
CULTURA   L'ASSOCIACIÓ CULTURAL FA BALANÇ DE LA GESTIÓ DE LA SALA DE CINEMA I ES PROPOSA ATRAURE EL PÚBLIC JOVE A L'EQUIPAMENT DEL CENTRE  3

xavier solanas

Edison, un any i 21.000 espectadors
SONS NADALENCS
L'alumnat de l'Escola de Música i Conservatori 
va mostrar el seu talent dissabte al TAG  52 i 54

TEATRE
Amics dels Pastorets vol potenciar la
col·laboració amb centres educatius i 
convida l'alumnat d'Educem a actuar-hi  50

COMERÇ
El mercat de creadors 

emergents DFactory obre les portes 
divendres a la nau Dents de Serra  40

ART I TRADICIÓ
La programació festiva inclou, entre altres 
activitats, la instal·lació de Xevi Bayona a Roca 
Umbert, i el tió solidari amb El Xiprer  58 i 60

VIA PÚBLICA
LA PLAÇA PAU CASALS ACOLLIRÀ UNA ÀREA 
DE JOCS INFANTILS QUE S'IL·LUMINARÀ AMB 
ENERGIA QUE ES PRODUIRÀ AMB EL PROPI ÚS  10

ESPORTS
GRANOLLERS COMENÇA LES ACTIVITATS 
DE DIFUSIÓ DEL MUNDIAL D'HANDBOL FEMENÍ 
2021 UN COP REBUT EL RELLEU DEL JAPÓ  42

  ANY V   Núm. 228   19 desembre 2019somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES



dJ, 19 desembre 20192

BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU

2020
ÀGORA US DESITJA

agora-sa.com



dj, 19 desembre 2019 3

EN PORTADA

tius de la ciutat, si bé és cert que 
la majoria del públic de l'Edison  
–durant aquest any– ha estat prin-
cipalment adult –"d'entre 45 i 50 
anys"– especifica Pujadas. Aques-
ta mitjana, de fet, contradiu les es-
tadístiques a l'Estat, que palesen 
que, "malgrat que es pugui pen-
sar al contrari, qui més acudeix 
al cinema actualment són els 
joves", indica Pujadas, que reco-
neix que, precisament, una de les 
dificultats que es troba l'Edison és 
la d'arribar al públic juvenil. 

Segurament, el fet que el Cine-
club ja tingués un públic fidel més 
adult, que ha heretat l'Edison, pot 
ser-ne un dels motius, però també 
és complicat encaixar la progra-
mació, perquè només es disposa 
d'una sala i cada setmana, a l'Estat, 
s'estrenen unes 20 pel·lícules. "És 
complicat fer la tria. A més, hi ha 
una qüestió de competència, i és 
que les grans distribuïdores no 
acostumen a cedir les pel·lícu-
les a cinemes petits, d'una sola 
sala", detalla. Amb tot, l'Edison té 
una programació estable de dijous 
a diumenge, i es programen films 
des dels anys 50 fins a estrenes, 
entenent les estrenes com a pel·lí-
cules de les últimes dues setmanes. 
Dos dimarts al mes es projecten 
films clàssics o del Cicle Gaudí, i els 
dissabtes, de vegades, hi ha nit gol-
fa, pensada per al públic més jove. 
A més, per atraure un públic més 
genèric, l'Edison, que té una aposta 
clara per a la versió original, va fer 
una concessió a les cintes doblades 
–en les sessions de dissabte–. 

Local públic, gestió privada 
Sigui com sigui, la posada en mar-
xa de l'Edison va comportar la re-
cuperació d'un cinema al centre 
urbà. "Pel que fa a mobilitat, és 
un espai accessible des de tots 
els punts de la ciutat, i s'hi pot 
arribar fàcilment amb trans-
port públic", destaca Pujadas.

De fet, aquesta era una demanda 
ciutadana reiterada. I és per això 
que va arrencar l'Edison, gràcies a 

arxiu

Un any d'Edison 
amb uns 21.000 
espectadors
L'Associació Cultural, que gestiona l'espai, 
hi ha projectat un centenar de pel·lícules  
en 300 sessions, i 25 més per a escolars

Avui fa un any que el setè art va 
recuperar un espai al centre de 
la ciutat. L'Edison –gestionat per 
l'Associació Cultural de Grano-
llers– va obrir el teló el 19 de de-
sembre amb Cinema Paradiso a la 
gran pantalla. Passats 365 dies, el 
responsable de projecte de l'AC, 
Martí Pujadas, confessava que el 
2019 ha estat "un any d'apre-
nentatge", en què ha calgut tram-
pejar problemes tècnics i redefinir 
programacions per sumar públic. 

