, i la 
resta (1.688), en bus 

exprés. A més, el RACC calcula 
que els usuaris afectats per la ZBE 
són 2.494, als quals suma 1.247 

un 98% de places 
ocupades, quan 
s'hagi incorporat 
el flux de gent pro-
vinent de vehicles 
privats restringits 
per la ZBE"

dera l'estudi.
Davant del resultat, 

el RACC demana a les 
administracions mesures per 

augmentar la capacitat del trans-
port públic interurbà de connexió 
entre Barcelona i l’entorn metro-
polità, una gestió intel·ligent de les 
infraestructures viàries i ferrovià-
ries i l’eficiència en l’ús del vehicle 
privat. Així, entre altres mesures, 

TREN A LES 8 H A LA R3

La T-10 desapareix i neix un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, 1,15 euros 
més car que l'actual, fins als 11,35 euros, i que es dirà T-casual –És a dir, una 
T-casual de tres zones (Granollers-Barcelona, per exemple) costarà 30,50 euros, 
3,10 euros més que l'actual T-10–. En canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals 
i es crea la T-usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros, un preu 
un 25% més barat que la T-mes (54 euros), i també per sota de la T-50/30 (43,5 
euros). Per la seva banda, la T-jove, amb viatges il·limitats per als menors de 25 
anys durant 90 dies, baixarà de preu un 25%, de manera que passarà dels 105 
euros fins als 80 euros.

Noves tarifes per al 2020
La línia exprés entre Mataró 
i Sabadell suma més viatgers
La línia de bus exprés e13, que fa el recorregut Mataró-Granollers-Sa-
badell –amb parada a l'estació d'autobusos de l'avinguda del parc i 
a l'estació Granollers-Centre–, ha guanyat un 2,58% de passatgers 
l'últim any, segons les dades del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat. La línia, que es va posar en funcionament el 2015, va comp-
tabilitzar llavors uns 575.000 passatgers. L'any següent va passar a 
616.783 i la progressió va continuar a l'alça el 2017, amb 677.085, 
mentre que l'any passat els passatgers van ser 694.557. La línia té 
una oferta de 27 expedicions per sentit de dilluns a divendres i 16, 
dissabtes feiners, diumenges i festius. ❉ 

TRANSPORT DE BUS

GRANOLLERS. L’Ajuntament adju-
dicarà, el primer trimestre de 
2020, tres punts de recàrrega més 
per a vehicles elèctrics: al carrer 
Camí del Cementiri, a l'aparca-
ment municipal del passeig de la 
Conca del Besòs i a l'aparcament 
municipal del carrer Ramon Llull. 
El consistori ho ha explicat amb 
motiu de la posada en marxa del 
tercer punt de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics a la ciutat, situat al 
carrer Josep Umbert, 104, a prop 
dels Jutjats. És un punt de recàr-
rega semiràpida, en què es poden 
carregar dos vehicles alhora, i que 
s'ha adjudicat a l'empresa Etra Bo-

nal, SA per un import de 15.587,78 
euros, IVA inclòs. La potència elèc-
trica de recàrrega arriba a 22,2 
kW per plaça. Les recàrregues són 
gratuïtes per fomentar l'ús del ve-
hicle elèctric, però cal registrar-se 
a l'aplicació mòbil EVCharge. 

Granollers té dos punts més de 
recàrrega municipals: un al carrer 
Camp de les Moreres, davant del 
Tub, i un altre de recàrrega semi-
ràpida a Can Muntanyola. També 
hi ha un altre punt de càrrega lenta 
al carrer Rec, davant d'Estabanell 
Energia. A més, l’aparcament mu-
nicipal de Can Comas disposa de 
tres places més de càrrega lenta.

ESTRENA EL TERCER I EN PROJECTA TRES MÉS PER A INICIS DE 2020

Granollers duplicarà els punts
de càrrega de vehicle elèctric

■ L’Associació d'Empresaris del Polí-
gon Industrial del Circuit (AEPIC) –Can 
Gordi-Cal Català– va reunir-se fa uns 
dies amb representants de l'Ajunta-
ment de Granollers i la Policia Local 
per abordar la possibilitat d'instal·lar 
càmeres a les entrades i sortides del 
polígon per millorar-ne la seguretat –
en especial, a la rotonda del Viena de 
Montmeló i a tocar de l'estació d'ITV–. 
En cas de considerar-ho pertinent, la 
instal·lació es projectaria l'any vinent.

EN ESTUDI SISTEMES 
DE SEGURETAT AL 
POLÍGON DEL CIRCUIT
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AQUESTES 
FESTES,
japonès?

HORARIS
de NADAL

*A partir de 4 persones

GRANOLLERS

Carrer del Lliri, 32 - 08402
T. 93 463 77 56

MENÚS PER 
A GRUPS

informa' t

24 25 26

30

27

3128 29 1

Nadal St.Esteve

Cap d’any

A
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MENÚS PER MENÚS PER MENÚS PER MENÚS PER MENÚS PER MENÚS PER MENÚS PER 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS GRUPSA GRUPSAA GRUPSAA GRUPSAA GRUPSAA GRUPSAA GRUPSAA GRUPSA

informainformainformainformainformainformainformainformainformainformainforma

13.00 - 16.00
20.30 - 23.00

13.00 - 16.00 TANCAT

13.00 - 16.00
take away fins les 20.00

13.00 - 16.00
20.30 - 23.0020.30 - 23.00

13.00 - 16.0013.00 - 16.0013.00 - 16.00
take awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake awaytake away fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00 fins les 20.00take away fins les 20.00take awayTES 

kodama_japo
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

Residència canina i escola d’educació

La residència canina que pensa en el més important: 
que se sentin com a casa.

La Unitat de Cures Intensives (UCI) 
d’un hospital és un lloc on hi ha 
sorolls (monitors, alarmes, tim-
bres...), massa llums encesos i un 
gran volum de converses a causa 
de la complexitat dels tractaments, 
tot plegat en un context d’estrès. 
Amb l’objectiu de reduir l’impacte 
del soroll, per tal de millorar el con-
fort dels usuaris, un equip multidis-
ciplinari de medicina i infermeria 
d’aquesta unitat de l’Hospital Gene-
ral de Granollers ha posat en marxa 
un projecte de conscienciació per 
a professionals i usuaris. Aquesta 
iniciativa forma part del projecte 
Humanitzant les UCI, al qual es va 
sumar l’hospital fa 2 anys i mig, en 
plantejar-se un canvi de model cen-
trat en el pacient i la família.

Després d’un any mesurant els 
decibels amb un sonòmetre (un 
panell lluminós que emula un se-
màfor, en forma d’orella), emplaçat 
dins de l’UCI de l’Hospital, “hem 
constatat que tenim uns nivells 
de soroll  excessivament alts, pel 
que hem intentat aplicar algun 
tipus de mesura per reduir-lo”,
explica Ignacio Salcedo, un dels 
impulsors del Grup de Gestió del 

vinils, repartits per la unitat, in-
formen professionals, pacients 
i familiars de la importància de 
controlar el soroll; i també s’ha 
disminuït el so d’alarmes i telè-
fons, i es disposa de taps auditius i 
antifaços per als pacients–.

L’ampliació de l’UCI a l’Hospital, 
que es va iniciar al març i que pre-
veu 10 nous boxs, també tindrà en 
compte aquest aspecte, de mane-
ra que s'hi diferenciaran zones de 

Soroll Ambiental de l’UCI.
La campanya implica la imple-

mentació de mesures d’intervenció 
social –diferenciar els espais entre 
zones de soroll i silenci, tenir pre-
sent el sonòmetre, conscienciar-se 
del to de veu de cadascú, informar 
del projecte als professionals que 
treballen a l’àrea per tal de fomen-
tar el canvi cultural que suposa– i 
mesures d’intervenció material 
–una vintena de missatges en 

L'Hospital Clínic de Barcelona ha 
triat l'UTE –unió temporal d'em-
preses– formada per BAAS Arqui-
tectura i Casa Solo Arquitectos per 
desenvolupar el projecte execu-
tiu del futur centre de radioterà-
pia que es construirà al costat de 
l'Hospital de Granollers. La decició 
és fruit del concurs d'idees convo-

cat al maig per seleccionar la pro-
posta arquitectònica del nou edifi-
ci, que se situarà en un terreny de 
2.180 metres quadrats cedit per 
l'Hospital de Granollers, a l'espai 
que ocupava l'antiga masia de Can 
Bufí, entre els carrers Bartomeu 
Brufalt, Manel Cornella i José Zor-
rilla. El pressupost de licitació del 

hgg

SALUT L'HOSPITAL INICIA ACCIONS PER REDUIR EL SOROLL A L'UCI, UN COP ANALITZAT AMB UN SONÒMETRE

INFRAESTRUCTURES L'UTE DE BAAS ARQUITECTURA I CASA SOLO ARQUITECTOS HA GUANYAT EL CONCURS D'IDEES

A la Unitat de Cures Intensives, silenci!

L'EQUIP IMPULSOR  Pretén disminuir el soroll a l'àrea de cures intensives

Encarregat el projecte executiu 
del futur centre de radioteràpia

El perquè

Segons el grup impulsor, el soroll és 
extremadament nociu, sobretot en 
àrees de pacients crítics. Afecta tant el 
personal que hi treballa com els paci-
ents, i té conseqüències a curt, mitjà i 
llarg termini. El soroll ambiental pro-
dueix un desconfort capaç d’alterar la 
respiració, la pressió arterial i el pols. 
Produeix insomni, cansament, estrès i 
té una afectació directa en la qualitat 
del son, la memòria, la comunicació i la 
conducta. També té afectacions en el 
personal que treballa en aquesta uni-
tat: augmenta l’estrès i l’ansietat, dis-
minueix la concentració, afavoreix con-
flictes i genera predisposició a errors.

QUÈ SUPOSA EL 
SOROLL AL MALALT?

soroll-silenci, s'hi preveu l’ús de 
materials d’absorció acústica en 
la construcció i la instal·lació de 
nous sonòmetres, zones més àm-
plies de despatx i descans, i més 
material gràfic recordatori. 

concurs es va establir en 388.629 
euros (IVA inclòs), i inclou la direc-
ció facultativa de l'obra. El projecte 
guanyador du el nom de Brufalt i el 
jurat n'ha valorat la distribució, la 
llum natural i la sensació de con-
fort, així com la solució en l'empla-
çament dels búnquers que acullen 
els equips de radioteràpia i la inte-

gració en l'entorn i amb el mateix 
edifici de l'Hospital.

Baas Arquitectura, liderat per 
Jordi Badia, és autor d'edificis pú-
blics com el Campus universitari 
de medicina i investigació de Viena 
i l'Escola Ferrer i Guàrdia de Gra-
nollers, entre d'altres. Casa Solo, 
per la seva banda, està especialit-
zat en el disseny d'entorns sanita-
ris, amb projectes com el Joan XXII 
de Tarragona i la reforma de Can 
Ruti, entre molts d'altres. Els dos ja 
han treballat plegats, com a l'Hos-
pital de Viladecans, per exemple. 

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

Sóc una dona de 32 anys que 
surto a córrer cada dia. Ara vull 
preparar una mitja marató.
Encara que vostè no esmenta res 
al respecte, entenc que és una 
persona sana. Quan se sotmet 
el cos a un esforç important, i la 
mitja marató ho és, jo li reco-
manaria que prèviament fes una 
prova d'esforç per veure com 
respon el seu sistema cardiovas-
cular davant exigències físiques 
importants.

En la revisió mèdica de l'em-
presa m'han comentat que tinc 
un petit bloqueig cardíac, que 
no té importància i que puc fer 
vida normal.
Efectivament, hi ha petites al-
teracions en el sistema de con-
ducció cardíac que en principi no 
suposen risc cardiovascular. De 
tota manera, estaria bé saber de 
quin tipus de bloqueig es tracta. 
Davant de qualsevol dubte mai 
no està de més consultar amb 
un cardiòleg perquè confi rmi les 
característiques del bloqueig.
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El TAG acull aquest divendres la 
14a Jornada de la Dermatologia 
Catalana impulsada per la Socie-
tat Catalana de Dermatologia, la 
secció catalana de l’Acadèmia Es-
panyola de Dermatologia i Vene-
rologia i el Servei de Dermatologia 
de l’Hospital de Granollers.  La jor-
nada, considerada com l’esdeveni-
ment dermatològic més important 
del país, comptarà amb més de 140 
dermatòlegs de la xarxa sanitària 
de Catalunya. Entre els ponents hi 
haurà els prestigiosos octors Oriol 
Mitjà i Lluís Santamaria.  

L’escola Salvador Espriu va cele-
brar, de l’11 al 17 de novembre, la 
setmana solidària amb la Funda-
ció REIR, una entitat sense ànim 
de lucre que gestiona projectes 
amb població en risc d’exclusió so-
cial, sobretot menors. Durant set 
dies es va recollir menjar, joguines 
i material escolar en favor de l’en-
titat. Concretament, es van recollir 
17 sacs de joguines, 1 cuineta, 1 
patinet, 4 caixes de llibres i 5 cai-
xes de material escolar, 1 bossa 
de productes de neteja, 5 caixes 
de productes d’higiene, 193 litres 
de llet, 95 kg de pasta, 25 litres de 
sucs, 55 kg d’arròs, 40 litres d’ol, 
85 kg de llegums, 238 unitats de 
llaunes variades, 21 kg de tomà-
quet, 1 caixa de menjar infantil i 
altres productes, com sucre, ga-
letes, cereals o pa ratllat. L’AMPA 
valora positivament la setmana 
solidària d’enguany i agraeix a les 
famílies la seva col·laboració. 

La celebració, diumenge, de La Ma-
rató, enguany dedicada a les malal-
ties minoritàries, motiva cada de-
sembre desenes d’activitats per 
recaptar diners per a la recerca 
mèdica. Enguany, a Granollers, diu-
menge es viurà una matinal solidà-
ria al Palau d’Esports amb el BM 
Granollers, els Xics, el Gremi d’Hos-
taleria i l’Espai Wellness, amb un 
torneig de mares i pares de l’escola 
esportiva d’handbol, una sessió de 
zumba solidària, un esmorzar de 
forquilla i altres tallers. 

També diumenge al matí hi hau-
rà activitats esportives solidàries a 
càrrec de Cracksportsclub a la seu 
del club, mentre que al local de l’AV 
de Can Mònic hi haurà una xocola-
tada, un mural dedicat a La Mara-
tó, un photocall i animació musical. 

Dissabte al vespre, a la plaça Lli-
bertat, els veïns del barri Congost 
organitzen una cantada de nadales 
flamenques; i avui, dijous, coinci-
dint amb el mercat setmanal, les 
biblioteques de Granollers tindran 
parada a la Porxada per vendre lli-
bres usats aportats pels usuaris. 

També el centre d’educació es-
pecial Montserrat Montero vendrà 
divendres, a l’entrada de l’escola, 
tasses per les malalties minori-
tàries, mentre que la coral Art-9 
posarà música al Nadal amb dos 
concerts a la Tarafa: un de nadales 
diumenge al migdia, i un altre amb 
l’actuació dels conjunts instru-
mentals d’Art-9 dimarts al vespre.

A les Franqueses, el Club d’Agi-
lity Santa Quitèria farà dissabte al 
migdia a la zona esportiva de Corró 
d’Amunt un Open d’Agility, mentre 
que en el marc de la Fira de Nadal 
també es destinaran els ingressos 
de la botifarrada, el tast d’escude-
lla i el tió a La Marató. Finalment, 
el Circuit celebra diumenge la 12a 
edició de les voltes solidàries. 

COOPERACIÓ  DESENES D’ACTIVITATS TOT EL CAP DE SETMANA PARTICIPACIÓ

L’escola
Salvador Espriu, 
solidària amb
la Fundació REIRMargarita Arderiu, propietària 

de l’empresa Arderiu La Carn, de 
Canovelles, i sòcia del Grup de 
Desenvolupament de Directius 
i Empresaris del Vallès Oriental 
(GDE), assumirà aquest diven-
dres (21 h), en un sopar a l’Hotel 
Granollers, la presidència del Ro-
tary Club Granollers després de la 
mort sobtada, el 19 de novembre, 
del fins llavors president, Felip 
Rovira, a qui es retrà homenatge.

En el sopar també es lliurarà el 
premi Paul Harris a María Ibañez 
Rossell, voluntària centenària d’El 
Xiprer. Ibáñez es considera una més 
dels 140 voluntaris amb què comp-
ta l’entitat, però té la peculiaritat 
que hi col·labora des que es va jubi-
lar i que hi continua implicada mal-
grat haver fet 100 anys al setembre. 
El guardó Paul Harris, nom del fun-
dador de Rotary, distingeix “perso-
nes que destaquen pel seu tre-
ball i servei als altres i, per tant, 
que compleixen els valors que 
defensa i valora Rotary Interna-

arxiu

MARGARITA ARDERIU

Margarita Arderiu, nova 
presidenta del Rotary Club

DISTINCIÓ PER A MARIA IBÁÑEZ, VOLUNTÀRIA DEL XIPRER

cional”. Entre les activitats recents 
de l’entitat, formada per líders en 
activitats professionals i empresa-
rials, destaquen la donació de 109 
matalassos procedents de l’Hotel 
Granollers a una ONG que treballa 
en orfanats i hospitals de Moçam-
bic, un projecte de recuperació de 
la Font del Ràdium de Granollers i 
l’entrega de 10.000 euros recaptats 
al sopar Somriures a Taula per a un 
projecte de prehabilitació oncològi-
ca a l’Hospital de Granollers. 

GRANOLLERS. El Consell Escolar 
Municipal va lliurar dimecres la 
15a Beca Maria Gaja a projectes 
didàctics en valors cívics, que des 
de la passada edició volia ser-
vir de motor per crear un banc 
d’idees educatives per impulsar. 
La beca, valorada en 3.000 euros, 
ha estat enguany per al projecte 
En-Raonar per afavorir la convi-
vència democràtica, presentat pel 
col·lectiu En-Raonar. “La beca 
ens permetrà tirar endavant 
una investigació-acció partici-

pativa a barris, treballant amb 
dones que habitualment no són 
preguntades sobre qüestions 
de política quotidiana, i con-
solidar les xerrades-debat que 
hem fet fins ara”, diuen des de 
l’entitat. El lliurament de la beca 
–a la qual van presentar-se 10 
projectes– també va servir per 
commemorar el Dia Internacional 
de Ciutats Educadores amb un di-
àleg sobre educació, ciutat i civis-
me, amb Maria Truñó i Joan Lluís 
Pérez Francesch. 

La Universitat de Vic (UViC) oferi-
rà a Granollers, de febrer a juny de 
2020, un curs d’especialització en 
Realitat Virtual i Realitat Augmen-
tada en el Sector de l’Automoció i 
de les Indústries Afins. El curs, 
adreçat a treballadors i titulats de 
l’àmbit científic o tecnològic, amb 
inquietuds per les aplicacions 
de realitat virtual i augmentada, 
abordarà tecnologies, processos 
i aplicacions vinculats a aquestes 
realitats en el camp de l’automo-
ció en particular i d’altres indús-
tries en general.  

Curs de la UVic sobre 
realitat augmentada

La 14a Jornada de 
Dermatologia, al TAG

La cuinera granollerina Ada Pare-
llada serà l’encarregada, dimarts 
(18 h), de pronunciar una xerra-
da al Museu de Ciències Naturals 
sobre l’alimentació i per què men-
gem allò que mengem. La confe-
rència porta per títol Què mengem 
avui?, i tractarà aspectes com els 
efectes que té el menjar que triem 
tant en la nostra vida quotidiana 
com en la vida de tot el que ens 
envolta. “Els aliments comencen 
al camp i acaben en el record 
passant pels fogons”, recorda la 
convocatòria de la xerrada.  

Xerrada d’Ada 
Parellada a La Tela

El Palau d’Esports acull 
diumenge una matinal 
d’activitats solidàries
per tal de recaptar diners

Actius amb La Marató

El col·lectiu En-Raonar
guanya la Beca Maria Gaja
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PEUGEOT SERVICE

NOMÉS UNA PAUSA

AJUDA A MILERS DE NENS I NENES HOSPITALIZATS 
REALITZANT EL CONTROL D’HIVERN GRATUÏT.

EL TEU COTXE T’HA AJUDAT MOLTS 
COPS, ARA POT AJUDAR A D’ALTRES

A favor de:

“VINE A EUTRASA I PARTICIPA 
D’AQUESTA PROMOCIÓ

SOLIDÀRIA”

EUTRASA
C. Catalunya, 39
LES FRANQUESES
DEL VALLES
Tel. 93 849 41 00
www.eutrasa.com

Oferta no acumulable a d’altres promocions en vigor ni canviable per diners. El control d’hivern comprèn les següents operacions: control de l’estat de la bateria, control del nivell del líquid refrigerant, control de l’estat de les 
escombretes i nivell del líquid eixugaparabrises, control del funcionament de l’enllumenat i senyalització, control de l’estat i pressió dels pneumàtics i diagnosi electrònica. Finalitzat el període d’aquesta campanya, Peugeot 
Espanya lliurarà a Creu Roja i la Fundació Aladina un import a raó de 3 € per control d’hivern realitzat, comprometent Creu Roja i la Fundació Aladina a destinar aquests diners a l’adquisició dels recursos necessaris per dotar de 
suport a nens hospitalitzats. Termini de validesa de l’oferta fins al 31-12-2019. L’oferta és vàlida en els punts de la Xarxa Oficial Peugeot adherits a aquesta acció i que poden consultar a través de www.peugeot.es
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ENTRA EN EL SORTEIG 
DEL NOSTRE  1R ANIVERSARI  

I EMPORTA’T 
UN BON REGAL.

SORTEIG 24 DE DESEMBRE

TECNOGALLERY US DESITJA UNES BONES FESTES.

GRANOLLERS.  Pere Diumaró i Pou 
–de Can Peret– presentarà avui, 
dijous (18.30 h) al Museu de Gra-
nollers, el seu quart llibre. A di-
ferència dels anteriors –dedicats 
a la plaça de la Corona, la Carre-
tera i la Porxada–, Places, parcs i 
jardins vol ser un recorregut com-
plert per la ciutat, "a tots els llocs 
on m'han dut aquestes cames i 
l'autobús", explica l'autor.

El volum, ideat amb el suport de 
l'Arxiu Municipal, l'Ajuntament i 
l'expert en toponímia i onomàstica 
Enric Garcia-Pey, es divideix en set 
capítols. Els cinc primers recorren 
pròpiament les places, començant 
per les d'origen medieval, com la 
plaça de les Olles, dels Cabrits i de 
l'Oli, entre d'altres. Seguidament, 
es detallen la resta de places del 
nucli antic i de Granollers centre, i 
es continua amb dos recorreguts, el 
de Llevant –des de Can Mònic i fins 
a Can Tinet– i el de Ponent –des de 
la plaça de la Pau, a la frontera amb 
Canovelles, i fins a la de Josep Olive-

m.e.

PERE DIUMARÓ

Pere Diumaró recull en un 
llibre les places i espais verds 
de punta a punta de la ciutat

MEMÒRIA HISTÒRICA  PRESENTACIÓ AL MUSEU

ras–. Cada indret s'acompanya de 
l'entrada a la guia del nomenclàtor, 
i l'estudi onomàstic i toponímic.

El llibre es completa amb un 
capítol dedicat als principals ar-
bres de la ciutat i un final titulat 
Aquelles places amb record, en què 
es reprodueixen postals antigues, 
un 90% de les quals del mateix 
fons de Diumaró i amb imatges 
com l'antic camp dels frares i el 
mas desaparegut de Can Xarlet. 

LES FRANQUESES. L'institut El Til-
ler, a Corró d'Avall, acollirà dilluns 
(18 h) una xerrada per a pares i 
mares amb el títol Enganxats a les 
noves tecnologies, en què s'abor-
darà com educar digitalment els 
fills, els riscos d'un ús inapropi-
at de les tecnologies i els recur-
sos per a la prevenció d'un abús 
d'aquestes eines. La xerrada està 
organitzada per l'AMPA i el centre 
d'atenció psicològica i pedagògica 
L'Espai. D'altra banda, dimecres 
(17 h), a l'escola Colors, a Bellavis-
ta, es farà un taller d'intel·ligència 
emocional adreçat a infants de 1r, 
2n i 3r de primària amb la com-
panyia i participació de familiars, 
a càrrec de Míriam Guiu, coach 
conductual personal i experta en 
intel·ligència emocional infantil 
i juvenil. El taller abordarà, a tra-
vés de la creativitat dels infants, la 
identificació de les emocions i les 
sensacions corporals relacionades 
amb l'emoció. Organitzen el taller 
l'AFA i l'escola Colors. 

EDUCACIÓ  

Xerrada per a 
mares i pares 
sobre l'educació 
digital dels fills

Un nou mural acolorit a l'escola Lledoner
L'escola Lledoner ha estrenat un nou mural en una de les parets del centre 
en el marc del projecte Muralitzat, una iniciativa en la qual han participat, de 
manera col·laborativa, l'alumnat de P5 i 6è de primària de l'escola. La marxa 
de Granollers Pedala del 24 de novembre –la Pedalada dels Murs– va fer 
una visita a l'escola per conèixer el projecte, aleshores en plena elaboració.

eScola lledoner

LA PEDALADA DELS MURS VA FER PARADA EN AQUEST INDRET

'El 9 Nou' celebra el 30è aniversari
El periòdic comarcal El 9 Nou celebrarà divendres amb una festa al Teatre 
Auditori el seu 30è aniversari al Vallès Oriental amb un concert solidari 
amb tres entitats de la comarca que treballen amb discapacitats intel·lec-
tuals: Apadis, Apindep i la Fundació Viver de Bell-lloc. Durant el concert, 
músics de la comarca com Dàmaris Gelabert i el violinista de Gertrudis, 
Edu Acedo, faran parelles musicals amb integrants d'aquestes tres enti-
tats. El toc d'humor a la festa el posarà el pallasso Tortell Poltrona. 
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1. Col· loca unes branquetes
d’ i l · lus ió en un bol

2. Afegeix un pols im
d’amis tat  i  de tendresa

3. Posa la barreja al  foc
perquè faci xup-xup amb
mol ts ànims i  fe l ic i tat

Segue i x - no s  a :Ca r r e r  J oan  P r im ,  21 ,  08401  Grano l l e r s ,  Ba r ce l ona 936  76  01  14
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LES FRANQUESES. L’Ajuntament de 
les Franqueses ha requerit a l’em-
presa Befesa Aluminio, situada al 
polígon industrial Pla de Llerona, 
la restitució de l’espai on, des de 
fa uns mesos, s’alça una xemeneia 
de grans dimensions que, suposa-
dament, ha de ser més efectiva a 
l'hora d'evitar l'emissió de conta-
minants a l’atmosfera.

Segons han confirmat fonts mu-
nicipals, l’empresa va aixecar una 
infraestructura per filtrar les emis-
sions a l’atmosfera en un espai que 
no permetia la construcció de cap 
estructura, motiu pel qual l’Ajun-
tament ja va precintar l’activitat a 
l’estiu i ara requereix la restitució 
de l’espai. “És una qüestió estric-
tament urbanística, de si es pot 
o no aixecar una infraestructura 
en un lloc on no està permès”, ex-
plica el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Ganduxé. Des de l'oposició, Imma 
Ortega (IEC) qüestiona que la solu-
ció sigui paralitzar l'obra, "perquè 
la via urbanística és molt lenta, i 
potser caldria deixar que es po-
sés en marxa el filtre, perquè ens 
hi juguem l'aire que respirem, i 
després multar l'empresa per 
haver incomplert la normativa". 
L'empresa, per la seva banda, no ha 
volgut fer declaracions sobre el cas.

Incompliment d'inspeccions
La nova estructura havia de mi-
llorar el filtratge de partícules 
que s'emeten a l'atmosfera fruit 
de l'activitat empresarial, sobre-
tot després que una inspecció del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat, l'any passat, detectés que 

URBANISME  L'EMPRESA HA INSTAL·LAT L'ESTRUCTURA PER REDUIR L'IMPACTE DE LES EMISSIONS

L'Ajuntament requereix a 
Befesa la restitució de l'espai 
on s'aixeca una gran xemeneia

x.l.

XEMENEIA  L'estructura ha de servir per millorar les emissions a l'atmosfera

l'empresa incomplia diverses con-
dicions fixades en les autoritzaci-
ons ambientals de la Generalitat, 
com les emissions a l’aire, aigua, 
residus, sòls, sorolls i vibracions, 
contaminació lumínica, etc.

Befesa Aluminio és una foneria 
que transforma escòries d'alumini 
i ferralla en lingots, i és també una 
de les empreses que més males-
tar genera entre els veïns de les 
Franqueses, tant per les emissions 
ambientals i les fortes pudors que 
genera la seva activitat com pels 
sorolls que emet les 24 hores del 
dia. Les queixes s’han tractat peri-
òdicament tant al Consell de Poble 
de Llerona com al ple municipal, 
i fins i tot el consistori ha traslla-
dat els últims tres anys més d’una 
dotzena de queixes formals dels 
veïns a la Generalitat, l'organisme 
competent en matèria d'inspecció 
d'activitats i medi ambient. 

De fet, Befesa és una de les em-

preses amb incidència ambiental 
potencialment elevada al municipi 
que els últims anys –2014, 2015, 
2017 i 2018– no ha superat els 
controls mínims en contaminació 
atmosfèrica en les inspeccions 
ambientals de la Generalitat. 

En aquest sentit, per exemple, 
el febrer de 2016 la Generalitat 
va sancionar l’empresa amb una 
multa de 20.001 euros per haver 
superat, en una inspecció de finals 
de 2014, valors que es conside-
raven contaminants, i posterior-
ment també li ha requerit adequar 
la seva autorització ambiental a la 
realitat de l’activitat per resoldre 
alguns incompliments administra-
tius. Malgrat aquests episodis de-
tectats en algunes inspeccions am-
bientals, en altres ocasions també 
s'ha analitzat la qualitat de l'aire al 
voltant de l'empresa i s’ha deter-
minat que les seves emissions es 
compleixen adequadament. 

L'Ajuntament de Granollers ha 
instal·lat aquest desembre noves 
papereres construïdes amb plàstic 
reciclat, que ja es poden veure al 
carrer d'Anselm Clavé, on aquest 
mobiliari urbà estava especial-
ment malmès. Aquestes papere-
res, un total de 24, substitueixen 
les que s'havien fet malbé en l'àm-
bit de l'illa de vianants. El model 
triat és 100% reciclable, produït 
a partir dels envasos i embalatges 
que la ciutadania diposita al conte-
nidor groc. El fet que estiguin cons-
truïts amb aquest tipus de plàstic 
fa que aquest mobiliari sigui tam-
bé 100% reciclable i es pugui reu-
tilitzar per fabricar noves papere-
res. A més, el model està dissenyat 
amb una gran facilitat de separació 

dels seus elements, de manera que 
no hagi de passar per cap planta de 
triatge o processos industrials per 
a la seva recuperació. Alhora, amb 
la col·locació d’aquestes papereres 
a la via pública, es vol contribuir 
a conscienciar els veïns sobre el 
reciclatge. Per aquest motiu les 
papereres inclouen una referència 
als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), al compliment 
dels quals s'ha compromès Grano-
llers. Les papereres fetes de plàstic 
reciclat permeten estalviar 32 kg 
d'emissions de CO2 a l'atmosfera, 
un xifra equivalent al que emet un 
cotxe durant 183 quilòmetres, a 
les emissions que generen 22 vehi-
cles en un dia o l'absorció de CO2 
de plantar un arbre. 

SERVEIS  SUBSTITUEIXEN LES MALMESES A L'ILLA DE VIANANTS

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
adjudicat, per un període de tres 
anys amb possibilitat de pròrroga 
per dos anys més, el servei de jar-
dineria i neteja dels parcs, àrees de 
joc i zones enjardinades del muni-
cipi, així com la poda i el control de 
l'arbrat viari. L'adjudicació s'ha fet 
en dos lots. El primer correspon 
al manteniment del nucli urbà de 
Llerona, Bellavista i Corró d'Avall 
–excepte la urbanització Milpins–, 

i s'ha adjudicat a l'empresa Tal-
her SA per 3.271.068, euros (IVA 
inclòs). El segon lot, corresponent 
a les urbanitzacions Milpins, Can 
Suquet, Can Baldich i Els Gorchs, 
Corró d'Amunt, Marata, Llerona 
(excepte el nucli urbà) i els polí-
gons industrials, s'ha adjudicat a 
Viver de Bell-lloc –en aquest cas 
l'única empresa presentada a la li-
citació– per un import d'1.095.359 
euros (IVA inclòs).  

Adjudicat el servei de neteja
i jardineria a les Franqueses

Granollers posa papereres 
fetes amb material reciclat

Avança la reforma de Roca Umbert Lab
L'Ajuntament de Granollers ha adjudicat aquest desembre a l'empresa 
General Facilites SL el contracte d'obres per reformar un local a la nau C3 
de Roca Umbert per ubicar-hi el laboratori d'innovació ciutadana Roca 
Umbert Lab. L'adjudicació del projecte de reforma s'ha fet per 101.805 
euros, i el termini d'execució de l'obra serà de dos mesos i mig.  
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OBERT FESTIUS
15, 22 I 29 DE DESEMBRE I 5 DE GENER
Carrer Roger de Flor, 57 · Granollers

T. 93 879 37 32

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

PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 25 €,  

EMPORTA’T UNA TASSA
 O UNA CANYA MUSICAL

O UN PUZZLE. 

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

PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 100 €, 

EMPORTA’T 
UN SÚPER REGAL!

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

O UNS AURICULARS
O UN PACK DE 3 PUZZLES 

+ UN VAL DE 5 €. 
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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.

LES FRANQUESES. El passeig del Pri-
mer d’Octubre i la plaça de l’Ajunta-
ment, a Corró d'Avall, seran aquest 
cap de setmana, un any més, l’esce-
nari de la ja tradicional Fira Mercat 
de Nadal, que enguany arriba a la 
24a edició, i la Fira d’Entitats –15a 
edició–. Tots dos esdeveniments, 
amb una trentena d’activitats pro-
gramades i la participació de més 
de 40 entitats, se centraran en-
guany en valors com la solidaritat 
i la cooperació, i per això es premi-
arà l’entitat que transmeti de la mi-
llor manera possible qualitats com 
el respecte al medi ambient, la co-
operació o el foment del reciclatge.

Entre les activitats programades 
n’hi haurà de permanents durant 
tot el cap de setmana, com la fira 
d’artesans, l’exposició de la fira 
d’entitats –hi participaran 42 as-
sociacions del municipi–, les atrac-
cions d’inflables i llits elàstics, 
l’animació infantil del tió i un cir-
cuit de bicicletes i patins. També 
hi haurà un concurs infantil de di-
buix, manualitats i tallers a l’enve-
lat d’entitats, curses d’escalèxtric 

pugui superar el rècord de recap-
tació de l’any passat, de 2.871,46 
euros. Seran el tast d'escudella, 
una activitat dirigida al complex 
esportiu municipal, la botifarrada 
per esmorzar i la xocolatada popu-
lar de diumenge, a més de la ven-
da de llibres de l'espai d'economia 
social i solidària.

L'espai d'animals, suprimit
Una altra novetat de l'edició d'en-
guany és la supressió de l'exposi-
ció d'animals de granja, malgrat 
que al setembre l'Ajuntament ho-
menatjava Esteve Rodoreda, Jordi 
Marín i David Cejudo, en nom de 
les seves famílies, per haver col·la-
borat en l'organització de l’envelat 
d’animals durant gairebé 25 anys i 
haver-se ocupat del bestiar i el seu 
benestar durant tot el cap de set-
mana. L'Ajuntament argumenta la 
supressió per "la impossibilitat 
d’assegurar el compliment de 
les exigències sanitàries relaci-

i sessions de bàdminton, així com 
la visita del patge reial, a càrrec de 
l'Associació de Botiguers, Comer-
ciants i Professionals LF Comerç i 
un simulacre d'apagar foc amb els 
voluntaris de les Franqueses de 
l'ADF Montseny Congost.

En aquesta edició, a més, s’han 
organitzat més activitats destina-
des a recaptar fons per La Marató 
de TV3, dedicada a les malalties 
minoritàries, de manera que es 

arxiu

TRADICIÓ  MÉS DE 40 ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI PARTICIPARAN A LA FIRA NADALENCA I ORGANITZARAN ALGUNA DEMOSTRACIÓ O ACTIVITAT

TIÓ SOLIDARI  Es podrà fer cagar el tió dissabte i diumenge d'11 a 13.30 h

El Mercat de Nadal i la Fira d'Entitats, 
dedicats a la solidaritat i la cooperació
Se suprimeix l'envelat d'animals de granja per "garantir el benestar del bestiar"

Participants
	AE Handbol les Franqueses 
	AE Ramassà 
	ADF Montseny Congost
	AMPA Escola Camins
	AMPA Institut Lauro
	ANC de les Franqueses del Vallès
	Casal de la Gent Gran de Llerona
	Casal de la Gent Gran les Franqueses 
	Associació Cívica i Cultural 
	Associació Cor Camins
	Associació Cultural Ibne Sinaa 
	Associació Cultural l’Art del Bonsai 
	Associació de Botiguers, Comerciants 
    i Professionals (LF Comerç)
	Associació de Veïns Bellavista
	Associació Educativa Espírall 
	Associació Espai Nadó -
    Espai Infant les Franqueses 
	Associació Gegants les Franqueses
	Associació Gente del Barrio Bellavista 
	Associació Growing
	Kulari Unidos para el progreso 
	Associació Mirall -
    Feminisme d’acció social 
	Associació Ñodema Kafo
	Associació Sal, Fòrum Ciutadà
	Associació Sociocultural Maná
	Club d’Atletisme A4elKm 
	Club Esportiu Llerona 
	CF Les Franqueses 
	Centre Modelisme les Franqueses 
	Centre Estudis Ferroviaris Via Oberta 
	Centre Tècnic del Vallès 
	Club Bàsquet les Franqueses 
	Club de Tir amb Arc les Franqueses 
	Club d’Escacs les Franqueses
	Club Esportiu Karate Nokachi 
	Club Hoquei les Franqueses
	Club Natació les Franqueses 
	Club Patinatge Artístic les Franqueses
	Comissió Festa Major Corró d’Avall 
	EMM Claudi Arimany 
	Grup de diables Els Encendraires 
	Sardanistes Franquesins 
	Unió Ciclista les Franqueses

n El Mercat de Nadal i la Fira d’Entitats 
es dediquen enguany a transmetre va-
lors com la solidaritat i la cooperació. 
Per això, l’Ajuntament tindrà un estand 
institucional que remarcarà la impor-
tància de vetllar pel medi ambient, 
tant des de les institucions com des de 
la mateixa ciutadania. A l’estand s’hi 
mostraran les accions que promou el 
consistori contra el canvi climàtic, com 
la instal·lació de punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics, l’aposta per vehi-
cles municipals elèctrics; l’ampliació de 
plaques solars municipals; la gratuïtat 
del TransGran per a majors de 65 anys; 
el pla de dinamització del comerç local; 
rutes verdes per a vianants i ciclistes; la 
pacificació de nuclis urbans; el foment 
del reciclatge; la instal·lació de llums 
led en l’enllumenat públic i la depura-
ció natural de l’aigua al parc del Falgar. 

ACCIONS CONTRA
EL CANVI CLIMÀTIC

Enguany, com a novetat, la fira comptarà amb un espai d’economia social i  
solidària (ESS), promogut per l’ANC, Les Franqueses Imagina i el Fòrum Ciutadà Sal, 
amb el suport de l’Ajuntament i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. L'espai oferirà 
l'exposició Catalunya, terra cooperativa, de la Fundació Roca i Galès; un mercat de 
segona mà, amb la col·laboració d’Apadis; i una recollida i venda de llibres solidària 
amb La Marató. També hi haurà plafons informatius sobre l’ESS, amb alternatives i 
experiències properes; i un mapa de productors agrícoles de proximitat amb venda 
directa. Finalment, també hi haurà un programa de xerrades i tallers per tractar com 
es desenvolupa l’economia cooperativa, el seu funcionament i els seus avantatges.

Espai d'economia social i solidària

onades amb el tractament del 
bestiar". Davant d'això, assegu-
ren, "hem pres consciència i, per 
tal de vetllar pel benestar dels 
animals, hem decidit anul·lar 
l’activitat si no es complien les 
garanties necessàries".

Espai de bons desitjos
El tret de sortida a la fira serà di-
vendres a la tarda a l’Espai dels 
Bons Desitjos, una activitat en què 
els nens i nenes podran berenar i 
descobrir jocs d'època –17 h, a la 
plaça de Can Font– i penjar els seus 
millors desitjos a l’olivera del pas-

seig –18.15 h, cercavila amb Fades 
de Llum–. D’altra banda, durant 
tot el cap de setmana hi haurà tota 
mena d'exhibicions i propostes de 
les entitats i els clubs esportius, 
gràcies als quals la fira aconsegueix 
incrementar cada any el nombre de 
visitants, fins als 8.000 de mitjana 
les darreres edicions.  x.l.



dj, 12 desembre 2019 19



dJ, 12 desembre 201920

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
29/11 Víctor Corbacho Antillano  57 anys 
02/12 Rafael Cañete Ruiz  80 anys 
02/12 Ana Jiménez Jara  89 anys 
02/12 Maria Herrero Resina  93 anys 
03/12 Leónida Pérez Caurín  87 anys 
03/12 Demetria López Linares  82 anys 
03/12 Lola Trujillo Prados  92 anys 
04/12 Pilar Cutura Alcaine  74 anys 
04/12 Juan Martínez Parreño  64 anys 
05/12 María Rosa Prados Ruiz  74 anys 
06/12 Isidre Asturgó Forns  94 anys 
07/12 Juan Bachiller Ruiz  68 anys 

07/12 Joan Camps Domingo  83 anys 
07/12 Ángel Ramos Rodríguez  85 anys 
07/12 Francisco Royo Valls  64 anys 
07/12 Rosario Martínez Monjón  91 anys 
07/12 Ana María Ruiz de la Torre  86 anys 
07/12 Fernando Palma Ros  75 anys 
08/12 Francesc Sayós Freixanet  97 anys 
08/12 María Romero Bernal  93 anys 
08/12 Eduard Sapera Borrell  45 anys 
08/12 Glòria Aguado Badia  77 anys
08/12 Amèlia Felius Sentias  79 anys
08/12 Juan Terraza Cáceres  79 anys
09/12 Àngela Jubany Cladellas  96 anys

Fins a 28 dotacions dels Bombers 
i més de 70 efectius van actuar, 
dimecres, en l'extinció d'un apa-
ratós incendi que va cremar les 
instal·lacions de Ditecsa Centro 
Derpin, una empresa de reciclatge 
de dissolvents i residus industri-
als al polígon industrial Can Bos-
querons de Baix de Montornès. 
Els Bombers van rebre l'avís a 
les 7.42 h del matí i ràpidament 
van traslladar-se al lloc dels fets, 
alertats també per les més de 150 
trucades rebudes en poca estona.