Malgrat aquesta etapa d'assen-
tament, el cinema Edison ha re-
unit, en tan sols un any, 21.000 
espectadors, i ha ofert 300 sessi-
ons  amb 100 pel·lícules diferents, 
a més d'unes 25 sessions amb 
4.000 infants de centres educa-

Avui, dijous (20 h), per 
commemorar el primer 
aniversari de la sala, l'Edison ha 
preparat una sessió especial. Hi 
projectarà un documental que 
és, precisament, un homenatge 
a les sales de cinema. Es tracta 
de Cinema mon amour, dirigit 
per Natalia Regàs i estrenat 
aquest 2019. El treball, però, es 
va iniciar el 2012, després que 
Regàs, enamorada del cinema, 
quedés colpida pel tancament 
del Renoir Les Corts. Des  
de llavors i fins al 2018 ha  
estat documentant les 10 sales 
barcelonines que han abaixat  
les persianes. Les entrades per  
a la projecció tenen un preu de  
5 euros (2 per als socis de l'AC).

Aniversari 
nostàlgic amb el 
passi de 'Cinema 
mon amour'

la col·laboració públicoprivada per 
reconvertir el Centre Cultural en 
una sala de cinema. Així, l'Ajunta-
ment, propietari de l'equipament, 
va confiar la gestió a l'Associació 
Cultural, que des de fa anys ja pro-
jectava a l'equipament en el marc 
del Cineclub. Aquesta barreja de 
propostes d'autor i mainstream no-
més necessita l'àmplia resposta del 
públic per a una llarga vida. i a.j.

LA BENVINGUDA  Sala i vestíbul es van adequar fa un any per millorar el confort de l'espectador
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Les esperades obres del parc de Bombers 
s'allargaran fi ns a fi nals de l'estiu vinent

EQUIPAMENTS EL PROJECTE, ADJUDICAT A SOLER CONSTRUCTORA, CONSISTEIX EN LA RENOVACIÓ DE PART DE LES INSTAL·LACIONS I LA INCORPORACIÓ DE SALES

kaloni morera

Taller científi c i tecnològicL'ATM incorpora el bitllet multipersonal T-familiar
Can Font, a les Franqueses, acull un taller 
cientí�ic i tecnològic organitzat per la 
Fundació Martí l'Humà i adreçat a infants 
entre P4 i 6è de primària. Començarà 
dilluns i té un preu de 38 euros.

Les crítiques per l'eliminació de la T-10 –substituïda per l'abonament 
T-Casual unipersonal– han fet recti�icar l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), que divendres anunciava la creació de la T-familiar. 
Es tracta d'un nou títol de 8 viatges i una validesa de 30 dies, pensat 
sobretot per a famílies que viatgen plegades. Entrarà en vigor d'1 de març.

SOCIETAT

GRUA Els treballs al costat de l'actual edifici del parc de Bombers evidencien la futura construcció d'una nova nau

GRANOLLERS. Des de fa unes set-
manes s'han posat en marxa les 
reivindicades obres del parc de 
Bombers de Granollers, un equi-
pament que ha quedat petit i ob-
solet per afrontar les necessitats 
actuals del servei d'emergències.

Tot i que la reforma feia anys 
que s'anunciava, el procés de lici-
tació va anar endarrerint l'actua-
ció que, fins i tot, també ha trigat 
a arrencar un cop adjudicades les 
obres, el maig passat.

Finalment, les obres de reforma 
i ampliació, amb un pressupost 
que volta el milió d'euros, s'allar-
garan fins a finals de l'any vinent. 
El termini d'execució és de 10 me-
sos, així que tot fa pensar que es 
podran inaugurar a la tornada de 
les vacances estivals, al setembre.

La reforma necessària
El parc de Bombers de Granollers 
es va inaugurar el 1977 i, des de 
llavors, només ha tingut una re-
modelació significativa, el 1993, 
amb l'ampliació de dependències. 
A banda de la manca d'espai, el 
parc ha anat arrossegant defici-
ències, que els darrers anys s'han 
evidenciat amb episodis de pla-
gues i inundacions.