La columna de fum negre va ser 
visible durant tot el matí des de 
l'AP-7 i des de bona part dels mu-
nicipis veïns, i, arran de l'incident, 
la carretera de la Roca (BV-5001) 
va quedar tallada entre Montme-
ló i Martorelles, i els Bombers van 
demanar a Renfe que els trens no 
s'aturessin a l'estació de Montmeló. 

Plans d'emergència, activats
Protecció Civil va activar el Plase-
qCat per risc químic i va demanar 
a l'Agència Catalana de l'Aigua 
la revisió del clavegueram de la 
zona per controlar possibles afec-
tacions, així com també va reco-
manar als veïns de Martorelles, 
Santa Maria, Vilanova, Montornès 
i Montmeló que es confinessin a 
casa, especialment infants, per-
sones grans i amb problemes res-
piratoris. De fet, algunes escoles 
d'aquests municipis van demanar 
als pares i mares que es quedessin 
a l'interior dels centres com a me-
sura de precaució. Per la seva ban-
da, el SEM va desplaçar al lloc dels 

del combustible incendiat baixant 
per l'aigua–, d'on es va recomanar 
no fer cap mena de captació. 

fets fins a sis unitats preventiva-
ment, i dues persones van resul-
tar ferides lleus i donades d'alta 
in situ: un treballador del polígon 
i un veí de Montornès.

A més de treballar en l'extinció 
directa del foc, els Bombers van 
establir un perímetre de precau-
ció de 500 metres al voltant de 
l'empresa i van destinar bona part 
dels esforços a defensar del foc 10 
dipòsits de dissolvent propers, així 
com les naus del voltant. De fet, 
van arribar a desallotjar-se fins a 
119 empreses del polígon. L'incen-
di va afectar la zona de producció, 
les oficines, un magatzem i la zona 
de dipòsits, tot i que "els dipòsits 
tenen un sistema de seguretat 
amb unes vàlvules que redu-
eixen la pressió dels mateixos 
dipòsits", explicava Eduard Mar-
tínez, cap d'intervenció dels Bom-
bers. L'incendi també va afectar el 
riu Besòs –es van veure imatges 

bombers

SUCCESSOS  PROTECCIÓ CIVIL VA RECOMANAR EL CONFINAMENT A CASA A CINC MUNICIPIS

Alerta pel foc en una empresa 
de dissolvents de Montornès

EN FLAMES  La gran coluna de fum va ser visibles des de molts municipis

Alerta Solidària, Coordinadora An-
tirepressiva de Granollers, ha orga-
nitzat aquest dissabte, durant tot el 
dia, una jornada antirepressiva a 
Roca Umbert. La jornada arrenca-
rà a les 10 h amb la xerrada-debat 
El perquè de la repressió, a càrrec 
de Bego Casado, de l'Associació de 
memòria contra la tortura, i segui-
rà amb una taula rodona (11.30 h) 
sobre el fil històric de la repressió, 
en què intervindran Ramon Piqué, 
represaliat el 1992; Ester Cuixart, 
germana de Jordi Cuixart; i en 
Franki, del grup de suport 23-S i 
Alerta Solidària. La sessió estarà 
moderada per la periodista de Rà-
dio Granollers Elisenda Cuquet. A 
les 13 h tindrà lloc un vermut-dinar 
solidari amenitzat amb un concert 
del grup Subversions –tiquet: 10 
euros–, i a les 16 h es farà un taller 

sobre com encarar la repressió, a 
càrrec de Maria Ferrer. La jornada 
antirepressiva acabarà a les 18 h 
amb un acte polític en què hi haurà 
parlaments, música i poesia.

D'altra banda, el divendres 20 de 
desembre, a partir de les 20 h a la 
plaça de l'Església de Granollers, 
una marxa de torxes recorrerà els 
carrers del centre de la ciutat per 
reclamar la llibertat dels presos i 
exiliats plítics amb el lema Per Na-
dal us volem a casa!. 

POLÍTICA  SERÀ DISSABTE, DE 10 A 18.30 H, A ROCA UMBERT

Jornada antirepressiva
amb xerrada, dinar i concert

Ramon Piqué i Ester 
Cuixart participaran en 
una taula rodona sobre el 
fil històric de la repressió

El jutjat de Granollers que a mit-
jans de novembre va jutjar els res-
ponsables de l'anomenat proyecto 
pilla-pilla ha condemnat a cinc 
anys i mig de presó el líder del 
grup, que vexava públicament ho-
mes gais titllant-los de pederastes, 
pels delictes contra la integritat 
moral i per revelació de secrets, 
amb els agreujants de superioritat 
i homofòbia. Als altres cinc acu-
sats del grup els condemna pels 
mateixos delictes, però a penes de 
9 a 27 mesos de presó segons el 
seu grau de participació. Tots sis 

hauran d'indemnitzar solidària-
ment amb 9.000 euros cadascuna 
de les tres víctimes.

En l'exposició de conclusions al 
judici, el fiscal va assegurar que els 
sis acusats pretenien vexar homo-
sexuals i va descartar que els acu-
sats busquessin perseguir la pede-
ràstia. Concretament, apuntava, el 
proyecto pilla-pilla volia emular el 
grup rus Occupy Pedofilya, liderat 
per Maxim Martsinkevich Teçak, 
de "clara ideologia neonazi" i 
amb el fals pretext d'"identificar 
i neutralitzar suposats pede-

TRIBUNALS  CONDEMNATS SIS JOVES PER VULNERAR LA INTEGRITAT MORAL DEL COL·LECTIU LGBTI

rastes", tot i que en realitat volia 
"criminalitzar" el col·lectiu ho-
mosexual. El fiscal establia que 
aquests objectius eren "compar-
tits plenament" pels granollerins 
i que els líders dels dos grups man-
tenien contacte personal i per les 
xarxes socials. Igualment, el fiscal 
també assegurava que el líder del 
grup mantenia també contactes 
amb altres moviments internaci-
onals d'extrema dreta, així com 
d'entorns locals, com el menor que 
va ser condemnat per l'agressió el 
2014 a un jove asiàtic al metro de 
Barcelona, acció també gravada i 
difosa a les xarxes socials.

També va recordar que els afec-
tats van patir episodis d'angoixa 
i que un fins i tot va tenir pensa-
ments de suïcidar-se. 

Cinc anys i mig de presó 
per al líder del 'pilla-pilla'

La llibreria La Gralla acull avui, di-
jous (19 h), la presentació del llibre 
Des del banc dels acusats, de Raül 
Romeva, editat per Ara Llibres. La 
presentació anirà a càrrec del direc-
tor general de Relacions Institucio-
nals i amb el Parlament del Govern 
de Catalunya, Aleix Villatoro, qui 
va ser col·laborador de Romeva al 
Departament d'Acció Exterior. El 
llibre, que no és ni una crònica ni un 
diari, sinó fragments d'un procés en 
blanc i negre, reuneix els dibuixos 
fets per Romeva durant els mesos 
del judici al Tribunal Suprem.  

El llibre de dibuixos 
de Raül Romeva, 
presentat a La Gralla 

Dissabte (18 h), el restaurant lli-
breria Anònims serà l'escenari 
de la presentació del llibre L'anti- 
franquisme oblidat. De la dissi-
dència cristiana al comunisme 
revolucionari (1953-1972), obra 
dels historiadors Ivan Bordetas i 
Anna Sánchez, que també assis-
tiran a la presentació, juntament 
amb Carles Prieto. L'obra, edita-
da per Base, "aborda el procés 
de radicalització política cap a 
l’esquerra revolucionària, un 
camí que es va iniciar durant el 
primer franquisme".  

L'esquerra durant el 
primer franquisme,
dissabte a l'Anònims

n Ditecsa –propietària també de la 
franquesina Befesa– no va passar la 
inspecció mediambiental de la Genera-
litat l'any passat. Col·lectius ambientalis-
tes, com Ecologistes en Acció i Mollet pel 
Futur, consideren que els efectes sobre 
la salut de les persones i la biodiversitat 
del Besòs han estat "molt greus" i de-
manen que la fiscalia de medi ambient 
actuï d'ofici per "determinar les res-
ponsabilitats i sancions pertinents pel 
delicte sobre la salut i el medi ambient". 
També CCOO ha alertat que "la fallada 
dels plans de seguretat de l'empresa 
han posat en risc la ciutadania".

PLANS DE SEGURETAT 
INEFICIENTS
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Emporta't 2 minifotos 
amb la teva compra i fes 
el teu regal més original.
Només a les nostres botigues

Plaça de la Porxada, 11
Tel. 930 310 510

Emporta't 2 minifotos 
amb la teva compra i fes 
el teu regal més original.
Només a les nostres botigues

Plaça de la Porxada, 11

Dedica els teus regals

GRATIS

AQUEST NADAL, EL MILLOR 
REGAL ETS TU

Apertura a Granollers !!
Plaça de la Porxada, 11
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OPINIÓ

Divendres, a les Franqueses, es va retre un homenatge a les víctimes del 
terrible accident ferroviari que hi va tenir lloc fa 40 anys, i a les persones que van 
assistir els afectats d'aquell dramàtic xoc entre la boira. Tractant-se la línia R3 
com una de les més deixades de la xarxa de Rodalies, i encara amb una via 
única pendent durant anys d'un desdoblament, no és d'estranyar que l'acte de 
commemoració es convertís també en un acte reivindicatiu. És flagrant que el 
trajecte de Granollers-Canovelles a Barcelona, per exemple, sigui més lent que 
fa quatre dècades. A més, segons un estudi que el RACC ha fet públic aquesta 
setmana, és una de les línies més saturades i que més urgentment necessiten 
un augment de freqüència de pas –una mesura que no és possible sense 
l'anhelat desdoblament–. Sent, aquestes millores, un clam unànime des del 
territori, és estrany que a l'acte institucional de divendres –impulsat pel batlle 
franquesí (Junts) i amb invitació als municipis que creua l'R3 i al conseller de 
Territori i Mobilitat– hi faltéssin, no només els alcaldes socialistes de Granollers 
i Canovelles, sinó també els representants del PSC de les Franqueses –i socis 
de govern de Junts–. No era el moment d'onejar colors polítics. 

HOMENATGE AMB ABSÈNCIES
Editorial

em de resistir. Les ciutats no 
poden ser un lloc on invertir, 
sinó un lloc on viure”, recla-
ma el geògraf David Harvey i 

afirmava la companya Maria Oliver al ple 
d'estat de la ciutat del 2018.

I això és el que fem, intentar resistir 
malgrat les polítiques insípides que no 
tenen prou en compte les persones. I no-
saltres, recordant la gent que va decidir 
apostar per la Crida per Granollers-CUP a 
les darreres eleccions, seguim reclamant 
una política municipal pensada per als 
que hi viuen.

I parlant de persones i de polítiques, 
trobo exemples a peu de carrer, aquests 
carrers que sembla que cada vegada tre-
pitgen menys els qui ens governen des de 
la Porxada, 1. 

Com es pot entendre sinó que en arre-
glar un tros de vorera de la desatesa ron-
da Sud els qui ens dirigeixen decideixin 
que no es poden posar llambordes i n’hi 
ha prou amb una capa de ciment, o com 
es pot entendre si no que voreres que im-
pedeixen a peu de l'habitatge de persones 
que es mouen en cadira de rodes no siguin 
arreglades malgrat fa més de cinc mesos 
que es va demanar… O les contractacions 
de personal extern amb sous ni mileuris-
tes que recordaven persones afectades a 
una xerrada entorn de la Llei Aragonès.... 
Problemes de pressupost, en diuen. 

Tot plegat, mostres d'insensibilitat... Fa 
quatre anys, quan demanàvem millores a 
les ordenances de via pública, el regidor 
Segovia em deia que no li podíem donar 
lliçons, que ja l'hi donava una regidora del 
seu grup, que es movia en cadira de rodes. 

Resistir és el camí… 
Sobre pressupostos i persones

Aquesta regidora ja no ho és, però les lli-
çons sembla que el PSC de Granollers no 
les va aprendre.

Sembla que les persones no importin i 
que siguin els grans projectes els que mo-
uen la ciutat. Ara toca Roca Umbert (de fet, 
continua tocant), Palau d'Esports, escales 
mecàniques i Can Muntanyola, que s'endu-
en les grans inversions i, tot i els discursos 
grandiloqüents, queden lluny de les inver-
sions l'habitatge (demanàvem el 25%), les 
polítiques contra la contaminació i contra 
la segregació escolar… Per cert, sort que 
els de la CUP vam aturar el camp de futbol 
de Palou, que si no les inversions en grans 
projectes esportius per a uns quants ha-
guessin estat estratosfèriques. 

També queden lluny del ple municipal les 
reivindicacions que cada any repetíem els 
de la CUP Granollers per reduir sous i apor-
tacions als grups municipals que ha aug-
mentat el PSC de Granollers amb l'accepta-
ció de l'oposició tutelada, i poca cosa més…

Ara diuen que inicien l'estudi per a la 
gestió de l'aigua... I tenim poques espe-
rances. I ara diuen que cuidaran el man-
teniment i la neteja... grans oblidades els 
darrers anys com vam denunciar al ple i 
negava el PSC. 

En definitiva, l'esperança està al carrer 
i des d'allà reivindiquem i seguim reivin-
dicant que un altre Granollers és possible!

H

EDUARD  
NAVARRO

Membre de l'assemblea de 
la CUP Granollers i exregidor

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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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Gràcies, alcalde @FranCOLOME i ajuntament 
de @lesfranqueses per recuperar la memòria 
històrica. Un acte de reparació per a familiars
i amics de les víctimes, d’homenatge als 
que varen amarar la tragèdia de solidaritat, 
i de reinvidicació de millores a l'R3.

@damiacalvet @xarxamedina

Dones de +50 empobrides són les més 
assídues del bus de Granollers: per anar 
al metge, a comprar... amb un ús irregular 
no poden saber si amortitzaran o no en 
un sol mes un títol de 40€. Són "usuàries 
casuals" i mereixen pagar un 11% més?

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELL

Ficcionant 
el Vallès

E
NEDAR bossa als vestidors de fora, al passadís, 

abans d’entrar a la piscina. Tapant-se amb 
la tovallola i sentint-se ridícul amb el ba-
nyador que va notar que li anava petit, va 
espavilar-se en canviar-se per poder en-
trar el més aviat a la piscina i, amb sort, 
poder tenir un carril per a ell sol.

Va entaforar-se el gorro i es va posar les 
ulleres, i va evitar els estiraments exhibi-
cionistes que havia vist que feien els neda-
dors professionals abans de començar una 
competició i entrà ràpidament a l’aigua al 
carril lent per no haver de molestar als 
que ja havien fet d’aquest espai, casa seva.

Va fer una piscina. Dues. Tres. I quan ana-
va a iniciar la quarta va veure, sota l’aigua, 
les cames més boniques que havia vist mai. 
Una noia que devia arrossegar tan sols 20 
anys nedava al carril del seu costat. Ell, ner-
viós, va iniciar la quarta piscina mentre, 
dissimuladament girava el cap per poder 
observar aquell ball de moviments dins de 
l’aigua que per uns instants, l’aïllaven d’una 
realitat que quedava aturada. Els peus 
d’ella eren lleugers. Semblaven petites ser-
pentines que no notaven el pes de l’aigua 
i, de forma molt suau, acompanyaven el 
moviment pausat i hipnotitzador d’aque-
lles cames, llargues i blanques, que seguien 
cada braçada de la veïna del costat.

Va seguir nedant, intentant centrar-se 
en les pròpies braçades, i abans de reti-
rar-se va mirar per últim cop sota l’aigua 
desitjant que dimecres també pogués te-
nir un al·licient per tornar a la piscina.

l fisioterapeuta li havia recoma-
nat que nedés tant com pogués. 
A ell, mai li havia agradat ni la 
piscina, ni la platja ni qualsevol 

espai on hi hagués aigua. No li agradava 
mullar-se, tret de la dutxa de bon matí que 
ja s’havia convertit en un ritual diari per co-
mençar a tocar de peus a terra i afrontar la 
dura i llarga jornada laboral que l’esperava. 
Però després d’un trimestre amb el nou any 
a tocar, es va fer un nou propòsit abans que 
el desembre s’acomiadés del calendari que 
ja havia quedat orfe de fulls.

Tot i el fred, la mandra i la foscor que te-
nyia les tardes de tardor ben entrades les 
sis, al novembre es va apuntar al Complex 
Municipal de les Franqueses per fer pisci-
na els dilluns i els dimecres, i amb la bossa 
al maleter per no haver de passar per casa. 
No temptéssim el diable...

Aquell dilluns de mitjans de novembre va 
posar fil a l’agulla. Feia anys que no trepitja-
va un espai esportiu i només entrar al ves-
tíbul l’olor de clor va entrar-li pels narius i 
directament al cervell. Va treure el carnet 
de la bossa per poder accedir als vestidors, 
que es trobaven a la primera planta “al ma-
teix nivell que la piscina” tal com li havia 
explicat la de recepció quan es va apuntar.

Un cop al vestidor, i notant que havia en-
sopegat l’hora punta, va aprofitar un petit 
espai per poder-se canviar i així deixar la 

Sembla que les persones
no importin i que siguin els grans
projectes els que mouen la ciutat.

Queden lluny de les inversions,
l'habitatge, les polítiques contra

la contaminació i contra
la segregació escolar



UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (i X)

7.

Democràcia. Llibertat. República. Manifestacions, 
paperetes, urnes, llaços grocs… 92 dies que ens han 
canviat per sempre. Una tardor en què la ciutadania va 
combatre la dialèctica de la judicialització de la política 
i un mal entès imperi de la llei, defensant els drets 
d’expressió, d’opinió, de reunió i d’autodeterminació.
Per Pau Farell & Diego Sola 
(il·lustracions / història) 

l’autonomia i, mitjançant l’acció judicial, va posar en 
marxa la detenció del govern català. Pocs dies abans, 
l’Audiència Nacional havia decretat l’empresonament 
del president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jor-
di Sànchez, i del president d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, per les manifestacions ciutadanes contra les 
detencions del 20 de setembre. El govern de Catalu-
nya era cessat: el president i una part del govern mar-
xaven a l’exili mentre que el vicepresident i els con-
sellers que romanien a Catalunya eren empresonats. 
Mitjançant l’aplicació de l’article 155 de la Constitu-
ció espanyola, el govern de Mariano Rajoy convocava 
eleccions autonòmiques per al 21 de desembre.

tació que, en molts llocs del país, va ser violentada 
per la irrupció de les forces policials enviades pel go-
vern espanyol que volia impedir el referèndum, uns 
fets que van deixar centenars de ferits. Malgrat tot, 
la convocatòria va ser un èxit: a Granollers més de 
20.000 persones van votar-hi, i va assolir-se un 47% 
de participació. Dos dies després, el 3 d’octubre, la 
ciutat sortia en massa als carrers per manifestar la 
seva repulsa a la violència policial del dia del referèn-
dum de l'1-O.

El 27 d’octubre el Parlament de Catalunya, en apli-
cació dels resultats de l’1 d’octubre, va proclamar la 
república catalana. El govern espanyol va intervenir 

La història més important és la que estem escrivint 
amb el nostre present. Així arriba Una història grano-
llerina la tardor de 2017, la més intensa i convulsa que 
la nostra ciutat i el nostre país han viscut en aquest 
nou i ja ben endinsat segle. Entre el 20 de setembre 
i el 21 de desembre l’accelerador de la història es va 
posar en marxa. En el context dels preparatius del re-
ferèndum d’autodeterminació convocat pel govern de 
la Generalitat per a l’1 d’octubre, diversos membres 
del mateix govern van ser detinguts. El referèndum, 
finalment, es va celebrar gràcies a la mobilització i 
organització de la ciutadania que, colze a colze amb 
les institucions, es va bolcar a fer operativa una vo-

DIES QUE ENS HAN CANVIAT PER SEMPRE92

Democràcia. Llibertat. República. Manifestacions, 
paperetes, urnes, llaços grocs… 92 dies que ens han 
canviat per sempre. Una tardor en què la ciutadania va 
combatre la dialèctica de la judicialització de la política 
i un mal entès imperi de la llei, defensant els drets 
d’expressió, d’opinió, de reunió i d’autodeterminació.
Per Pau Farell & Diego Sola 
(il·lustracions / història) 

[Addenda republicana]



EPÍLEG

Hauria de ser la història d’una ciutat matèria d’es-
tudi per als seus ciutadans? Com a mínim, aquests 
ciutadans haurien de tenir en la seva història un 
espai de trobada, d’identificació i de reconeixe-
ment. La història no és una acumulació freda de 
dades i cronologies sinó una ardent successió de 
pulsions i de xocs de voluntats. La història de la 
creació i expansió de Granollers, de vil·la roma-
na a ciutat comercial,  de mercat emmurallat a 
capital cultural i centre industrial, de paratge 
remot a epicentre de discussions artístiques i 
intel·lectuals, no és una colossal trama perquè 
només la subjectivitat, el provincianisme mal 
entès i la megalomania converteixen la història 
en una percepció grandiloqüent. Més aviat haurí-
em de veure la història d’aquesta ciutat com una 

aventura humana, una més enmig de les milers i 
milers d’aventures humanes que són les històries 
de tantíssimes altres ciutats: espais de llibertat, 
de concòrdia i, a vegades, d’enfrontament.

A la Itàlia de finals de l’edat mitjana es va viure 
el triomf de les repúbliques urbanes, lliures i eman-
cipades. Eren les ciutats-estat que semblaven 
heretar la independència de pensament i d’acció 
de les antigues polis gregues. Tot i que aviat els 
seus governs de patricis que es reconeixien com a 
iguals van passar a mans de poderoses dinasties 
que governaren les urbs com una propietat familiar 
més, la llavor de les ciutats fetes a elles mateixes 
i en contra de les tiranies havia estat sembrada. 
No és casualitat que en aquella mateixa època els 
habitants de Granollers fessin una col·lecta per a 

que el rei comprés la vila i el senyor de la Roca dei-
xés de fer de les seves en nom de les prerrogatives 
feudals de les que gaudia.

Han passat sis-cents anys i Granollers, la nostra 
particular república ciutadana, pot trobar una valu-
osa lliçó sobre l’esforç i la llibertat col·lectiva en 
les seves pàgines d’història, un aprenentatge sobre 
l’equilibri entre les lògiques mancances i les ambi-
cions desitjables. El coneixement de la història de 
la ciutat ens ajuda a comprendre perquè som on 
som i quines febleses i fortaleses poden ajudar-nos 
a seguir somniant amb una Granollers emancipada 
de les pors de la història.

Diego Sola
Estiu del 2014

LA REPÚBLICA GRANOLLERINA DAVANT DEL MIRALL  

DIEGO SOLA 

(Granollers, 1988), 
historiador i divulgador. 
Ha cursat els seus estudis a 
la Universitat de Barcelona on 
ha estat col·laborador docent 
i investigador predoctoral, 
treballant en representacions 
i transferències culturals a 
l’època moderna. És doctor 
en Història Moderna (2015) 
per la UB, màster en Estudis 
Històrics (2012) i autor del 
llibre El cronista de China. Juan 
González de Mendoza (2018). 
És professor de l'àrea d'Història 
Moderna de la UB. Col·laborador 
a mitjans, com el SomGranollers 
amb la secció Connexions 
granollerines.



UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (IX)

PAU FARELL 

(Granollers, 1983), 
artista i il·lustrador. Ha estudiat 

Belles Arts, Arts Visuals i 
Educació a la Universitat de 

Barcelona. És doctor en Doctor 
en Art i educació i màster en Arts 

Visuals i Educació a la UB.
Va ser educador a l'Espai d'Arts 

de Roca Umbert, on va ser artista 
resident. Actualment és professor 

de Batxillerat Artístic a l'Escola 
Ginebró (Llinars) i professor 
col·laborador de Grau d'Arts 

de la UOC.

Aquesta sèrie de nou lliuraments d’un resum de l'obra ’Una història granollerina’ ha estat possible gràcies a:

SORTEIG DE 20 LLIBRES I 4 LITOGRAFIES 
D’'UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA’

Per participar caldrà enviar un correu abans del 6 de gener de 2020 a: 

somgranollers@som.cat
indicant nom i cognoms, document d’identitat i telèfon de contacte. 

Les persones guanyadores (20 premis en total, 16 del llibre i 4 que rebran el premi 
especial de llibre + litografi a) es donaran a conèixer a l’edició d’aquest diari del 9 de gener.

Les persones que hagin col·leccionat totes les entregues d’aquesta obra, 
publicades al SomGranollers i SomlesFranqueses les darreres vuit setmanes, 
des del 17 d’octubre, podran participar en el sorteig de 20 llibres d’aquesta obra 
editada el 2014 i de 4 litografi es, obra de Pau Farell i de la qual es va 
fer una sèrie limitada de 20 còpies que reprodueix les cobertes del llibre. 
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Pau
Gener

Barbany

Cuiner del Vinòmic, BiB Gourmet

–D'on et ve la fal·lera de la cuina?
–Sóc cuiner perquè m’encanta jalar. Les 
meves dues àvies són unes grans cuineres 
i el meu pare també. De petit, quan ell es-
tava entre fogons, jo em posava a la meva 
cuineta de fusta i preparava plats. Hi ha qui 
diu que quan corre ho veu tot clar, a mi em 
passa quan cuino. Sóc feliç.
–Així, el cuiner neix o es fa?
–Les dues coses. El més important és saber 
a què et vols dedicar i, després, fer-te’n. Es-
tudia si pots, si tens sort, forma’t i trepitja 
totes les cuines i llocs que puguis. Tu pots 
néixer cuiner, però arriba el moment en què 
xoques amb la realitat i has de decidir entre 
les diferents opcions que tens.
–I un bon dia, amb l’Aleix Garcia, el juliol 
de 2014, decidiu muntar el restaurant 
Vinòmic.
–Doncs sí, però es van alinear els astres: 
primer perquè en teníem ganes, després 
vaig trobar un soci amb el qual veiem el 
món de la restauració de manera similar i 
ens complementem (ell és somelier i cap de 
sala), vam trobar un local...
–Per què aquest nom, Vinòmic?
–Ve de binomi, perquè som dos que estem 
al capdavant, encara que siguem més els 
que hi treballem. Li vam canviar la be alta 
per la baixa pel tema del vi, i la ce final per 
cuina. Però abans d’aquest van sortir altres 
noms, molts d’ells molt bojos, com Can Pis-
traus, però Vinòmic creiem que defineix 
molt bé l’essència del restaurant.
–Queda clar que sou un equip; l’handbol 
t’ha servit per bregar amb el dia a dia?
–Sí, suposo que sí. Penso que els esports col-
lectius, a banda de les vivències, que en tinc 
moltes i de molt bones i més amb la gene-
ració tan genial que em va tocar viure, més 
enllà d’això t’ensenyen una sèrie de valors, 
com el treball en equip, la solidaritat, el res-
pecte... que no només et serveixen per mun-

tar un negoci, sinó també per tot a la vida.
–I per què vau obrir a la Garriga i no a 
Granollers?
–Quan el projecte no era més que una idea 
que comentàvem entre nosaltres, l’Aleix va 
trobar el local on som, que estava en tras-
pàs i vam preguntar sense massa intenció 
de quedar-nos-el, però hi vam anar a fer un 
cop d’ull i quan vaig ser a dins del que seria 
la cuina, m’hi vaig veure tant que, sense sa-
ber com, ens hi vam posar. Estar a la Garri-
ga, a Granollers o a qualsevol altre lloc no 
és una cosa premeditada, simplement ens 
hi vam trobar.
–Amb quina intenció vau obrir?
–Vam obrir des de la més pura inconsci-
ència. No sabíem què passaria, cap dels 
dos havíem muntat mai cap negoci, sí que 
havíem tingut càrrecs de responsabilitat, 
però mai havíem estat al capdavant... però 
teníem ganes de mostrar el que portàvem a 
dins, fer les coses amb la nostra personali-
tat. Crèiem i vèiem que ho podíem fer, però 
sempre tens dubtes i por.
–I arriben els reconeixements...
–Va ser una sorpresa! De debò, mai ens 
havíem plantejat que la guia Michelin es 
pogués fixar en nosaltres, un restaurant 
petit de la Garriga. Però igual que el local 
va aparèixer per casualitat, això també: 
abans d’obrir, l’Aleix va trobar el correu de 
la guia i vam enviar un “Ei, som aquí...”, però 
sense cap esperança. Al cap d’un any i mig 
de tenir obert, tornant d’unes vacances, ve 
l’Aleix al final del servei i em diu “mira, que 
hi ha un inspector de la Guia Michelin, que 
ha menjat, ha pagat, s’ha identificat, hem 
estat xerrant una estona i que ara vol par-
lar amb tu, veure la cuina...”. Així, tot molt 
misteriós, i l’any següent ens van donar la 
recomanació de la guia. Això va ser durant 
dos anys i el tercer ens van donar el Bib 
Gourmand, que és un reconeixement que es 

“Hi ha qui diu 
que quan corre ho 

veu tot clar, a mi em 
passa quan cuino”

ENTREVISTA
o.f.

Perfil
Pau Gener Barbany, granollerí amb el cor a Òrrius i blau fins a la medul·la, és conegut per unes mans que primer el van fer un gran defensor en la seva època a l’handbol 

i ara li permeten estar “entre plats i olles” –com diu al seu Twitter @gastrunamix– i elaborar uns plats que l’han portat a revalidar el Bib Gourmand (267 establiments 
entre Espanya i Portugal) pel seu restaurant Vinòmic, un reconeixement que atorga la Guia Michelin i que diuen que són la pedrera de les Estelles del futur. Ha volgut fer 

l’entrevista al Parquet, perquè diu que “sí, em vaig atrevir a jugar a balonmanu, i aquest és el millor pavelló de Granollers i en guardo molt bons records”.

Mal estudiant des de petit, durant dos estius d’adolescència va  
treballar al bar de les piscines d’Òrrius i va decidir que es volia dedicar 
a la cuina. Un miraculós títol d’ESO i cap a l’Escola d’Hostaleria de 
Girona. Pràctiques a la Cruïlla de Lliçà, on li van donar la seva primera 
oportunitat. D’allà va començar la seva transhumància: la Cala Sant  
Vicenç de Mallorca, el Drolma de Fermí Puig, la granollerina Taverna 
d’en Grivé i La Gamba, on diu que va intuir que era portar un negoci 
gràcies a Jordi Martí, entre d'altres. Però va arribar una crisi personal, 
quan volia deixar la cuina i, per casualitat, com li ha passat gairebé 

sempre en aquesta aventura, un regal de Reis per als seus pares el va portar a l’Axol de Cabrils.  
“Vaig flipar amb la cuina que feia, em vaig presentar a l’Albert Ortiz i pel meu aniversari em vaig 
autorregalar un dinar per a mi sol allà mateix. Quan vaig acabar, li vaig demanar feina i vaig tornar 
a agafar passió per la cuina”. I de Cabrils, al Tres Macarrons, al Masnou, “on vaig veure que moltes 
de les coses que volia fer eren possibles”. I d’allà a obrir el Vinòmic, el seu restaurant de la Garriga 
que acaba de revalidar el reconeixement de la Guia Michelin Bib Gourmand.

Un transhumant establert

dóna als restaurants que, segons ells, pots 
gaudir d’un menjar excel·lent per menys de 
35 euros, beguda a part. Suposo que es va-
lora tot: sala, serveis, menjar, beguda... però 
la descripció és aquesta.
–A tota la península aquest any només hi 
ha 267 restaurants que ostentin aquest 
reconeixement, i vosaltres l’heu revali-
dat. Us hi heu notat?
–La veritat és que sí. Tots els reconeixe-
ments ajuden, però has de picar pedra cada 
dia perquè, si no, les coses no surten. Vinc 
d’una família de picapedrers, de fet, la barra 
de pedra que tenim al restaurant la va fer el 
meu tiet, així que suposo que ho porto a la 
sang! Però sí que ens hi hem notat, i també 
hem sortit alguna vegada a la revista Cuina 
i La Vanguardia van fer una llista dels 100 
millors restaurants de Catalunya i es van 
atrevir a posar-nos-hi.
–I a partir d’ara? A buscar l’estrella?
–A partir d’ara, res, a seguir igual, amb ga-

nes, amb il·lusió i amb pors. Ara no s’acaba 
res, perquè seria conformar-se i això no va 
amb mi. No treballem per aconseguir l’Es-
trella Michelin, ho fem perquè ens agrada 
i hem estudiat, hem rigut, hem suat i hem 
patit molt. Hem aconseguit que el Vinòmic 
més o menys funcioni i volem seguir enda-
vant per tot el que ens hi estem deixant.
–Per acabar, com definiries la teva cuina?
–M’agrada dir que surt del receptari cata-
là, de fet, tots els restaurants on he treba-
llat feien aquest tipus de cuina i seria fals 
per part meva si intentés fer una altra cosa, 
però intento posar la meva personalitat en 
tots els plats: productes de temporada i de 
proximitat, però sense girar l’esquena a les 
novetats en ingredients o en maneres de 
fer; i aportar a la cuina d’aquí cosetes d’al-
tres llocs, per exemple, faig unes cebes far-
cides, un plat molt típic d’Osona, però por-
ten un brou dashi i un puré de celerí, que és 
l’arrel de l’api. i oriol font i bassa
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GRANOLLERS. La junta de govern 
local va adjudicar dimarts el 
contracte de caràcter privat per 
a l'adquisició d'una nau per am-
pliar les instal·lacions del centre 
de serveis a les empreses de Can 
Muntanyola. Es tracta de la nau 
on, fins a finals de l'any passat, 
hi havia el supermercat Aldi, al 
carrer Palautordera, al polígon 
industrial Palou Nord. Al desem-
bre, la cadena de supermercats va 
traslladar la seva activitat a una 
nova instal·lació de 1.300 metres 
quadrats a tocar de la ronda Sud i 
va deixar lliure l'espai, que ara ha 
estat l'únic que ha presentat ofer-
ta en el procés de licitació.

Tot i que el preu de la transac-
ció encara no ha transcendit, el 
govern municipal va activar al ju-
liol una partida d'1,5 milions del 
romanent de tresoreria per a l’ad-
quisició d’una nau industrial per 
ampliar les instal·lacions de Can 
Muntanyola, sobretot per donar 
més capacitat al grau d’Enginyeria 
de l’Automoció que imparteix en 
aquest equipament la Universi-
tat de Vic (UVic), que actualment 
compta amb uns 120 alumnes. La 
UVic també imparteix a la ciutat el 
cicle formatiu de grau superior de 
Màrqueting i Publicitat, un màster 
en Administració i Direcció d’Em-

arxiu

CENTRE DE FORMACIÓ  L'Ajuntament llogarà l'espai a la Universitat de Vic

EQUIPAMENTS ÉS L'ESPAI QUE OCUPAVA L'ANTIC SUPERMERCAT ALDI, AL POLÍGON PALOU NORD

preses i altres cursos de forma-
ció contínua, i tant l’Ajuntament 
com la universitat s’han proposat 
consolidar Can Muntanyola com 

un espai de relació entre les em-
preses i la formació professional i 
com a seu del campus universitari 
de la UVic a Granollers.

La compra d’aquesta nau subs-

titueix el projecte d’ampliació 
inicialment previst mitjançant la 
construcció d’un nou edifici a to-
car de l’actual per augmentar la 
capacitat de l’aulari per a les acti-
vitats formatives que s’hi fan actu-
alment i que puguin programar-se 
en el futur. De fet, el projecte bàsic 
de l’ampliació existeix des que es 
va posar en marxa el centre de 
serveis per a les empreses l’any 
2012, però la darrera fase ha que-
dat pendent de desenvolupar. Ara, 
per accelerar el procés, s’ha optat 
per comprar una nau propera ja 
construïda –l'Ajuntament la lloga-
rà a la UVic– perquè pugui cobrir 
les necessitats a curt termini. 

L'Ajuntament compra la nau 
per ampliar Can Muntanyola

La UVic i Can Muntanyola organit-
zen a partir d'aquest dissabte un 
curs de 23 hores sobre la gestió de 
finances empresarials per a pro-
fessionals que en siguin aliens. Les 
sessions –cinc en total– són teòri-
ques i pràctiques a partir de casos 
d'empreses de diferents sectors i 
tipologies, i s'adrecen a empresa-
ris, directius, tècnics o graduats 
que vulguin exercir més respon-
sabilitats en el seu lloc de treball. 
La formació tractarà aspectes com 
l'endeutament, els balanços o els 
impagaments, i es farà els diven-
dres tarda i dissabtes matí, fins a 
l'11 de gener, a Can Muntanyola.

El consistori desestima 
l'ampliació del centre 
actual i opta per adquirir 
un espai ja construït

Nou observatori de polígonsLF Comerç porta els Reis d'Orient a casa
El Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental 
Avança presenten aquest dijous l'Observatori
de Polígons d'Activitat Econòmica, un servei
que analitza l'estat dels polígons de la comarca 
per contribuir al seu desenvolupamenti.

LF Comerç i La Cívica de Corró d'Avall organitzen, per la nit de Reis, visites 
personalitzades a les cases per lliurar un regal als més petits. Les famílies 
que vulguin rebre els Reis –15 euros per casa– s'han d'inscriure abans 
del 20 de desembre a elsreisvenenacasa@gmail.com. A més, LF Comerç
sortejarà una visita reial entre els visitants al seu estand de la Fira de Nadal.

ECONOMIA

FORMACIÓ

Curs de la UVic 
sobre les finances 
empresarials

Més de 100 marques de petits cre-
adors, botigues i mercats de Na-
dal, entre els quals el DFactory de 
Granollers, s'han adherit aquestes 
festes a la campanya #joregalota-
lentlocal amb l'objectiu de reivin-
dicar-se com una alternativa local 
i sostenible als regals tradicionals 
que es poden comprar durant les 
festes als centres comercials i les 
grans cadenes. La idea és potenci-
ar l’economia circular, afavorir el 
comerç de proximitat, mantenir 
viu el teixit industrial del territori 
i donar suport als projectes d’em-
prenedoria d’aquestes marques. 

Aquest Nadal, 
#joregalotalentlocal

L'ús intensiu de la UVic obliga a crear nous espais per a formació Les empreses Arkema Química, de 
Sant Celoni, i TI Group Automo-
tive Systems, de Montornès, són 
les dues úniques firmes que s'han 
presentat a la 3a edició dels Premis 
LismiVO a l’empresa socialment 
més responsable de la comarca. 
Els premis, organitzats per la Xar-
xa LismiVO, reconeixen i valoren 
públicament la tasca social en la 
integració laboral de les persones 
amb discapacitat, i es lliuraran di-
vendres 20 (18 h) a la sala de plens 
de l'Ajuntament de Cardedeu. 

D'altra banda, 12 persones amb 
diversitat funcional han participat 
en un taller de restauració de petit 
mobiliari organitzat per la xarxa. 
Els participants són usuaris de les 
entitats que participen en el pro-
jecte RNOVA, que consisteix en la 
comercialització de productes de 
segona mà recuperats de les deixa-
lleries amb el suport del Consorci 
de Residus. En aquest taller, de 32 
hores, s'han adquirit competències 
laborals i recuperat els hàbits pro-
pis d'un lloc de treball, a més d'd-
quirir coneixements de restaura-
ció de petit mobiliari que es recull 
a les deixalleries per poder reutilit-
zar-lo. La xarxa LismiVO, liderada 
pel Consell Comarcal, està formada 
per 30 entitats públiques i priva-
des que treballen per a la inserció 
laboral de persones amb diversitat 
funcional o en risc d’exclusió.

INTEGRACIÓ

Dues empreses
de la comarca,
finalistes als 
Premis LismiVO
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Per donar vitalitat 
a la campanya de 
Nadal, aquest de-
sembre els comer-
ços podran obrir les 

portes alguns dies festius d’acord 
amb el calendari que fixa la Ge-
neralitat –8 diumenges o festius 
a l’any, més dos festius que de-
termina cada ajuntament per al 
seu terme municipal–. A Grano-
llers molts comerços ja van obrir 
els passats 1, 6 i 8 de desembre, i 
també podran fer-ho els pròxims 
cinc diumenges: 15, 22 i 29 de de-
sembre i 5 i 12 de gener.

Segons explica el gerent de Gran 
Centre, Ernest Sugrañes, la campa-
nya de Nadal sol suposar entre el 
30 i el 35% de la facturació de 
tot l’any, de manera que 
“no ens podem permetre 
punxar durant aquestes 
dates”. “Com més potència 
té el comerç de proximitat 
per Nadal, més embran-
zida té la resta de l’any”, 
assegura, i en aquest sentit 
defensa que “per Nadal, més 
que mai, hem de fer una 
ciutat atractiva, amb cam-
panyes molt potents que ens 
permetin competir amb altres 
ciutats i ofertes comercials”. 
Sugrañes insisteix que la supervi-
vència del comerç de proximitat 
depèn en bona part de la campa-
nya nadalenca, i per això assegura 
que “la implicació de tothom és 
bàsica” per aconseguir una bona 
campanya en activitats, il·lumina-
ció i ambientació de Nadal.

La Ganxeta, amb maleta
L'estrella de Gran Centre des del 
Nadal passat, l’ovella Ganxeta, 

COMERÇ LES VENDES DEL PERÍODE NADALENC SÓN EL 30% DE LA FACTURACIÓ TOTAL DE L'ANY

Diumenges oberts per Nadal

passejarà pels car-
rers i comerços del 
centre durant totes les festes, i en-
guany ho farà amb una maleta per 
promocionar el creuer que sorte-
jarà l’entitat després de Reis en 
col·laboració amb Viajes Tejedor. 
Tothom qui compri en algun co-

GRANOLLERS. Vidal i Jumbert.
Sup. 75 m2. Façana 8 m. Gres, vi-
drieres, portes elèctriques, fusteria, 
llum. WC. A.A. Preu Venda: 160.000 
€. Ref. 318.