Ara, les obres aniran a càrrec 
de Soler Constructora, l'empresa 

guanyadora del concurs públic 
després que s'hi presentessin 
cinc propostes. Els treballs con-
sistiran en l’adequació del parc 
existent, tot renovant part de les 
instal·lacions i incorporant noves 
sales. A més, també s’amplia amb 
nous espais tècnics i es renova la 
façana. "S’actualitzarà l’aspecte 
i es millorarà la seva eficiència 
energètica", explica la mateixa 
constructora, que ha guanyat el 
concurs públic amb un pressupost 

d'1.022.522 (IVA inclòs), més de 
100.000 euros per sota que la pre-
visió inicial de la licitació.

Així, ja s'ha instal·lat una grua 
per als treballs de construcció d'un 
nou edifici de prop de 300 metres 
quadrats, de planta baixa més pis, 
a l'espai que limita amb el carrer 
de Guglielmo Marconi, i que per-
metrà instal·lar-hi un gimnàs, una 
aula, lavabos, magatzem i una zona 
de rentadora i assecadora, així com 
nous aparells de climatització.

Les obres també preveuen uns 
annexos a l'actual cotxera per 
obrir una nova porta, per tal que 
els vehicles no hagin de compartir 
porta d'entrada i sortida, així com 
la reforma de la coberta.

Pel que fa a la reforma de la part 
de dependències, es preveu recon-
vertir l'aula en vestidor comple-
mentari i nous serveis higiènics; 
reordenar els lavabos masculins i 
incorporar un vestidor i servei fe-
mení; reformar la sala de control i 

ampliar-la; reformar els despatxos 
perquè tinguin il·luminació i ven-
tilació natural; adequar la zona de 
presortida des del passadís central; 
ignifugar l'estructura metàl·lica; 
substituir el fals sostre, les portes i 
l'enllumenat, i remuntar la coberta 
per instal·lar-hi aïllament tèrmic. 
Aquesta serà la darrera fase de les 
obres que, de moment, se centra-
ran en el nou edifici annex. Es pre-
veu que a l'abril es pugui iniciar la 
reforma de l'actual edifici.

Mentre durin els treballs es ga-
rantirà el funcionament del parc, 
tot i que en algun moment caldrà 
la instal·lació de contenidors pre-
fabricats provisionals per acollir 
algunes dependències en obres. ❉

El currículum

L'empresa adjudicatària, del grup Soler 
Constructora, compta amb la confian-
ça de la Generalitat, que fa una dècada 
li va encarregar els parcs de Bombers 
de Prats de Lluçanès i Torelló. De fet, 
la firma explica que aquests van ser 
els primers encàrrecs d'Infraestruc-
tures de la Generalitat. Al currículum 
del Grup Soler també hi ha les obres 
de rehabitlitació de l'Ajuntament de 
Tarragona, la climatització de l'abadia 
de Montserrat i la instal·lació de bio-
massa, l'adequació de l'edifici de Red 
Eléctrica Española i el manteniment 
dels edificis de la Direcció General de 
la Policia de Catalunya.

ELS EQUIPAMENTS 
DE TORELLÓ I EL 
LLUÇANÈS EN EL CV

Es renovarà la façana, s'actualitzarà l'aspecte i es millorarà l'eficiència energètica de l'edifici
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LES FRANQUESES. Les obres de re-
modelació de la plaça de l’Esbarjo, 
a Bellavista, estan a punt d’enlles-
tir-se. Aquests dies s’està col·lo-
cant el mobiliari i acabant la zona 
de jocs, adaptada a diferents edats 
i concentrada al llarg d’un talús. 
L’espai està inspirat en un bosc tal 
com es va decidir en el procés par-
ticipatiu a finals de 2017, un procés 
que s’ha mantingut posteriorment 
amb una comissió de seguiment 
formada per veïns, comerciants, 
regidors i tècnics de l'Ajuntament. 
La intervenció ha afectat els més 
de 2.000 metres quadrats de la 
plaça i ha convertit el carrer Tra-
vessia en una plataforma única, 
de manera que queda unida sense 
barreres a la zona de lleure. 

També s’ha millorat l'accessibi-
litat de l'espai salvant la majoria 
de desnivells amb rampes, s’han 
incorporat nous elements d'ar-
brat i mobiliari urbà, s’ha millorat 
la il·luminació, s’ha enjardinat i, 

URBANISME  LA RENOVACIÓ D'AQUEST ESPAI CENTRAL DE BELLAVISTA HA TINGUT UN PRESSUPOST DE 389.195 EUROS

x.l.