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

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

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

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

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

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

fredericnadalc@gmail.com
GRANOLLERS

PIS EN VENDA

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

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

LOCALS COMERCIALS

■ Gran Centre, Comerç de Dalt, Del 
Rec al Roc, Sota el Camí Ral, Congost, 
Més que Comerç i l’Ajuntament orga-
nitzen per primera vegada, conjun-
tament, un concurs d’Instagram per 

buscar les millors imatges del Na-
dal a Granollers. El concurs es-

tarà obert fins al 6 de gener 
per participar-hi cal seguir el 
compte @granollers, esmen-

tar-lo a la publicació i etiquetar 
les imatges amb #nadalgrano-

llers. El concurs busca fotos inclo-
ses en les categories de gastronomia; 
tradició; i carrers, decoració, comerç i 
il·lusió. El jurat escollirà dues imatges 
guanyadores per a cada categoria. En-
tre els premis hi haurà xecs regal per 
canviar als comerços i serveis adherits a 
totes les associacions comercials i vals 
culturals per a espectacles o per visitar 
el planetari de La Tela, per exemple. El 
concurs compta també el suport del 
Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental.

Gran Centre: "Una campanya potent durant les festes
ens permet competir amb altres ciutats i ofertes comercials"

INSTAGRAM, UN 
CONCURS DE CIUTAT

merç o servei adherit a l’associa-
ció durant aquestes festes –fins al 
5 de gener– podrà emplenar una 
butlleta i participar en el sorteig 
d’un creuer de quatre dies i tres 
nits per a dues persones en cabi-
na i pensió completa valorat en 
824 euros. El creuer serà els dies 
festius de Setmana Santa i farà 
parada a Gènova i Marsella. “És 
una iniciativa que ja havíem fet 
anys enrere i que enguany hem 
recuperat perquè sempre és un 
premi atractiu a la fidelitat dels 
clients”, diu Sugrañes. 

A més de l’activitat comercial prò-
pia de les festes de Nadal, com és 
tradició durant aquestes setmanes 
també hi ha paradetes a diversos 
carrers i places de la ciutat. D’una 
banda a les places de la Porxada i de 
l’Església hi ha, fins al 24 de desem-
bre, de 9 a 21 h, la fira de pessebres 
i ornaments de Nadal, mentre que 
des d'aquesta setmana i fins al 5 de 
gener també està activa, a la Porxa-
da i la plaça de les Olles, la fira d’ar-
tesania i regals de Nadal, en aquest 
cas de 10 a 20.30 h. Finalment, per 
ampliar l'oferta comercial, el cap 
de setmana del 20, 21 i 22 de de-
sembre, a Roca Umbert, hi haurà el 
DFactory, un mercat nadalenc per 
a tothom qui vulgui trobar regals 
de petits creadors i dissenyadors 
independents. Aquest 2019 l’oferta 
s’ampliarà fins als 75 expositors. 

CONSUM 

Mercats i fires 
nadalenques,
fins al 5 de gener

El Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Vallès Oriental 
(CPNL) promou per primer cop a 
les Franqueses la campanya I tu, 
jugues en català?, una iniciativa 
per promoure l'ús de la llengua 
en l'àmbit del joc i l'educació. De 
moment, tres comerços franques-
ins s'han adherit a la campanya: 
Kinuma (la botiga de venda de jocs 
online i directa del Pla de Llerona), 
Punt de Paper (papereria i més) i 
la llibreria l’Espolsada. L’objectiu 
és promocionar la compra i l’ús de 
jocs educatius i fomentar la llen-
gua catalana com l’idioma del joc. 
A cada establiment hi ha un expo-
sitor amb informació del web Jocs 
en Català, on es pot consultar per 
tipologia, edat o paraules clau.

El CPNL promou
els jocs en català

tot l’any, de manera que 
“no ens podem permetre 

té el comerç de proximitat 

tament, un concurs d’Instagram per 
buscar les millors imatges del Na-

ens permet competir amb altres ciutats i ofertes comercials"



dj, 12 desembre 2019 29

Passatge Arbeca, 3 
Granollers
(Al costat de Carrefour)

EL LLOC IDEAL 
PER A LES TEVES 
CELEBRACIONS. 

VINE I T’INFORMAREM 
SENSE COMPROMÍS.

MENÚ NADALENC
NADAL, SANT ESTEVE, 

1 DE GENER I REIS

ENTRANT
Sopa de galets de la casa amb pilota.

PER PICAR
Amanida de salmó i alvocat 

amb vinagreta de cítrics.
Caneló farcit de pollastre de corral 

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

SEGONS A ESCOLLIR
Bacallà confitat amb sobrassada ibèrica 

amb pistatxo i mel.
o

Melós de vedella gallega amb trompetes
 i parmantier trufada.

POSTRE
Arbre de Nadal de tres xocolates i crema anglesa.

BEGUDES I BODEGA
Aigua i vi del Penedès.

Cafès, copa de cava brut nature i dolços nadalencs.

PREU: 29,50 € (IVA INCLÒS)

MENÚ CAP D’ANY 2019

APERITIU
Xupa-xup de garrí confitat.

Torradeta de salmó.
Cruixent de botifarra del perol 

amb ceba confitada.

PRIMER
Caneló de marisc amb crema de llamàntol.

SEGON
Filet de vedella amb poma caramel·litzada, 

foie i reducció d’oporto.

POSTRE
Arbre de Nadal de tres xocolates i crema anglesa.

BEGUDES I BODEGA
Aigua, vi negre (Ribera del Duero) i cava.

Cafès o infusions.

RAÏM DE LA SORT, COTILLÓ + DJ

PREU: 65 € (IVA INCLÒS)

T. 679 633 709
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Només amb reserva i elecció prèvia de plats. 
Oberts tots el dies amb nostre menú diari.

MENÚ INFANTIL 15 €

REVETLLA DE 
CAP D’ANY 2019

Segueix-nos!

(SOPAR, BEGUDES, COTILLÓ, BALL I DJ)

MENÚ INFANTIL 25 €

75€

SOPAR NIT DE NADAL 2019:   32€
DINAR DE SANT ESTEVE 2020:   42€

DINAR DE CAP D’ANY 2020:   32€
DINAR DE REIS 2020:   32€

PREU PER PERSONA I MENÚ

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Classificats

PROFESSIONALS

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

IMMOBILIÀRIA TRASPÀS

ALTRES COL·LECCIONISME

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

FEINA DEMANDES

Empresa familiar, líder en su sec-
tor, precisa para sus instalaciones 
situadas en los alrededores de 
Granollers: 
RESPONSABLE DE ALMACÉN 
(Ref.1312-03)
Persona con la formación adequa-
da a nivel de CFG de Grado medio 
o Superior y experiencia anterior 
como responsable único de un al-
macén de productos relacionados 
con la cosntrucción.
Persona polivalente, autosuficiente, 
activo y que valore un puesto estable 
con proyección y futuro.
Dominio de Toro industria, carretillas 
elevadoras, etc.
Persona ordenada, con capacidad de 
adecuar el almacén y organizar las 
ubicaciones.
Recepcionará la materia prima y tam-
bién atenderá la entrega a clientes.
Empresa con excelente ambiente de 
trabajo, espíritu joven y dinamismo.

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

Multinacional líder en el sector al-
quiler vehículos industriales, precisa 
incorporar para su sede central en 
Granollers: 
PROGRAMADOR INFORMÁTICO 
(Ref.1312-04)
En dependencia directa del Director 
Técnico, se encargará del manteni-
miento de los proyectos actuales así 
como la programación y análisis para 
nuevos proyectos.
Su función principal será la de pro-
gramar y optimizar una aplicación en 
formato App, de geolocalización para 
sus agentes técnicos.
Candidatos/as con experiencias en 
Programación, especialmente de 
App’s, con formación en CFGS en Pro-
gramador informático y con experien-
cia y conocimientos en aplicaciones 
y lenguaje como React Native, Java, 
Objective-C, FireBase y React.
Se requiere motivación e iniciativa 
en el trabajo, ganas de formar parte 
de un equipo ya consolidado, auto-
nomía y capacidad para trabajar en 
equipo.
Se ofrece contrato directo e indefinido 
con la empresa, salario negociable, 
seguro médico privado, póliza de vida 
así como otros beneficios personales.
Horario de 9 a 13h. y de 15h. a 19h.

Multinacional líder en su sector, de alqui-
ler de vehículos industriales, precisa para 
sus instalaciones de Granollers: 
AGENTE TÉCNICO (Ref.1312-04)
FUNCIONES:Movimiento de vehículos in-
dustriales, limpieza y reparación de los 
vehículos, mantenimiento y pequeñas re-
paraciones de los vehículos. 
Funciones adicionales: Contacto directo 
con clientes, recogidas y entregas de los 
vehículos, inspecciones periódicas y di-
agnosis de los vehículos industriales. 
RESPONSABILIDADES: Responsabilizarse 
de los vehículos de alquiler, tener los ve-
hículos preparados para su entrega, man-
tener en buen estado y revisados todos los 
vehículos. PERFIL REQUERIDO: motivación 
e iniciativa en el trabajo, ganas de formar 
parte de un equipo ya consolidado, bue-
na presencia, don de gentes y habilidades 
comunicativas. Formación Inicial: FP Mecá-
nica, o similar, estar en posesión del car-
net C+E (Indispensable), conocimientos 
básicos en mecánica de vehículos indus-
triales. EXPERIENCIA: En conducción de 
vehículos industriales y con equipos de 
frio y en reparaciones básicas de vehí-
culos industriales. CONTRATACIÓN: Carnet 
conducir: C+E (Imprescindible) Salario: 
19800€ Brutos anuales x 12 pagas.Se ofrece 
seguro médico y póliza de vida. Horario de 
09h a 13h y de 15h a 19h de lunes a viernes. 

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

VENDA
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Dani Aguirre correrà la CNG4Camins
Diumenge (10 h), tindrà lloc la cursa solidària CNG4Camins. El repte 
comptarà amb corredors d'alt nivell, com Dani Aguirre i Mireia Pons. La 
cursa sortirà del pavelló de Can Bassa i seguirà per la serra de Llevant. 
Fins ara, s'hi han inscrit 242 atletes, 205 al recorregut de 13 quilòmetres 
i 37, al de 6. La CNG4Camins compta amb el suport de 80 voluntaris.

Rumb a la Russian Matryoshka
Saioa Nogales i Aitana Navarro, dues atletes 
de natació artística del CNG, s'han desplaçat a 
Chekhov (Rússia) per disputar, durant aquesta 
setmana –i �ins diumenge–, la competició 
internacional Russian Matryoshka. 

ESPORTS

GRANOLLERS. En-
guany, el Club Bàs-
quet Granollers 
(CBG) celebra el 18è 
Torneig de Nadal 

de Minibàsquet, una competició 
patrocinada, per primera vegada, 
per l'empresa granollerina Pisos.
com. En total, se celebraran 99 en-
contres  –amb infants a partir d'11 
anys– en tres zones esportives, el 
pavelló de Can Bassa, el centre es-
portiu municipal del Congost i el 
pavelló de bàsquet.

El torneig comptarà amb 34 
equips masculins –quatre més que 
en 2018– i 10 conjunts femenins 
–dos menys que l'any passat–. De 
fet, la competició comptarà amb 
dos equips estrangers, un d'ells 
lituà, el Krepsinio Akademija, i 
amb el Travel Team, un conjunt 
amb base a Toulouse que comp-
ta amb jugadors internacionals. 
"Acollirem equips d'alt nivell, 
capdavanter, com ara el Barça", 
destacava Josep Martínez, coor-
dinador del torneig. El CBG apor-
tarà quatre equips masculins i un 
de femení. "Hem calculat que el 
75% dels participants a edici-
ons anteriors repeteixen, dada 
que ens fa pensar que el torneig 

El cap de setmana del 27, 28 i 29 de desembre, tres pavellons 
de la ciutat acolliran 34 conjunts masculins i 10 equips femenins

a.j.

PRESENTACIÓ Amb Joan Nadal –president del CBG– i Josep Martínez

BÀSQUET |  Torneig de Nadal de Minibàsquet COMPTARÀ AMB DOS EQUIPS ESTRANGERS

Un centenar de partits al 
18è Torneig de Nadal del CBG

de Nadal genera satisfacció", 
afegeix Martínez. A més, la com-
petició comptarà amb àrbitres de 
la Federacó Catalana de Bàsquet. 
"Principalment seran àrbi-
tres novells", explica Joan Nadal, 
president de l'entitat granollerina.

Una de les altres novetats d'en-
guany és que el torneig comptarà 
amb el projecte Novis, una inici-
ativa dedicada a la no-violència a 
l'espai de joc. De fet, entre alguns 
dels partits que es disputaran, 
s'oferiran sessions formatives so-

bre aquest tema a totes les famí-
lies que ho desitgin. "La idea és 
apro�itar les 3 hores de descans 
que hi ha al migdia per donar 
cabuda als valors que proposa 
aquest projecte", relatava el club. 

Aquest any, a més, s'ha preparat 
una aplicació mòbil que permetrà 
seguir en viu els resultats del tor-
neig. "Creiem que aquesta apos-
ta permetrà que tothom estigui 
informat al moment, i facilitarà 
la logística del torneig", afegia 
Josep Martínez. a.j.

Copa Catalunya EL BLOCKCHAIN BCN-AP REBRÀ EL MASNOU

Dissabte (17.45 h), el Club Bàs-
quet Granollers (CBG)-Blockchain 
BCN-AP rebrà al Vive-El Masnou 
Basquetbol, un equip que ha es-
tat líder gran part de les primeres 
deu jornades de la Copa Catalu-
nya. "És un equip molt difícil 
perquè baixa de lliga EBA", –la 
quarta competició de bàsquet més 
important a l'estat, després de la 
lliga ACB, LEB Or i LEB Plata–, ex-
plica Ricard Ventura, tècnic dels 
granollerins, qui afegeix que el 
Masnou "té bons jugadors a mol-
tes posicions diferents, ja que 
els maresmencs disposen d'un 
bon base i jugadors exteriors 
molt correctes, i a més, l'equip 
té un bon joc interior", en parau-
les de Ventura. L'onzena disputa 
es presenta ajustada i amb un alt 
nivell, però els de Ricard Ventura 

entomen el repte amb una bona 
dinàmica, ja que gaudeixen de 16 
punts, fruit de sis triomfs i quatre 
derrotes. "Entre el nostre públic 
i les ganes que tenim de tirar 
endavant, donarem el màxim 
per treure el partit", assegura 
l'entrenador.

La tècnica del Blockchain BC-
N-AP per entomar el matx de dis-
sabte consistirà a concentrar els 
esforços per a una gran defensa, 
exercici que els granollerins han 
demostrat dominar. "Som la mi-
llor defensa en competició des-
prés de les deu jornades dispu-
tades", afirma Ventura, i afegeix 
que "si s'aconsegueix defensar 
bé contra el Masnou –que és un 
equip força anotador–, hi haurà 
possibilitats de superar l'en-
contre". a.j.

Ricard Ventura: "El sènior té la 
millor defensa en competició"

ESGRIMA  ACOMPANYATS DEL MESTRE EDUARD MANUCU

Dissabte i diumenge, 22 joves del 
Club Esgrima Granollers disputa-
ran al Centre d'Esgrima Municipal 
(CEM) Reina Elisenda (Barcelona) 
la primera Lliga Catalana. La com-
petició, centrada en l'especialitat 
de floret, comptarà amb les cate-
gories -11, -13, -15, -17 i absolut. 
Les jornades del cap de setmana 

constitueixen un terç de la cita 
global, la qual tindrà continuïtat 
l'any vinent amb la segona i ter-
cera Lliga Catalana. Al llarg de les 
jornades, els granollerins compta-
ran amb l'acompanyament d'Edu-
ard Manucu, màxim responsable 
de l'entitat granollerina, entrena-
dor nacional i mestre d'esgrima. 

Uns 20 esgrimidors locals, 
a la primera Lliga Catalana
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Solivelles: "Hem de ser capaços 
de mantenir l'alt nivell d'esforç"
GRANOLLERS. Després de la vic-
tòria contra l'Igualada (0-1), diu-
menge (12 h), l'EC jugarà contra 
el CF Peralada, "un equip amb 
molt bona estructura defensiva 
que darrerament ha incorporat 
jugadors que saben com marcar 
les diferències", adverteix José 
Solivelles, tècnic dels granollerins.

La 16a jornada de la lliga es dis-
putarà a casa, al camp del carrer 
Girona. "Per a nosaltres és un 
partit clau perquè una victòria 
ara ens permetria arribar al 
descans de Nadal en play-off", 
afegeix l'entrenador. L'EC se situa 
segon a la classificació, amb 30 
punts resultants de nou triomfs, 
tres empats i només tres derrotes. 
En canvi, el Peralada se situa a la 

part baixa de la graella, en 12a 
posició. "Nosaltres hem de ser 
capaços de mantenir la bona 
pressió i l'alt nivell d'esforç que 

ens està caracteritzant última-
ment", afegeix Solivelles, qui veu 
en el matx de diumenge una dis-
puta "estratègica". a.j.

cf igualada

FUTBOL |  Tercera Divisió Nacional L'EC REBRÀ EL CF PERALADA EN LA 16a JORNADA DE LLIGA

ÚLTIMA DISPUTA Victòria a domicili contra el CF Igualada (0-1)

Diumenge (12 h), l'Atlètic del Va-
llès (AV) rebrà la Unió Esportiva 
(UE) Canovelles, un equip que 
porta treballant com a conjunt en-
tre 3 i 4 anys. "El Canovelles és 
un equip amb un bloc molt con-
sistent, que juga bastant bé", 
fa saber Raúl Vilaseca, tècnic de 
l'equip granollerí. La 14a disputa 
serà a domicili, i rebrà, doncs, un 
equip amb "un joc col·lectiu molt 
bo", reitera Vilaseca. 

Tot i això, el visitant jugarà con-
tra l'AV després de quatre partits 
sense guanyar, ja que l'últim mèrit 
que va aconseguir va ser l'empat 2 
a 2 contra el Montornés Norte a la 
novena jornada de la lliga a terce-
ra catalana.

L'Atlètic ha evolucionat, nota-

blement, durant les darreres qua-
tre setmanes, com ho palesen els 
resultats contra el Vilamajor –en 
l'11a disputa d'aquesta tempora-
da– i contra el Lliçà d'Avall –du-
rant la 12a jornada–, encontres 
que van finalitzar, respectivament, 
2 a 6 i 4 a 1 –dos marcadors que 
donaven impuls als granollerins–. 
Si bé és cert que l'AV va patir una 
recaiguda al darrer partit que va 
jugar, que va ser contra el Santa 
Maria Montcada –amb el resultat 
negatiu de 3 a 1–, l'equip grano-
llerí va jugar "a un nivell molt 
alt", recorda Vilaseca, qui espera, 
diumenge, un matx "molt dispu-
tat". Per ara, l'equip granollerí 
ocupa la 15a posició a la taula, de 
18 espais possibles. 

Tercera Catalana  DIUMENGE, S'ENFRONTARÀ AL CANOVELLES

L'Atlètic del Vallès lluita 
pel centre de la graella

LES FRANQUESES. L’Associació Es-
portiva (AE) Ramassà Interna-
cional i el Club Natació (CN) Les 
Franqueses han sigut guanyadors 
de la primera edició dels Premis 
Inclusius de l'Esport Català, que 
es van entregar dimarts 3 de de-
sembre al Palau de Pedralbes 
(Barcelona). Els premis són im-
pulsats per Onat Foundation –una 
fundació privada amb seu a Parets 
del Vallès que té com a objectiu 
fomentar i promoure la pràctica 
de l'esport– amb el suport de la 
Secretaria General de l'Esport i 
l'Activitat Física de la Generalitat 
de Catalunya.

En total, es van concedir 15 Pre-
mis Inclusius de l'Esport Català. 
La forma que prenen els reconei-
xements són beques que promo-
uen i donen suport a la pràctica 
de l’esport inclusiu per part de 
persones, associacions i empreses 
compromeses amb aquest àmbit. 
Les beques van destinades a fi-
nançar, principalment, material, 
esdeveniments, reptes, projectes 
i instal·lacions de caràcter espor-
tiu. L'alpinista paretà Sergi Min-
gote, president d'Onat Foundati-
on, va subratllar a l'entrega dels 
guardons "la feina i l'esforç" de 
les entitats premiades, des del vo-
luntariat realitzat i amb el suport 
de les federacions. 

ENTITATS 

L'AE Ramassà i el 
CN Les Franqueses, 
guardonats als 
Premis Inclusius

GRANOLLERS. Adrià Figueras (31 
anys) és un dels màxims referents 
del Fraikin BMG i ha jugat fins a 
sis temporades al club granollerí, 
des de 2014. Figueras abandonarà 
l'equip a finals de temporada per 
seguir la seva trajectòria esporti-
va al HBC Nantes, on fitxarà per 
un any, de moment. 

Dels sis cursos que Figueras ha 
jugat al Fraikin, quatre ha aconse-
guit tancar-los com a màxim gole-
jador del conjunt, i ha estat millor 
pivot de la lliga Asobal durant tres 
temporades consecutives –2016, 
2017 i 2018–. A més, el jugador 
–qui també és graduat en fisiote-
ràpia–, va en camí d'aconseguir 
els 800 gols a la lliga, i és el màxim 
golejador en competició europea 
del club, amb 190 gols.

L'equip francès HBC Nantes 
també juga a Divisió d'Honor; 
en aquest cas, a la lliga francesa 
d'handbol masculí, i és el conjunt 
en el qual ja juga el lateral valle-
sà Antonio García Robledo, qui va 
deixar els granollerins després de 
la primera jornada de lliga.

Abans de jugar al BM Granollers, 
Figueras havia militat al conjunt 
Balonmano Ciudad de Almería i al 
FC Barcelona (2013-2014). "Des 
del club volem agrair al jugador 
els seus anys de compromís i li 
desitgem molta sort", ha mani-

bmg

HANDBOL |  Divisió d'Honor UN DELS REFERENTS DEL BMG MARXA PER JUGAR AL HBC NANTES

Adrià Figueras deixarà enrere
el Fraikin a final de temporada

festat públicament el Balonmano 
Granollers a través de les xarxes 
socials.

El triomf que tanca la volta
El Fraikin ha aconseguit tancar la 
primera volta de la lliga Asobal en 
sisena posició, de 16 llocs possi-
bles. Després de 15 jornades dis-
putades, els d'Antonio Rama gau-
deixen de set triomfs, un empat i 
set derrotes, dades que es tradu-
eixen en 15 punts totals.

Dimarts al vespre, els grano-
llerins guanyaven al Palau l'últim 
matx abans de l'aturada entre 

Diumenge (17.30 
h), tindrà lloc el 
28è Festival de Pa-
tinatge Artístic al 
pavelló municipal 

d'El Parquet. Enguany, l'actuació 
–que comptarà amb la participa-
ció de 100 patinadors d'entre 3 
i 25 anys– està estructurada en 
dues parts de 10 números cadas-
cuna, i hi haurà coreografies gru-
pals i individuals. A més, es comp-
tarà amb l'actuació d'un equip 
format per patinadors de compe-
tició. La trobada també acollirà 
els patinadors de Santa Coloma de 
Gramenet, Premià de Mar, Terras-
sa i Santa Perpètua de Mogoda. 

Un any més, l'Associació de Pa-
tinatge Artístic de Granollers i 
l'Ajuntament organitzen un esde-
veniment que acostuma a ser el 
cap de setmana abans de Nadal.  
A diferència d'altres anys, la 28a 
edició del Festival de Patinatge 
Artístic no tindrà un fil conductor. 
"Aquesta vegada hem optat per 
muntar coreografies indepen-
dents que no vagin lligades", 
relata Marina Molina, presidenta 
de l'entitat, i afegeix que "és un 
esdeveniment que acostuma a 
agradar, perquè tothom que ve 
vol repetir l'any següent". L'en-
trada val 4 euros –1 dels quals ani-
rà destinat a La Marató de TV3–. 

PATINATGE ARTÍSTIC

El 28è festival 
comptarà amb les 
actuacions de més 
de 100 patinadors

ADRIÀ FIGUERAS  És un dels màxims golejadors del Fraikin BMG

voltes. El Fraikin va aconseguir 
un meritori marcador de 40 a 35 
contra el BM Logroño La Rioja, 
l'actual tercer classificat a la tau-
la de Divisió d'Honor. "Durant la 
segona part de la disputa, hem 
anat a buscar encreuaments, 
anant sempre u contra u i do-
nant continuïtat. Estic molt con-
tent de com ha acabat el partit", 
declarava Rama just després del 
triomf. La segona volta de la lliga 
engegarà motors dissabte 8 de fe-
brer de 2020 contra el CB Cangas, 
equip gallec que es troba a penúl-
tima posició a la taula. 
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ESPECIALISTAS EN CERRADURAS, 
ESTAMOS CERTIFICADOS PARA LA APERTURA 

DE PUERTAS DE INMUEBLES Y AUTOMÓVILES.
INSTALAMOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, 

Y PUERTAS ANTI ATRACO. 

REFORZAMOS PUERTAS 
Y CERRADURAS EXISTENTES.

Calle Federico García Lorca, 17 · 08170 - Montornès del Vallès
T: 93 568 02 81 / 678 681 598 / 692 592 467 · info@aluminios-montornes.com

Empresa saludable, renovamos nuestra flota de automóviles, con vehículos eléctricos.
Colaboramos contra la violencia de género.

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.

Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, la 
Garriga i Sant Celoni (cada dos 
dimarts a partir del desembre)

Dissabte 14·12·2019
Diumenge 15·11·2019
De 10 h a 20 h
ESSpai (Espai d’ESS a la 
Fira Mercat de Nadal de 
les Franqueses)
Lloc: Zona de l'aparcament de 
l'Ajuntament (les Franqueses)
Organitza: ANC, Les Franqueses 
Imagina i Associació Sal

Per llegir i veure el
vídeo de l'entrevista
entra aquí:

- Què és Artijoc?
- Mireia: És una botiga de jocs i joguines, 
tant de jocs de taula des dels 2 anys fins 
a adults, com jocs de fusta. Estem molt 
especialitzats en joguines que respecten 
l’evolució natural de les criatures.
- Com es respecta l'evolució natural 
de les criatures amb les joguines?
- M: A l’hora de fer la tria de les joguines i 
jocs mirem molt diferents aspectes, i un 
d’ells és la part pedagògica. Ens agraden 
molt les joguines que tenen un funciona-
ment obert, perquè quan tu li dones a la 
criatura una joguina que la seva utilitat 
no està clara, augmenten les seves pos-
sibilitats de joc.
- Per què hi sou a Cardedeu?
- M: Estem a Cardedeu perquè dos dels 
socis d’Artijoc vam venir a viure a Car-
dedeu, i un dels nostres objectius vitals 
era viure i treballar al mateix lloc, i po-
der-nos desplaçar en bicicleta. Un objec-
tiu tan humà com aquest.
- Quins valors us defineixen?
- M: Com a cooperativa mirem molt el 
benestar de les persones que en formem 
part i mirem molt que tot el que generem 
sigui una millora cap a la vida de tothom 
i cap aquest planeta. I això ens ho creiem 
realment. A més, intentem mantenir-nos 
fidels als nostres principis. I poso l’exem-
ple d’avui, que som Black Friday, i nosal-
tres ens neguem a fer-lo. Però aquest any 
hem volgut donar-li la volta i hem decidit 

que el 5% del que facturem avui ho do-
narem a Open Arms. Ja que hi ha aquesta 
bogeria del consumisme, com a mínim 
que serveixi per a alguna cosa.
- Parla'ns de l'obrador Puput.
- Nicolás: Quan vam obrir la botiga de 
Cardedeu, una idea que teníem era que 
fos una botiga amb un petit obrador al 
costat on poguéssim fer joguines i poder 
vendre-les.
- Quins elements hi construïu?
- N: Quan vam començar el nostre pro-
ducte més conegut va ser un tipi que 
vam col·locar en una escola de Carde-
deu. A partir d’aquí hem anat diversifi-
cant i una de les coses bastant conegu-
des que també fem són les cuinetes. Fem 
cuinetes per a espais de joc simbòlics al 
pati que tenen algun moviment, tenen 
un fornet, es mouen les peces de l’aixeta.
- Quin ha estat el vostre vincle amb 
l'Ateneu Cooperatiu?
- N: L’Ateneu ha arribat a la cooperati-
va en un moment molt important i molt 
crític, perquè portàvem tres anys amb 
intents de creixement, perquè ens venia 
realment la necessitat per diferents mo-
tius. Havíem fet intents de creixement 
amb no gaires bons resultats. És aquí on 
apareix l’Ateneu, ens ofereix un acom-
panyament. Vam fer vàries sessions i 
ens va aclarir moltíssim què ens manca-
va, quines fortaleses teníem i cap a on 
havíem d’apuntar.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar el passat 
29 de novembre la seu cardedeuenca d'Artijoc. Es tracta 
d'una cooperativa de jocs i joguines amb 20 anys de tra-
jectòria, que en els darrers anys s'ha establert al Vallès Ori-
ental amb una botiga a Cardedeu i un obrador –anomenat Puput– al carrer Llinars. 
Vam parlar amb la Mireia Riera i el Nicolás Planterose, tots dos socis d'Artijoc.
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En l’última dècada ha tingut lloc la 
revolució més gran de la història 
de l’esport, especialment als paï-
sos occidentals. Les dones, la mei-
tat de la població, han anat dema-
nant de forma massiva i insistent 
la incorporació també en aquest 
àmbit de la vida social, i els pals 
de paller de governs i instituci-
ons esportives no han tingut més 
remei que anar obrint la muralla 
oxidada. Cap nova tecnologia no 
hauria pogut comportar un canvi 
d’aquestes enormes dimensions. 
Els darrers 10 anys a l’Estat –de la 
mà poderosa del futbol els darrers 
temps, però començant per la pla-
ta olímpica de la selecció estatal 
de waterpolo el 2012 a Londres– 
s’ha originat una tramuntana que 
ha esvalotat cadascuna de les dis-
ciplines esportives. 

Granollers no ha estat una ex-
cepció. Aquí, el KH-7 BMG, que va 
pujar a Divisió d’Honor per pri-
mer cop la temporada 2013-2014, 
per fi ha estat tractat amb respec-
te per la televisió pública de Cata-
lunya en debutar en competició 
europea –després de finalitzar en 
quarta posició la Lliga Guerreras 
Iberdrola el curs passat, la millor 
classificació de la història–. 

Tampoc ho ha estat les Fran-
queses, on hi ha el CE Llerona, un 
referent en el futbol femení català 
que compta amb 164 jugadores 
repartides en 12 equips –des de 
prebenjamí–, un dels quals el sè-
nior A, que disputa la màxima ca-
tegoria catalana: Preferent. El curs 
2009-2010 només comptava amb 
un sènior que jugava a Segona Di-
visió format per 20 jugadores. La 
revolució ha estat dràstica i, a dia 
d’avui, és el club de futbol amb 

Uns anys gloriosos
EN CLAU FEMENINA | La revolució més gran de la història de l'esport (I)  AQUESTA SÈRIE REPASSA L'EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA DONA ALS CLUBS I EQUIPS

TEMPORADA DOLÇA  Celebració de la primera victòria del KH-7 a Europa

arxiu / x.solanas

més jugadores al Vallès Oriental 
i un dels que en té més de tot Ca-
talunya. “A nivell social he notat 
un gran canvi respecte el futbol 
femení durant els últims 4 o 5 
anys. Des que sortim a la televi-
sió se’ns fa més cas i se’ns res-
pecta més. Quan vaig començar 
a jugar a futbol a Caldes amb 12 
anys al meu entorn li va semblar 
bé, però en alguns partits les ju-
gadores havíem d’aguantar els 
típics comentaris masclistes 
d’algú del públic”, denúncia Ta-
nia Yeste, de 28 anys, la capitana 
del primer equip del Llerona.

“Abans hi havia gent que deia 
que l’handbol femení ni era 
handbol ni era femení. Ara, en 
canvi, algunes d’aquestes per-
sones ens venen a veure habi-

tre jugava al Club Handbol Sant 
Vicenç, Vegué va fer un salt qua-
litatiu molt gran que la va portar 
fa quatre temporades al primer 
equip del KH-7. I ara és un dels 
pals de paller del conjunt dirigit 
per Robert Cuesta, que està im-
pressionant arreu de l’Estat espa-
nyol amb una plantilla que té una 
mitjana d’edat de només 22 anys 
–la segona més jove de la catego-
ria–. La majoria de les seves com-
panyes nascudes a Catalunya tam-
bé han passat per la Blume –uuna 
residència esportiva de primer 
nivell, a Esplugues de Llobregat–. 
però abans d’entrar-hi portaven a 
l’esquena un recorregut superior 
al d’ella gràcies al fet que amb 8 o 
9 anys ja havien començat a jugar 
a handbol al BMG –a la majoria 
d’esports aleshores no era habi-
tual que les noies juguessin en un 
equip federat en una edat tan pri-
merenca– després de destacar en 
el Trofeu Coaliment. És el cas de 
Mireia Torras i de Judiht Vizuete, 
l’exjugadora granollerina que ara 
forma part del Balonmano Salud 
Tenerife.  SERGI ESCUDERO

El KH-7 del BMG –a competició europea– i el CE Llerona són referents
tualment al Palau d’Esports. 
Un seguidor del BMG l’altre dia 
em va dir que a ell, fins fa poc, 
no li agradava l’handbol feme-
ní. Però un dia que vam jugar 
abans que els nois ens va donar 
una oportunitat i li va agradar 
el nostre joc. Des d’aleshores, 
es va enganxar i ve gairebé sem-
pre”, explica Ona Vegué, jugadora 
de 21 anys del KH-7. Ella, criada 
a Torroelles de Llobregat, va co-
mençar en aquest esport amb 12 
anys, quan algunes noies de l’es-
cola es van posar d’acord per fer 
pressió als pares amb l’objectiu 
que creessin un club d’handbol 
al poble. I ho van aconseguir. En 
aquell moment, l’Ona desconei-
xia que la seva mare havia estat 
jugadora del Castelldefels de Divi-

sió d’Honor espanyola perquè els 
seus pares no van voler influir-la a 
l’hora d’escollir esport. 

Després d’una etapa de quatre 
anys becada per la Blume men-

L'exemple de club granollerí que més ha 
apostat per l’esport femení durant l’última 
dècada el trobem en l’Associació Esportiva 

Carles Vallbona, fundada el 1997 i la qual 
manté la mateixa junta directiva des dels seus 

inicis, liderada per Joan Carles Marín. Fa 10 anys el club va 
decidir centrar-se només en el voleibol i en fa dos, en el 
practicat per noies amb l’objectiu de convertir-se “en un 
referent en categoria femenina”, explica Marín. Això va 
provocar que deixessin de tenir equips masculins. El nombre 
de jugadores escolars no s’ha incrementat gaire des de la 
temporada 2011-2012 -135 aleshores i 144 en l’actual, el 
rècord juntament amb el curs 2012-2013-, però sí el nombre  
de jugadores federades, que ha passat de 53 a 160, un 
rècord. Ara formen part del club 304 jugadores repartides 
en 18 equips. La temporada anterior en van arribar a ser 23.  

L’AE Carles Vallbona ha engegat i lidera el projecte Dual 
Career for Women Athletes (DONA) -s’hi han sumat tres 
altres clubs de voleibol i tres universitats-, reconegut a 
nivell europeu -forma part del projecte Erasmus Plus de 

Carrera Dual-, perquè les noies que es dediquen a l’esport 
de forma amateur puguin compaginar aquesta faceta amb 
els estudis de batxillerat i universitaris, i amb la feina. “El 
95% de les nostres jugadores són amateurs i ens vam 
posar a treballar en això perquè ens vam adonar que les 
noies abandonen l’esport abans que els nois en començar 
aquests estudis i que no existia cap projecte que les 
ajudés a compaginar-ho. Els que hi havia estaven més 
destinats a nois que a noies, i pertanyien a l’elit”, relata 
Marín, el creador del projecte. A hores d’ara, ja hi ha més 
de 200 noies inscrites i la fase pilot, que es va iniciar al 
novembre, estarà activa fins al desembre del 2020.  

Però el DONA va començar a donar les primeres passes 
al gener, arran de l'estudi d'una universitat eslovena que ha 
conclòs que, arribada l'adolescència, les joves senten que 
no tenen temps per formar-se acadèmicament i, alhora, 
practicar un esport com a conseqüència de l'exigència que 
ambdues activitats comporten. Els resultats expliquen que 
les esportistes se senten pressionades i pateixen falta de son, 
cansament i lesions físiques. El DONA pretén revertir-ho.

L'exemplar aposta de l'AE Carles Vallbona
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amb nosaltres
Celebra-ho

2 hores de disco en directe 
a partir  de les 24h.

 A L ’HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

Divendres 13 i  20
Dissabtes 14 i  21  de Desembre

Sopar, Disco & Copes
35’5035’50
SOPARSOPAR

Primer plat Postre
Selecció d’entrants a compartir:
· Torradeta de pernil ibèric amb tomàquet
· Assortit de formatges del Vallès
· Tartaleta d’escalivada amb seitó
· Dúo de croquetes
· Anelles de calamar a l’andalusa
· Cruixent de gambes i sèsam
· Amanida de verds amb nous i Parmesà

A triar:
- Bacallà amb suquet de romesco i piquillos
- Suquet de pescadors (gall de sant Pere,             
   calamars, musclos i patates)
- Costellar de porc amb salsa BBQ
- Melós de vedella rostida amb bolets de 
   temporada

Segon plat

- Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
- Cheese cake amb salsa de gerds
- Carpaccio de pinya amb gelat de coco

1 beguda per persona
(aigua mineral, o 1 copa de vi, o 1 copa de cervesa)

- Cafè
- Torrons, neules i polvorons

*Ampliació de begudes 4.50 € / per persona
(inclou vi blanc, vi negre, cava i refrescs)

Begudes

*Copes no incloses en el preu.
  Preus en €. IVA inclòs. 

NADAL 2019

C/ Turó Bruguet, 2. 08402 Granollers · Tel: 93 879 62 20 Fax: 93 879 58 46
granollers@ciutathotels.com · www.ciutathotels.com
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La segona part de la programa-
ció del curs 2019-2020 d'Escena 
grAn, entre febrer i juny, tindrà 
una arrencada potent, amb noms 
propis de l'escena catalana, al-
guns dels quals de marcat accent 
granollerí i vallesà. 

D'entre els equipaments que 
formen part d'Escena grAn, el Te-
atre Auditori de Granollers (TAG) 
serà l'encarregat d'obrir la tem-
porada el mateix 2 de febrer amb 
un clàssic del circ, el Que bèstia! 
de Tortell Poltrona. Una setmana 
més tard serà el torn d'una de les 
propostes musicals més desta-
cades de l'any, Manel. Pel que fa 
al teatre, el febrer també serà el 
moment per rebre el fill pròdig 
Pau Miró, autor de la comèdia Eva 
contra Eva. Al llarg de la tempo-
rada també passaran altres noms 
propis pel TAG, com Guillem Albà 
i Dàmaris Gelabert, i dues perles 
teatrals com Mrs. Dalloway, el text 
de Virginia Woolf dirigit per Car-
me Portaceli, i la producció del 
TNC La Rambla de les Flores, entre 
d'altres. La programació al TAG es 
completarà amb les propostes de 
les formacions residents, així com 
els espectacles d'òpera i sarsuela.

La sala de concerts Nau B1 tam-
bé s'omplirà de bandes destaca-
des del país, com Mazoni i El Petit 
de cal Eril, Toundra, Itaca Band i 
Las Migas. ❉ m.e.

Tortell Poltrona, Manel i l''Eva contra Eva' 
de Pau Miró encetaran la programació al TAG

TASTET DE LA PROGRAMACIÓ DE FEBRER

      TEATRE AUDITORI
Eva contra Eva, de Pau Miró 
–29 de febrer–
El dramaturg granollerí porta a casa 
una comèdia inspirada en el càssic All 
about Eve de Joseph L. Mankiewicz, i 
protagonitzada per Emma Vilarasau 
i Nausicaa Bonnín, dues actrius de 
generacions diferents que han 
d'interpretar el mateix personatge. La 
peça, dirigida per Sílvia Munt, tracta 
sobre l'entrega a la professió, la lluita 
per aconseguir una oportunitat i l'esforç 
perquè el pas dels anys no allunyi dels 
escenaris. Els personatges de l'obra fan 
servir el teatre per parlar de la vida i la 
vida per parlar del teatre. Completen 
l'elenc d'actors Andreu Benito i Eduard 
Farelo.

       SALA NAU B1
Mazoni i El Petit de cal Eril 

–15 de febrer–
Doblet de luxe del segell Bankrobber 

a la sala de Roca Umbert amb Jaume Pla 
–Mazoni–, que hi presentarà Desig imbècil, 
un nou exemple de rock intel·ligent, directe 

i enèrgic, i Joan Pons –El Petit de cal Eril– 
amb Energia Fosca, el darrer treball de la 

banda del de Guissona.

      TEATRE AUDITORI
Manel. Per la bona gent  
–8 de febrer–
La banda barcelonina arriba a Granollers per 
presentar el seu celebrat darrer disc, en què 
ratifi ca la seva aposta pel pop contemporani 
amb una dotzena de temes produïts pel 
novaiorquès Jake Aron i que combinen 
electrònica, tradició i elements del classicisme 
hip-hop. Al directe tampoc no hi faltaran 
les cançons que han fet dels Manel un dels 
grups més reeixits de l'escena catalana.

L'essència de l'art i la naturaTaller de tècnica de fotografi a analògica
Agevo organitza dimarts (18.30 h) una nova 
conferència al Museu de Granollers que durà 
per títol Recuperar l'essència de l'art i la natura, 
amb la poeta i il·lustradora Noemí Morral i 
la pianista i musicoterapeuta Montse Morral.