NOVA PLAÇA  L'espai, amb nous espais de jocs i relació, s'inspira en un bosc

sobretot, s’ha renovat la zona de 
jocs i descans com a espais cen-
trals de la plaça. També s'han 
eixamplat les voreres d’algunes 
cruïlles adjacents i s’han construït 
orelles als encreuaments dels car-
rer Barcelona i Travessia i al dels 
carrers Cardedeu, Ponent, Traves-
sia i el passeig Andalusia. D'altra 
banda, també per millorar l'acces-
sibilitat, s'han traslladat la caseta 
de l'ONCE i la xurreria a la banda 
dels números imparells del pas-
seig Andalusia, i s’ha habilitat un 
punt de trobada amb bancs mo-
dulars a la plaça per permetre la 
relació entre els veïns.

Més d'un any d'obres
Les obres, a càrrec d’Abolafio 
Construccions SL, van arrencar 
a principis de desembre de l’any 
passat amb un termini d’execució 
previst de quatre mesos, però els 
entrebancs a l’hora de desmuntar 
una línia de mitjana tensió que 

bé va comportar diversos canvis 
i retards en l'obtenció dels ma-
terials de construcció, fet que ha 
endarrerit la finalització de l’obra. 

El cost total de la intervenció ha 
estat de 389.195 euros, finançats 
al 50% per l’Ajuntament i pel Pla 
de Barris de la Generalitat.   

travessava la plaça per ressitu-
ar-la paral·lela al carrer Traves-
sia, per un traçat més racional i 
segur, va alentir els treballs fins 
al punt de quedar aturats durant 
gairebé mig any. Aquest retard en 
la tramitació del plec de descàrre-
ga de la companyia elèctrica tam-

La plaça de l'Esbarjo, gairebé enllestida

Les pistes de pàdel del polígon 
Congost, a tocar de Can Ribas, 
transformaran part de la instal-
lació en un recinte indoor, amb 
quatre pistes cobertes. A finals 
de novembre va començar la ins-
tal·lació de l’estructura per tancar 
aquestes quatre pistes, tant per 
dalt com pels laterals, i la previsió 
és que a mitjans de gener la millo-
ra ja estigui completada. 

La instal·lació està gestionada 
per l’empresa Nou Pàdel Les Fran-

queses, i compta amb 13 pistes 
panoràmiques homologades per 
la Federació Catalana de Pàdel, 
una botiga de material esportiu, 
un restaurant-cafeteria, vestidors 
femení i masculí i un aparcament 
de 100 places reservat als clients. 

“A poc a poc anem actualit-
zant el club perquè la gent esti-
gui contenta; i, en aquest cas, el 
cobriment de part de les pistes 
ja estava previst en el projecte 
inicial de l’equipament”, expli-

Nou Pàdel cobreix quatre 
pistes al polígon Congost

nou pàdel les franqueses

PISTES COBERTES  Quatre de les 13 pistes quedaran tancades al gener

ca l’encarregat de la instal·lació, 
Javier Sorroche. El Nou Pàdel Les 
Franqueses està en funcionament 
des de mitjans de 2015. Compta 
amb uns 200 socis i cada setmana 
pot registrar fins a 1.400 usuaris. 
“Cada dia es disputen entre 40 i 
50 partits, amb quatre jugadors 
cadascun”, destaca Sorroche. 

A més de les pistes disponibles 
per a la pràctica lliure del pàdel i 
diverses competicions organit-
zades durant l’any, el club té una 
escola d’aquest esport tant per a 
infants com per a adults, i a partir 
del febrer serà la seu de la 1a edi-
ció de la Catalunya Padel League 
Sport, una lliga amb quatre rondes 
i tres partits al mes que s’allar-

L'espai s'inspira en un bosc, tal com es va decidir en un procés participatiu el 2017

garà fins a la gran final del juny. 
Les inscripcions per participar-hi 

–quatre parelles per grup– estan 
obertes fins al 26 de gener. 