L'Espai d'Arts de Roca Umbert acollirà dissabte (10 h) un taller de 
tècniques analògiques de fotogra�ia, impartit per l'artista granollerí 
Lluís Estopiñan. S'hi treballarà des del bàsic revelat en blanc i 
negre en gelatina de plata �ins a a les possibilitats de la foto 
Polaroid, passant per la cianotípia, el paper salat i el revelat Lith.

CULTURA

TEMPORADA D'ESPECTACLES EL PERIODISTA ELOI VILA HA TORNAT A CONDUIR LA PRESENTACIÓ DELS ESPECTACLES D'ESCENA GRAN DE FEBRER A JUNY

fotos: escena gran

      LLEVANT TEATRE
Engrunes, Cia Rumb Teatre 
–21 de febrer–
Una proposta de teatre visual, en què Rumb 
Teatre, a partir de la història de Hansel i Gretel, 
presenta el tema del desarrelament a què es 
veuen abocades milers de persones al món 
que han hagut de deixar casa seva. Llevat rep 
un espectacle que parla del passat i el present 
de la migració i dels refugiats. Continua a la pàgina següent 
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No és casual que la segona part 
de la temporada d'Escena grAn es 
presenti a inicis de desembre i se'n 
comencin a vendre les entrades. 
De fet, és una bona manera de fer 
notar que per Nadal es pot regalar 
cultura. Així, els equipaments han 
posat a l'abast del públic uns targe-
tons de regal per tal de facilitar els 
presents nadalencs. Així, els pro-
gramadors dels cinc equipaments 
que formen Escena grAn –TAG, 
Nau B1, Llevant Teatre, Sala de Cul-
tura Sant Francesc i Can Palots de 
Canovelles– repassaven els espec-
tacles més llaminers per a tots els 
públics, conduïts per Eloi Vila, qui 
els distribuïa per temàtiques.

D'una banda, els espectacles 
més compromesos, com la Suite 
TOC número 6 de Les Impuxibles 
sobre els trastorns mentals i el 
festival feminista FemPop a Roca 
Umbert, amb tres propostes d'ar-
tistes internacionals a espais inè-
dits de la fàbrica.

De l'altra, el capítol que Vila ti-
tulava d'Ànimes lliures, ple de con-
certs, monòlegs i comèdies, com el 
que farà Dani Pérez a Can Palots. 

Propostes d'entreteniment i compromís
m.e.

TEMPORADA D'ESPECTACLES  ELS PROGRAMADORS DELS CINC EQUIPAMENTS RECOMANEN REGALAR CULTURA EN LA PRESENTACIÓ DE DIMARTS

ELS PROGRAMADORS  Vila amb Montse Homs, Miquel Fusté, Laura Llamazares, Carme Ramon i Txell Remolins

El Teatre Auditori 
absorbeix de
ple Llevant Teatre
La sala de petit format Llevant Te-
atre, nascuda des de la iniciativa 
privada, s'ha convertit en un espai 
públic. La fins ara directora ar-
tística, Txell Remolins, anunciava 
dimarts el canvi, que s'ha anat pro-
duint des de fa un any, quan la ges-
tió de la sala del carrer Ponent va 
ser assumida pel Teatre Auditori 
de Granollers (TAG). Ara l'equipa-
ment públic també s'encarregarà 
de la programació i la difusió dels 
espectacles a Llevant, una tasca 
que durant tres anys ha desenvo-
lupat Remolins, que va agafar el re-
lleu als fundadors, Frederic Roda i 
Francina G. Ars –al capdavant del 
Teatre de Ponent durant 18 anys–.

"Després d'aprendre molt al 
costat de la Francina i el Frederic, 
fa tres anys vaig decidir mantenir 
el seu llegat amb energia i ganes 
de ser un espai per a nous projec-
tes de la comarca. Ha estat dur i 
he rebut molt suport de l'Ajun-
tament, un suport que ha anat 
augmentant fins que el TAG ha 
acollit el projecte amb els braços 
oberts", explica Remolins. i

En aquest àmbit també s'hi des-
tacava el nou espectacle del cor 
jove d'Amics de la Unió, Denomi-
nació d'Origen, que fa un passeig 
per temes clàssics del pop rock en 
català. També centrats en les pro-
postes locals, s'hi destacaven els 
40 anys de la Coral Albada, que ho 

celebrarà amb l'ambiciós concert 
de l'obra Requiem for the living de 
Dan Forrest.

Per al públic familiar
Una altra part de la presentació es 
va centrar en els espectacles per a 
un públic familiar, sobretot els que 

acull la Casa de Cultura Sant Fran-
cesc, com l'habitual Estaquirot Te-
atre i la proposta de teatre gestual 
Alma. Però la resta d'equipaments 
també s'obren als més menuts com, 
per exemple, la Nau B1, que acull 
l'Escola de Rock, una iniciativa fami-
liar de la sala Apolo de Barcelona. i
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Sis periodistes, dos anys d’investigació,
tots els protagonistes

ENS REVELEN TOTA LA VERITAT

«Un treball mancomunat. Una gent capaç.
Un resultat brillant.»

ANTONI BASSAS

«Llegiu-lo per entendre què va passar
i què passarà.»
LÍDIA HEREDIA

«Si pensaves que ho sabies tot, t’equivocaves. 
Gran periodisme d’investigació.»

JORDI AMAT 

«T’atrapa. És apassionant. No el pots deixar.»
SÍLVIA SOLER  

«L’he llegit com un thriller. Impossible
de deixar a mitges.»

TONI CRUANYES

«Em trec el barret amb aquesta crònica 
periodística dels moments clau del Procés.»

JOAN MARIA POU 

«Demostra com el factor humà intervé 
decisivament en la història.»

 AGNÈS MARQUÈS 

«Un llibre contracultural en l’era
del clickbait i la banalització.»

 EDUARD VOLTAS 

TOTA LA VERITAT 259x325.indd   1 29/11/19   9:33

GRANOLLERS. Els tramposos –la 
comèdia que tancarà l'any a la 
sala de petit format de Llevant 
Teatre– serà interpretada pels 
vallesans Josep Casanova, Marc 
Felipe –ambdós de Cardedeu– i 
Francesc Marginet divendres (21 
h) i diumenge (19 h). Els tres ac-
tors, conjuntament amb l'escenò-
grafa de l'obra –Clàudia Serra– i el 
director –Esteve Mulero– formen 
la companyia Els McNí�ics, qui es-
ceni�icaran un espectacle basat en 
tres personatges –dos germans i 
la parella de la germana–: un pro-
fessor de �iloso�ia borratxo –en 
Rai–, un jove que pateix massa per 

l'economia –en Frank– i un ado-
lescent que té males companyies 
–en Joe–. L'obra busca els deno-
minadors comuns entre aquestes 

tres realitats: trenta mil lliures, la 
unió familiar i l'habilitat per fer 
trampes.

Els tramposos, estrenada al 
Teatre Auditori de Cardedeu la 

Una oportunitat per 
a millorar la tècnica

Tallers en família 
per a la cooperació
LES FRANQUESES. Divendres (17 
h), el gimnàs de l'Escola de Bella-
vista Joan Camps acollirà un taller 
de circ en família. Organitzat per 
l'associació ENEI, proposarà ac-
tivitats de malabars i acrobàcies 
per treballar en grup la coopera-
ció, l'esforç i la perseverança. De 
17 a 17.45 h tindrà lloc el taller 
per a infants de 3 a 5 anys, i a par-
tir de les 18 h, per a infants de 6 a 
9 anys. ❉

GRANOLLERS. Dissabte i diumenge 
(10h), al Centre d'Arts en Movi-
ment (CAM) de Roca Umbert tin-
drà lloc un intensiu d'equilibris 
acrobàtics amb el Circ Pistolet. Es 
treballarà la tècnica de les verti-
cals i les acrobàcies específiques 
per àgils i portors. A més, també es 
durà a terme una preparació físi-
ca. Es tracta d'un workshop de ni-
vell avançat dirigit, especialment, 
als adults. ❉

CIRC AMB LA FORMACIÓ PISTOLET

temporada anterior, és un relat 
irlandès –escrit pel dramaturg 
Conor Mcpherson– políticament 
incorrecte i de caràcter informal 
i juganer. 

"Aquesta proposta és la nova 
aposta per als joves professio-
nals de la comarca", explica Txell 
Remolins, qui �ins ara havia estat 
directora artística de Llevant Te-
atre, i afegeix que "una obra que 
té el lema Quan les coses comen-
cen bé... i acaben encara millor!
és un muntatge segur per tan-
car l'any amb bon humor tea-
tral", en paraules de Remolins. 
Els tramposos –que té una durada 

Tres històries construeixen 
la comèdia 'Els tramposos'

llevant teatre

'ELS TRAMPOSOS'  Amb Josep Casanova, Francesc Marginet i Marc Felipe

TEATRE EL MUNTATGE DE LA COMPANYIA ELS MCNÍFICS ES PODRÀ VEURE DIVENDRES I DIUMENGE A LA SALA DE PETIT FORMAT DE LLEVANT

d'1 hora i 20 minuts, aproximada-
ment– ja s'ha portat a escena vuit 
vegades, i ha recorregut escenaris 
de Cardedeu i Barcelona. "Aques-
ta obra neix d'una pràctica de 
3r, quan estàvem estudiant al 
Liceu", narra Josep Casanova, un 
dels actors de la comèdia, qui afe-
geix que el grup va començar a de-
senvolupar la inquietud de portar 
l'espectacle més enllà del centre 
barceloní. "El muntatge presen-
ta una dramatúrgia molt clàssi-
ca, realment, amb clímax i anti-

clímax –de fet, és un text que li 
agrada molt al director– i té un 
to optimista", detalla Casanova.

Les entrades –que tenen un cost 
de 15 euros– es poden comprar a 
les taquilles del Teatre Auditori de 
Granollers (TAG), a les taquilles de 
Llevant Teatre una hora abans de 
l'espectacle, o bé al web d'Escena 
grAn (www.escenagran.cat).

Després de l'espectacle, s'in-
tercanviaran impressions amb la 
companyia mitjançant una con-
versa. ❉ aïda jiménez

"Es tracta d'una nova 
aposta per  als joves  

artistes professionals 
del Vallès Oriental"
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 www.teatreauditori
degranollers.cat

02.01.20 – 19h
El Trencanous
Un dels ballets més clàssics 
i internacionals amb 
el Ballet Nacional Rus

04.01.20 – 12 i 19h
Artaban, la llegenda 
del quart Rei Mag
Un musical ple d’aventures 
i de fantasia

26, 28 i 29.12.19 – 19h
Els Pastorets
Els Pastorets de Folch 
i Torras, més divertits que mai!

Per Nadal 
queda’t a Granollers!

@TAGranollers             @teatreauditori             @teatreauditoridegranollers
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MÚSICA  EL FESTIVAL COMENÇARÀ A GRANOLLERS I A LA NIT ES DESPLAÇARÀ A CANOVELLES

'Tot per un sostre' acollirà grups 
en pro de Dràstik Punkaires
Dissabte es durà a terme el fes-
tival Tot per un sostre per donar 
suport al projecte de Dràstik 
Punkaires de Granollers. La tro-
bada diürna (12 h) serà a la seu 
de Dràstik Punkaires –carrer Jo-
anot Martorell, 12– i les activitats 
nocturnes (22 h) tindran lloc al 
Campanar de Canovelles. "El Va-
llès es mobilitza i organitza un 
festival per recollir fons, amb 
concerts autogestionats", de-
clara l'organització, formada pel 
col·lectiu Punkaires de Canovelles 
i l'associació granollerina Arcada 
koncerts, que, juntes, sumen fins 
a 850 socis. 

La seqüència de concerts comen-
çarà amb Autodestrucció, un grup 
d'Hostalric de hardcore melòdic i 
punk rock. Tot seguit, serà el torn 
de la formació granollerina Tiger 
Menja Zebra –integrada per Xavi 
Font, Pablo Garcia, Josep Arnan i 
Gustavo García–, que cultiva el har-
dcore punk electrònic. En tercer 

lloc tocaran Bonestorm –conjunt 
osonenc de hardcore– i Liviana –
formació barcelonina d'indie elec-
trònic–. Tot seguit, actuarà el grup 
vallesà Golíat –format per Marçal S. 
Rubal, David C. Güell i Marçal Itar-
te– i els granollerins de Tansumica, 
una aposta post-hardcore. 

tmz

TIGER MENJA ZEBRA Banda granollerina de hardcore punk electrònic

Més tard serà el torn de Dios 
Odioso i Crida Salvatge, Taska, 
Mutant Clan i, per últim, actuaran 
els locals El Cuc Tomàs.  

Ds 14 de desembre, 12 h
Seu Dràstik Punkaires. Preu: Donatiu

ENGUANY, 'NIT DE LLOPS' APOSTA PEL HARDROCK I EL METAL

Les bandes Illinoise, Zombi 
Pujol i Inflexión, a la Nau B1
GRANOLLERS. Dissabte (22 h), la 
Nau B1 serà l'escenari per a la Nit 
de llops, una proposta de concert 
que enguany canvia d'estil per do-
nar pas als gèneres hardrock, me-
tal i punk, principalment.

L'esdeveniment –organitzat pel 
col·lectiu granollerí Asgram, amb 
la col·laboració de Roca Umbert 
i el Gra– es marca el propòsit de 
donar cabuda a estils musicals 
poc habituals en sales comercials.

Enguany, Nit de llops presenta-
rà els grups Illinoise, Zombi Pujol 
i Inflexión. Illinoise és un conjunt 
de rock provinent de Vidreres (la 
Selva) integrat per Nina –veu–, 
Xevi –veu i guitarra–, Prat –gui-
tarra–, Àlex –bateria– i Alfred –al 
baix i cantant, també–. Aquest 
any, Illinoise ha estat presentant 
el seu quart treball discogràfic –
anomenat 166– en una gira que va 
cloure el passat 25 de novembre a 
la sala Vol de Barcelona. Dissabte, 
Illinoise serà l'encarregat d'obrir 
les actuacions. 

El segon torn serà per Zombi 
Pujol, una formació de Badalona 
(Barcelonès) que es mou entre el 
punk, el garage punk, el hardcore 
punk i el punk rock. La formació 
està integrada pel vallesà Roger 
Peláez –cantant i lletrista–, Narcís 
Gelador –guitarres–,  Jordi Sabatés 
–al baix–, Xavier Junqueras –ba-
teria– i Edu Calvache –al teclat–. 
Zombie Pujol rep influències de 
grups referents com The Clash.

La nit la tancarà Inflexión, una 
banda que ha debutat amb l'àl-
bum Mitocondria –treball que 
presentaran dissabte a la Nau 
B1– i que ha tingut l'oportunitat 
de mostrar-lo a concerts a Catalu-
nya i a l'Estat –Albacete, Múrcia i 
València–.

"Es tracta d'una nit per en-
trar en calor i acomiadar-nos 
d'aquest any", explica l'organit-
zació. L'entrada dels concerts és 
gratuïta, i fins a les 3 h de la mati-
nada hi haurà temps per gaudir de 
la iniciativa musical.  a.j.

Dv 13 de desembre, 23 h
Nau B1. Preu: 10 € (8 € anticipada)

GRANOLLERS.  The Crab Apples 
torna a la ciutat per actuar a la 
Nau B1. Divendres (23 h), la sala 
acollirà la banda de Santa Eulàlia 
de Ronçana formada per Carla Gi-
meno –veu i guitarra–, Laia Alsina 
–guitarra elèctrica–, Laia Martí –al 
baix– i Mauro Cavallaro –bateria–. 
La formació farà l'antepenúltim 
concert de la gira del darrer EP 
–More Mistakes– a Granollers, i 
posteriorment viatjarà a València i 
a Castelló per tancar el cicle.

El grup va començar com un 
projecte d'amics amb ganes de fer 
música, i poc a poc va anar crei-
xent i agafant forma per esdevenir 
la formació que es coneix avui dia. 
The Crab Apples va debutar en 
2014 amb Right Here i dos anys 
més tard, en 2016, va crear el se-
gon treball, Hello Stranger, disc 
que va dur Gimeno, Alsina, Martí 
i Cavallaro a actuar de la mà de 
bandes de renom com The Beach 
Boys, Nada Surf i Sidonie.

'More Mistakes', de The Crab Apples
DIVENDRES A LA NIT, LA SALA NAU B1 REBRÀ EL CONJUNT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

El 2018, els de Santa Eulàlia de 
Ronçana van presentar A Drastik 
Mistake, un treball que denotava 
l'evolució creativa i escènica del 
quartet.

Les entrades per a divendres es 
poden comprar de forma anticipa-
da al web de la banda (www.the-
crabapples.net). 

Avui, dijous (21.30 h), Viking Mo-
ses actuarà a Can 60. La banda, 
dirigida per Brendon Massei, va 
debutar el 2003 a Missouri (Es-
tats Units). Passió i humilitat són 
algunes de les característiques 
de Viking Moses, una formació 
que sovint compta amb la col·la-
boració dels teloners i del públic 
a les seves pròpies actuacions. El 
conjunt ofereix folk underground, 

i disposa de cinc àlbums, Crosses 
(2016), The Parts that Showed 
(2009), The Conquest Night 
(2012), Jahiliyah (2014) i Cruel 
Child (2019). El film Werewolves 
across America documenta part 
de la seva trajectòria musical. 

 

Viking Moses presentarà 
el disc 'Cruel Child' a la ciutat

CAN 60 ES PREPARA PER UNA SESSIÓ DE FOLK 'UNDERGROUND'

Dj 12 de desembre, 21.30 h
Can 60. Preu: Gratuït
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Diumenge, el torn 
d'Amics de la Unió

Art-9 col·laborarà 
amb La Marató

Diumenge, a les 12 h i a les 19 h 
–durant dues funcions–, serà el 
torn de la Societat Coral Amics de 
la Unió, qui oferirà els concerts de 
Nadal amb els cors i l'orquestra de 
cambra de l'escola. Els muntatges 
tindran lloc al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG).

Diumenge (12 h), a la sala Fran-
cesc Tarafa aterrarà el concert na-
dalenc de la Coral Art-9, la forma-
ció que interpretarà les nadales 
catalanes més tradicionals, però 
també peces més actuals. A més, 
el concert comptarà amb compo-
sicions de Mozart. Dimarts (17 h) 
serà el torn, al mateix espai, dels 
conjunts instrumentals de l'es-
cola. El concert comptarà amb la 
participació des dels més petits 
�ins als més grans. Els dos mun-
tatges dedicaran els bene�icis de 
les donacions a la iniciativa de La 
Marató de TV3.

MÉS PROGRAMACIÓ

GRANOLLERS. Dis-
sabte (17 h), el 
Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) 
acollirà el concert 

de Nadal de l'Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera i 
del Conservatori de Granollers, 
actualment dirigits per Anna Ma-
ria Piera. Enguany, l'espectacle 
anirà sobre la mala sort i la fòbia 
al número 13, i es titula Triscaide-
cafòbia, el nom que rep el trastorn 
mental. "Des d'abans de Nadal, 
ja es comencen a plantejar pos-
sibles temes, i un cop s'ha deci-
dit de què anirà el concert –que 
el fem cada any–, els professors 
preparen un repertori adient al 
tema un cop comença el curs", 
expliquen fonts de l'organització.

En aquesta edició, el concert 
comptarà amb la participació de 
200 alumnes, i actuaran els con-
junts, les orquestres i les corals 
de l'escola. A més, també hi haurà 
alguna actuació individual, prin-

afegeix que en cas que no s'ompli  
la sala gran del teatre, es posaran 
a la venda les entrades restants 
una hora abans de l'espectacle, a 
les taquilles del TAG. a.j.

arxiu

'TRISCAIDECAFÒBIA' El concert tractarà sobre la por al número 13

MÚSICA ENGUANY, L'ESPECTACLE COMPTARÀ AMB 200 ALUMNES PARTICIPANTS I TRES ACTORS QUE GUIARAN EL CONCERT

El concert de Nadal de l'Escola 
de Música tractarà la triscaidecafòbia

Ds 14 de desembre, 17 h
Teatre Auditori. Preu: 5 €

cipalment pianistes. L'especta-
cle, que tindrà una durada d'una 
hora i mitja, aproximadament, el 
guiaran tres actors, qui seran els 
encarregats de portar el �il con-

ductor narratiu de la història que 
explica el muntatge. "En principi, 
les entrades van destinades als 
alumnes de l'escola i a les famí-
lies", concreta l'organització, qui 

■ Dilluns (19 h), es presentaran a l'Es-
cola Municipal de Música i al Conser-
vatori de Granollers la segona edició 
dels treballs de recerca musicals dels 
alumnes de segon de batxillerat de 
l''Escola Municipal de Treball (EMT) 
que, alhora, estudien música al Con-
servatori. Alguns dels treballs que es 
presentaran tracten la fabricació d'un 
clarinet amb una impressora 3D i la 
composició d'una banda sonora.

ENTESA ENTRE EL 
CONSERVATORI I L'EMT

L'orgue de Sant Esteve, gravat en CD
'NOVA ET VETERA. ANTOLOGIA ORGANÍSTICA DE COMPOSITORS ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT'

L'orgue Josep Maria Ruera de 
l'església de Sant Esteve ha estat 
una peça clau per a l'enregistra-
ment del CD que recull la música 
d'orgue catalana dels segles XIX, 
XX i XXI. L'àlbum, titulat Nova et 
Vetera. Antologia organística de 
compositors Antics Escolans de 
Montserrat (s. XIX a XX), s'ha gra-
vat a Montserrat –a càrrec de l'As-
sociació Unió d'Antics Escolans– i 

compta amb la col·laboració de 
la Fundació Pro Música Sacra de 
Granollers. 

Qui també ha jugat un paper 
especialment rellevant per fer 
possible el treball ha estat Vicenç 
Prunés, organista titular de Sant 
Esteve i professor al Conservatori  
de la ciutat. L'àlbum compta amb 
14 obres de compositors antics 
escolans, com ara Anselm Barba, 

Robert Goberna, Àngel Rodami-
lans, Josep Maria Padró, Ireneu 
Segarra, Gregori Estrada, Francesc 
Civil, Jaume Padrós, Odiló Planàs, 
Bernat Vivancos i Pol Requesens.

"El criteri de selecció dels 
compositors i obres s'ha basat 
en la màxima diversitat estilísti-
ca possible i en fer audible allò 
que era injustament descone-
gut", explica Pro Música Sacra. 

GRANOLLERS. Diumenge, tindrà 
lloc la 35a edició de la Trobada de 
Corals a l'església de Sant Esteve. 
A les 12 h es farà la missa, i a les 
17.30 h es procedirà amb el con-
cert. Enguany, la trobada compta 
amb la participació dels cors de 
la parròquia, de la coral de l'es-
cola de música Art-9 i l'Escolania 

de la parròquia de Sant Esteve de 
la Garriga. L'esdeveniment està 
organitzat per les corals grano-
llerines Albada i Sol Ixent, per la 
Federació Catalana de Pueri Can-
tores i per la parròquia de Sant 
Esteve. També es comptarà amb 
el patrocini de Covalco i carnis-
series Torrent. 

La Trobada de Pueri Cantores 
arriba la 35a edició a la ciutat

DIUMENGE AL MATÍ ES FARÀ LA MISSA I A LA TARDA, EL CONCERT
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Oblida’t de cuinar, 
gaudeix d’aquestes festes 

i encarrega els teus

CANELONS 
PER NADAL

Recorda que pots fer 
la teva comanda online

 a la web:
www.lacrossandra.com

Tots els canelons poden ser amb beixamel o sense i en safates de 3, 6, 16 i 20 unitats.
Porta’ns la teva safata i l’omplim amb la varietat de canelons que més t'agradi.

Granollers: T. 93 174 87 64 · Plaça Perpinyà, 14
Vic: T. 93 886 97 51
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COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

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

UN PESSEBRE 
DEL CENTENARI DE 
L'ESCOLA PEREANTON

Enguany, el pessebre institucional de l'Ajuntament de Granollers s'ha dedicat a 
l'escola Pereanton, que celebra el seu centenari. De fet, "ara fa 10 anys que es 
va fer aquest pessebre dedicat al Pereanton, i aquest any s'ha decidit repetir 
amb motiu del centenari", expliquen fonts del consistori. El pessebre és obra del 
granollerí Ramon Aumedes, del taller Sarandaca. Dins la recreació de l'edifici del 
centre educatiu es poden trobar fotos dels alumnes del centre.

a.j.

TRADICIÓ EL PESSEBRE ÉS OBRA DE RAMON AUMEDES, DEL TALLER SARANDACA TEATRE  L'OBRA COMPTARÀ AMB MÉS DE CENT PROFESSIONALS

Els Pastorets de l'Hospital 
celebren les 35 edicions
Any rere any, professionals de 
l'Hospital de Granollers –des de 
portalliteres fins a metges, pas-
sant per infermers i altres treba-
lladors del centre– representen 
els Pastorets, l'obra de Folch i To-
rres- Ho fan des de 1984 –ara fa 
35 anys–, quan es va inaugurar el 
Centre Geriàtric Adolfo Montañá, 
on tindrà lloc, precisament, l'obra, 
el dissabte a la tarda (17 h) i diu-
menge al matí (11 h).

L'edició comptarà amb un cente-
nar de persones –entre actors, can-
taires de la coral i responsables de 
decorats, vestuari i maquillatge– 
que aproparan el conte tradicional 
a les 52 persones que es troben en 
règim de residència assistida.

Aquest any, com a novetat, 
el muntatge incorpora tres ac-
tors nous. "El nostre objectiu 
és obrir l'Hospital a la ciutat i 
crear teixit associatiu", relata 
Germà Morlans, participant de 
la iniciativa des dels inicis, qui 
afegeix que darrerament l'Hos-
pital "està agafant una dinàmi-
ca que compta de forma activa 
amb la ciutadania". De fet, als 

Pastorets també actuen extre-
balladors de l'Hospital, i amics i 
veïns que desitgen ser partícips 
de la proposta. "A més, també 
tenim la sort de comptar amb 
professionals d'altres hospitals 
de la zona, com ara de Mata-
ró", detalla Morlans, i avança que 
"enguany la funció oferirà sor-
preses". Aprofitant el 35è aniver-

sari, es va inaugurar l'exposició 
Els Pastorets de l'Hospital des de 
l'objectiu, una mostra que, gràcies 
a la tasca dels fotògrafs Eva Gimé-
nez, Carles Díaz, José Ramos i Jordi 
Villacrosa, documenta visualment 
alguns dels aspectes de l'obra tea-
tral al llarg del pas del temps. En 
total, el recull va comptar amb 40 
fotografies –seleccionades d'un 
total de 1.800– que es van exposar 
al passadís que connecta els edifi-
cis d'hospitalització amb consultes 
externes. a. jiménez

EL MUNTATGE REPETEIX AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

La Pantomime de Chambridge,
protagonitzada per Aladdin
GRANOLLERS. Avui, dijous, s'es-
trena una nova edició de l'obra 
de teatre en anglès que, cada any, 
Cambridge School prepara, la 
Pantomime. Enguany, es durà a 
escena la història Aladdin and the 
magic teapot, i tindrà lloc –per se-
gon any consecutiu– al Teatre Au-
ditori de Granollers (TAG).

L'obra, que és de caràcter còmic 
i informal, oferirà dues funcions 
–la primera a les 17.45 h i la sego-
na a les 19.15 h–. Aladdin and the 
magic teapot s'interpretarà pels 
mateixos professors anglosaxons 
de les 10 escoles que actualment 

formen Cambridge School. A més, 
el muntatge –que està pensat per 
a un públic familiar– comptarà 
amb un narrador que, en català, 
anirà situant les escenes. 

La Pantomime, que és de ca-
ràcter solidària, destinarà tots els 
beneficis al projecte d'aquest any 
de la delegació de Mans Unides al 
Vallès Oriental. Les entrades –que 
es poden comprar a la recepció de 
les escoles d'idiomes o bé el ma-
teix dia, sempre que no s'esgotin– 
tenen un cost de 2 euros, excepte 
els infants menors de 3 anys, qui 
no hauran de pagar. 

GRANOLLERS. Diven-
dres (17 h), Can Gili 
encetarà les festes 
d'hivern de la xarxa 
de centres cívics de 

Granollers. Així, la trobada al cívic 
de Can Gili començarà amb un ta-
ller infantil i a continuació tindrà 
lloc un karaoke. La festa tancarà 
edició amb el sorteig d'una pane-
ra solidària que, per participar, 
requereix que els assistents donin 
material a la protectora d'animals 
de Granollers. La Festa d'Hivern 
de Can Gili, a més, oferirà brous de 
diferents tipus –es podrà triar en-
tre caldo vegetal i de carn–. A més, 
la música ambiental dinamitzarà 
la festa de barri.

A les 17.30 h, també de diven-
dres, serà el torn de la celebració 
de l'associació de veïns del bar-
ri de l'Hostal, que tindrà lloc al 
Centre Cívic Nord, on es farà la 
festa infantil –anomenada Diver-
concert– amb animació músical, a 
càrrec de la formació La Cuca Viu. 

Posteriorment, qui ho desitgi po-
drà prendre brou mentre es duen 
a terme tastets de teatre improvi-
sat. El Centre Cívic Nord acollirà, 
més endavant –dilluns 2 de gener 
de 2020 (17 h)–, un taller de fa-
nalets i, a les 18 h, els infants del 
barri de l'Hostal rebran la visita 
del patge Gregori –qui recollirà les 
cartes dels més petits–, mentre se 
celebra una xocolatada popular.

Al seu torn, divendres (19 h) 
l'associació de veïns del Lledoner 
oferirà escudella de Nadal a la pla-
ça Jaume I. 

Dimecres (18 h), el Centre Cí-
vic Jaume Oller oferirà –durant la 
seva Festa d'Hivern– un berenar 
de benvinguda amb xocolatada 
i melindros; un espectacle de la 
companyia Nòmades-Teatre Crític 
de Gràcia, que porta per títol Im-
pronòmades (19 h), i una rifa de 
paneres (20 h). A les 20.15 h, l'es-
deveniment tancarà edició amb 
un concert de Nadal de la coral 
Sonata. a.j.

Barris de la ciutat donen 
el tret de sortida al Nadal

POPULAR COMENCEN LES CELEBRACIONS ACTIVITATS FAMILIARS

La Festa de la 
Infància fa fanalets 
per rebre els reis

Divendres (17.30 h), l'Espai 
Zero oferirà, al Centre Cultural 
de Bellavista, un taller d'scra-
pbooking, una tècnica per im-
mortalitzar els records mitjan-
çant retalls d'imatges.

RECORDS EN RETALLS

Per a joves 
d'entre 18 i 30 anys

Els Sardanistes Franquesins 
oferiran un taller divendres (17 
h) al Centre Cultural de Bella-
vista en el marc de la Festa de 
la Infància. L'activitat consistirà 
en la narració de contes i en un 
taller per aprendre a ballar sar-
danes.

PER APRENDRE A BALLAR

Contes i sardanes, 
per als més petits

Dilluns i dimecres (17.30 h), 
la Biblioteca Municipal de les 
Franqueses proposarà el taller 
nadalenc Fanalet de reis, a càr-
rec de LAB Creatiu. Per partici-
par, cal inscriure's prèviament 
a la biblioteca o bé per telèfon. 
El taller familiar s'engloba en la 
setena edició de la Festa de la 
Infància.

Els patges visiten les 
escoles de la ciutat
Dijous i divendres (9 h) seran dies 
especials per als infants de Grano-
llers, qui gaudiran de les visites 
dels patges que acompanyen els 
Reis d'Orient. Al llarg dels dos dies 
al matí, els patges portaran la pols 
màgica als infants granollerins.

La vila medieval i 
moderna, en itinerari
Diumenge (11 h), el Museu oferirà 
l'itinerari Granollers, vila medieval i 
moderna. L'activitat, que partirà de 
L'Adoberia –les restes històriques 
que mostren com va ser nucli de 
producció artesanal– i farà un re-
corregut pel centre de la ciutat.

Els faran dos passis de  
la representació: dissabte

 (17 h) i diumenge (11 h)
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 12 al diumenge 15 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12º 7º 19º 8º 17º 6º 16º 5º

FUTBOL. DIUMENGE 15, 12.00 h
EC GRANOLLERS - CF PERALADA 
amb Emma Montané i Guillem Raich

BÀSQUET. DISSABTE 14, 17.45 h
CB GRANOLLERS - EL MASNOU  
BÀSQUETBOL
amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

GRANOLLERS. Dimecres (20 h), tin·
drà lloc el lliurament de la quarta 
edició del premi d'escultura Ma·
nel Batlle. El veredicte es donarà 
a conèixer al mateix moment de la 
inauguració de l'exposició de les 

obres finalistes. La mostra es po·
drà visitar a la sala d'exposicions 
del Cinema Edison fins al diumen·
ge 12 de gener de 2020. 

El guardó està organitzat per 
l'associació cultural Amics de la 

Quarta edició del Manel Batlle 
LA DOTACIÓ DEL PREMI D'ESCULTURA, QUE ARRIBA A LA QUARTA CONVOCATÒRIA, ÉS DE 3.500 EUROS

Dissabte (18 h), l'Espai Tranquil 
de Barbany acollirà la inauguració 
de l'exposició Aenima, un recull de 
pintures i dibuixos surrealistes. La 
trobada comptarà amb un recital 
de poesia, a càrrec de David Bawa 
i Joan Sala Vila. "Convidarem a 
una autoanàlisi de l'obra d'art 
que projecta la nostra pròpia 
imatge", en paraules de Vila.  a.j.

La mostra 'Aenima' 
oferirà un recital

ELS GRAVATS 
DELS PINTORS MÉS 
INTERNACIONALS

L'exposició itinerant De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Vila-
degut es pot visitar des de dijous passat –fins al 8 de març– al Museu de Grano-
llers, i mostra gravats d'artistes tan reconeguts com Dalí, Delacroix, Le Corbusier, 
Picasso i Miró. El recull de gravants –una tècnica que implica una democratització 
de l'art pictòric perquè posa a l'abast les obres–, s'estructura en cinc àmbits.

kaloni morera

ART  'DE PARÍS A NOVA YORK' MOSTRA PECES DE CREADORS RECONEGUTS DEL SEGLE XIX I XX

Ciutat de Granollers, entitat que 
compta amb el suport del consis·
tori, el Museu de Granollers, el 
Museu Abelló de Mollet del Vallès, 
i la botiga Joan Sitges, entre d'al·
tres patrocinadors.

La dotació econòmica del premi 
consisteix en 3.500 euros. 

El granollerí Jordi Pagès presenta 
avui, dijous (19.30 h), a la llibreria 
Calders de Barcelona, el llibre 
Quadern del silenci, que compta 
amb poemes de Laia Llobera il·
lustrats amb aquarel·les del ma·
teix Jordi Pagès. La presentació 
inclourà un recital amb l'acom·
panyament de la guitarra de Pol 
Pagès. 

Les aquarel·les 
poètiques de Pagès 

GRANOLLERS. Dissabte (20.30 h), 
L'Arrel·Fòrum de les Adolescèn·
cies, en col·laboració amb el Cine·
ma Edison, oferirà la projecció del 
film Blinded by the light al preu es·
pecial d'1 euro per als joves d'en·
tre 12 i 17 anys. 

D'altra banda, dimarts (20 h), en 
el marc del Cicle Gaudí, l'Edison 
projectarà la pel·lícula Litus.  

L'Arrel ofereix una 
sessió de cinema
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Els perfums de Vidal, a l'Adoberia
Dissabte (18 h), l'Adoberia acollirà una visita guiada 
amb els perfums dissenyats pel granollerí Agustí 
Vidal. L'activitat –que és gratuïta– té per objectiu 
donar a conèixer el món dels adobers i com eren 
les jornades laborals en aquest o�ici.

El cap de setmana tindrà lloc, a Cardedeu, la 25a Fira de Nadal i del Torró Artesà, 
organitzada per l'AV del Centre de la Vila. La Fira de Nadal i del Torró Artesà és la 
successora de l'antiga Fira dels Torrons. Enguany, hi haurà més de 180 parades 
amb una àmplia oferta de productes artesans i articles nadalencs. El protagonis-
ta serà, novament, el torró artesà de borrego de Cardedeu, elaborat pels mestres 
pastissers de la vila a partir de l'especialitat de rebosteria típica del municipi. La 
inauguració serà divendres (20 h) a la plaça de Sant Corneli. I tot plegat es farcirà 
d'activitats complementàries, com xocolatades, fer cagar el tió, escudella, balls i 
jocs infantils, entre altres.

Un quart de segle de la fi ra 
cardedeuenca dels torrons

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

arxiu

DIJOUS, 12
16 h Centre Cívic Nord
Taller d'autoprotecció i suport vital bàsic
17.45 h Teatre Auditori de Granollers
Aladdin and the magic teapot
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Com funciona la llei de l'atracció?
18.30 h Museu de Granollers
Places, parcs i jardins de granollers 2019
19 h Espai Gralla
Presentació del llibre Des del banc 
dels acusats, de Raül Romeva
19.45 h Teatre Auditori de Granollers
Aladdin and the magic teapot
DIVENDRES, 13
9 h Carrer d'Anselm Clavé
Fira de Nadal d'Oncovallès
17 h Centre Cívic Can Gili
Festa d'hivern
17.30 h Centre Cívic Nord
Festa d'hivern. DiverConcert
19 h Plaça Jaume I
Escudella de Nadal
21 h Llevant Teatre
Els tramposos
23 h Nau B1
The Crab Apples
DISSABTE, 14
9 h Pavelló de Can Bassa
Xocolatada solidària (Marató TV3)
10 h CAM de Roca Umbert
Workshop amb Circ Pistolet 
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Workshop de fotografi a analògica
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern
17 h Teatre Auditori de Granollers
Concerts de Nadal de l'Escola de Música
17 h Centre Geriàtric Adolfo Montañá
Els Pastorets de l'Hospital
18 h Espai Tranquil de Barbany
Inauguració de l'exposició Aenima
18 h CAM de Roca Umbert 
Improvisació guiada amb Bea Vergés
19 h Museu de Granollers 

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afi nitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra 
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
Biblioteca Can Pedrals
Dibuixos i pintures d'Isidre Soldevila. 
Fins al 13 de desembre
Biblioteca Roca Umbert
El català, al cinema! 
Fins al 30 de desembre
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografi es de Llorenç 
Civil. Fins a meitats de gener
Anònims

Parés. Pintura i escultura. 
Fins al 5 de gener de 2020
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografi es de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer de 2020
Llibreria La Gralla
Mirades. Retrats, pintures de Laia 
Pajares. Fins l'11 de gener de 2020
Casino
Les parets parlen (2019), de Jordi 
Trullàs Ramon Font. Fins al 31 de 
gener. 
Espai Tranquil de Barbany
Aenima, de David Bawa i Joan Sala.
Inauguració dissabte (18 h) 
Cinema Edison
Obres fi nalistes del premi 
d'escultura Manel Batlle. 
Inauguració dimecres (20 h)

DIJOUS, 12
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem el Nadal
DIVENDRES, 13
17 h Centre Cultural de Bellavista
7a Festa de la Infància. Conte i sardanes
17 h Escola Bellavista Joan Camps
Circ en família
17 h Plaça Can Font
24a Fira Mercat Nadal i 15a Fira d'Entitats
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de Scrapbook
18 h Escola Colors
Taller. Massatges i consciència corporal
DISSABTE, 14
9.30 h Plaça de l'Ajuntament
24a Fira Mercat Nadal i 15a Fira d'Entitats
11 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Muntem el pessebre
13 h Zona Esportiva Municipal
Open d'Agility (Marató TV3)
DIUMENGE, 15
10 h Centre Cultural de Bellavista
24a Fira Mercat Nadal i 15a Fira d'Entitats
11 h Centre d'Estudis Ferroviaris
Circulació de Trens Tripulats
12 h Parròquia Santa Eulàlia de Mèrida
Missa del tercer diumenge d'advent
DILLUNS, 16
17.30 h Biblioteca Municipal
7a Festa de la Infància. Fanalet de reis
18 h Biblioteca de l'INS El Til·ler
Enganxats a les noves tecnologies
DIMARTS, 17
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem el Nadal
DIMECRES, 18
17.30 h Biblioteca Municipal
7a Festa de la Infància. Fanalet de reis

LES FRANQUESES

Planetari. Any nou!... I per què?
20 h Plaça de la Llibertat
Zambomba fl amenca (Marató TV3)
22 h Nau B1
Dnit: Nit de llops. Música heavy
22.30 h Casino
Festa country
DIUMENGE, 15
10 h Pavelló de Can Bassa
Cursa solidària CNG4Camins
10 h CAM de Roca Umbert
Workshop amb Circ Pistolet
11 h L'Adoberia
Granollers, vila medieval i moderna
11 h C. Puig i Perucho
Xocolatada solidària (Marató TV3)
11 h Centre Geriàtric Adolfo Montañá
Els pastorets de l'Hospital
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. Vida microscòpica
12 h Sala Francesc Tarafa
Posem música al Nadal
12 h Teatre Auditori de Granollers
Concerts de Nadal d'Amics de la Unió
12 h Cinema Edison
Solan&Eri: missió a la lluna
17.30 h Parròquia de Sant Esteve
35a trobada de Pueri Cantores
17.30 h El Parquet
28è Festival patinatge artístic
19 h Llevant Teatre
Els tramposos
DILLUNS, 16
18 h Can Jonch
Tertúlia. El Pereanton: 100 anys 
d'escola pública
DIMARTS, 17
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identifi car fotografi es antigues
18 h Museu de Ciències Naturals
Què mengem avui?, amb Ada Parellada
18.30 h Museu de Granollers 
Recuperar l'essència de l'art i la natura
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert de Nadal de l'escola Art 9
20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. Litus

accessoris, alimentació...
Més de 12.000

articles

La botiga 
per a la teva 

mascota

Adopta! Ells et necessiten

Carrer Dionís Puig 3 Local B - Granollers
Tel.: 935 66 53 41 

 granollers@mascotas1000.com
www.mascotas1000-granollers.com

Regal Segur!
Per Compres
Superiors a 10€

*Fins a esgotar stock

DIMECRES, 18 
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Festa d'hivern
20 h Cinema Edison
Entrega del premi d'escultura Batlle
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