La junta de govern local de Gra-
nollers va aprovar inicialment a 
finals de novembre el projecte de 
substitució del paviment de la pis-
ta central de Palau d’Esports, amb 
un pressupost estimat de 330.566 
euros (IVA inclòs) i el projecte de 
substitució de les grades retràctils 
del mateix equipament, en aquest 
cas amb un pressupost de 411.737 
euros (IVA inclòs). Aquests dos 
projectes s'afegeixen a la renova-
ció integral dels vestidors del camp 
de futbol de Ponent; la substitució 
del paviment de la pista annexa 
del Palau d'Esports; la construcció 
d'una pista poliesportiva exterior 
coberta a Can Bassa i la impermea-
bilització de la graderia principal 
del camp de futbol municipal del 
carrer Girona. Segons avançava fa 
uns mesos l'alcalde, “el Pla d'Acció 
Municipal (PAM) d’aquest man-
dat tindrà una cura especial per 
a les instal·lacions esportives”.  

EQUIPAMENTS

El Palau d'Esports 
ja té projecte per 
substituir grades i 
paviment de la pista
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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

Tant la meva mare com la meva 
àvia han tingut càncer de mama. 
És hereditària aquesta malaltia?
El càncer de mama hereditari 
és una cosa molt poc freqüent. 
Ara bé, és cert que determina-
des mutacions genètiques que 
poden detectar-se quan es di-
agnostica el càncer sí que poden 
heretar-se, circumstància que 
podria incrementar el risc de pa-
tir la malaltia. En tot cas, amb els 
controls periòdics que indiqui el 
ginecòleg sempre pot minimit-
zar-se el risc, ja que, si es donés 
el cas, amb un diagnòstic precoç 
els tractaments solen ser molt 
eficaços.

Tinc dèficit de vitamina D, tot i 
que no gaire. Exactament per a 
què serveix aquesta vitamina?
La vitamina D és imprescindible 
per a la correcta formació dels 
ossos. La falta d'aquesta vitami-
na pot provocar dolors i debilitat 
osteomuscular, agreujar l'osteo-
porosi i, per tant, incrementar el 
risc de patir fractures.

Els usuaris de l'estació de tren de 
Granollers Centre s'han anat tro-
bant amb algunes incomoditats 
els darrers dies a causa d'avaries 
als ascensors, que es van instal·lar 
fa poc més d'un any.

De fet, l'entitat Granollers Peda-
la denunciava aquesta setmana els 
problemes d'accessibilitat a l'an-
dana 2-4 arran de l'avaria de l'as-
censor, on hi penja un cartell que 
indica "des d'aquí no funciona", 
és a dir, des de l'estació, però sí que 
s'hi pot entrar des de l'andana. "Ja 
no sorprèn perquè ens hi hem 
acostumat, però és lamenta-
ble aquesta deixadesa i falta de 
respecte per a les persones en 
situació de mobilitat reduïda", 
deia Granollers Pedala a través de 
les xarxes. Segons Renfe, es tracta 
d'un problema amb els polsadors. 

censor fa 35 dies que està fora de 
servei. "S'estava pendent d'una 
peça que ha trigat en arribar, 

Aquest, però, no és l'ascensor que 
més problemes ha ocasionat. Renfe 
reconeix que a la via 2 un altre as-

GRN PEDALA

INFRAESTRUCTURES  RENFE ASSEGURA QUE LES INCIDÈNCIES A GRANOLLERS CENTRE I LES FRANQUESES SE SOLUCIONARAN AVIAT

AVARIAT  L'ascensor dóna accessibilitat a les vies 2 i 4

però la setmana vinent estarà 
solucionat", indiquen fonts de 
Renfe al SomGranollers. Així, du-
rant uns dies han coincidit els pro-
blemes de funcionament de dos 
dels tres ascensors existents. Però 
l'estació de Granollers Centre no 
és l'única que pateix les molèsties 
d'instal·lacions avariades. Justa-
ment la darrera setmana també hi 
ha hagut un ascensor fora de servei 
a l'estació de Bellavista (Granollers 
Nord - les Franqueses), que es re-
parava dimarts. En aquesta estació 
també hi ha un històric de queixes 
d'usuaris aquest any per mal funci-
onament de la porta d'entrada, de 
les escales mecàniques i dels me-
canismes de validació de bitllets 
–es va donar el cas a la primavera 
que només en funcionava un i es 
formaven cues que arribaven fins 
a l'exterior de l'estació–.

Malgrat tot, Renfe explica que 
els ascensors "no acostumen a 
fallar" i troba que aquestes ava-
ries formen part dels problemes 
habituals de manteniment de les 
instal·lacions.  M.E.

Malgrat que les previsions muni-
cipals eren que al novembre les 
rampes mecàniques del carrer 
Carles Riba, al barri de la Font 
Verda, es poguessin posar en mar-
xa, els darrers tràmits han pos-
posat l'entrada en funcionament. 
El consistori està pendent dels 
permisos finals d'Endesa, que ha 
de fer una inspecció final a la ins-
tal·lació de la xarxa elèctrica de 
l'obra per donar l'alta del submi-
nistrament. "Tenim tot el tràmit 
fet, de manera que esperem que 
l'aturització arribi aviat", expli-

ca el regidor de Medi Ambient i 
Obres i Projectes, Albert Camps, 
qui insiteix que l'obra civil fa dies 
que s'ha donat per enllestida.

Un cop es posin en marxa les 
rampes, caldran uns dies de prova 
per assegurar-se que tot el meca-
nisme i les càmeres –per actuar en 
cas de vandalisme o avaria– fun-
cionin correctament. Les rampes 
es posaran en marxa només quan 
detectin el pas d'algú i tindran un 
horari general de 7 a 23.30 h, tot i 
que es podrà adaptar a caps de set-
mana o esdeveniments especials.  

m.E.

UN COP REBUDA L'AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, CALDRAN UNS DIES PER PROVAR EL MECANISME I LES CÀMERES

DARRERS TREBALLS  Al novembre s'ultimaven les obres de les rampes

Les rampes mecàniques de la 
Font Verda, pendents d'Endesa

Ascensors de funcionament 
intermitent a les estacions
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La Nit de Reis,  
il·lusió a mans plenes.
El primer regal, un caçacaramels!

La nit de Reis és la més esperada pels més 
petits de la casa. Així doncs, hem creat un 
caçacaramels per a la cavalcada i una original 
carta de Reis perquè no es deixin cap desig. 
 
Recull el caçacaramels i la carta a partir 
del 17 de desembre a qualsevol oficina 
de Banc Sabadell de Granollers o als 
comerços adherits.

Promoció vàlida fins a esgotar-ne 
existències totals: 60.000 unitats.

Granollers_anunciBS_259x160.indd   1 26/11/19   11:43

El pla específic de mobilitat del Va-
llès (PEMV) està a punt de fer-se 
públic, després d'un important re-
tard –es va iniciar el 2016–. I mal-
grat que encara no ha vist la llum, 
la Campanya contra el Quart Cin-
turó (CCQC) ja ha mostrat la seva 
"decepció sobre els continguts 
i el procediment de redacció i 
debat que ha portat a les por-
tes d'aquesta aprovació inicial", 
indica i assegura que "estem da-
vant una oportunitat perduda" 
d'afrontar els reptes ambientals i 
econòmics de la mobilitat al terri-
tori vallesà. Segons l'entitat, el pla 
manté "una proposta de Quart 
Cinturó maquillada, alhora que 
compromisos i propostes de 
millora ferroviària que, ni per 
reiterades, esdevenen ja ben 
poc creïbles". A més, recorda que 
el Govern va adjudicar la redacció 
del pla el desembre de 2016 amb 
un termini d'execució de 9 mesos. 
"N'han passat 36 i encara no 
està aprovat", lamenten. 

Josep Medina, degà del Col·legi 
d'Advocats de Granollers i Co-
marca (Icavor) des de l'any 2011, 
deixarà el càrrec aquest diven-
dres, quan l'assemblea de l'en-
titat triarà el seu relleu entre les 
candidatures d'Antoni Font i Joan 
Martínez, ambdós a l'actual equip 
de Medina. Així, la junta general 
ordinària de l'Icavor se celebrarà 
a les 13 h a la seu del carrer Lle-
vant, i també durà a aprovació el 
pressupost de 2020.

Càrrecs a triar
Seguidament, es triaran els nous 
càrrecs de la junta de govern, que 
han de ser renovats perquè ha ex-
pirat el termini pel qual van ser 
elegits. Els càrrecs que es triaran 
per a un mandat de quatre anys 
són el degà, el vicedegà i els dipu-
tats 5è, 6è i 7è.

La setmana passada va acabar 
el termini de presentació de can-
didatures i diumenge es van pro-

clamar els candidats: Antoni Font 
i Joan Martínez. 

Font és actualment vocal 5è i 
responsable de torn d'ofici, i for-
ma equip amb Jesús Santos, que 
vol revalidar l'actual càrrec de 
vicedegà. Formen també la can-
didatura Pilar Ballestero, Dolors 
Salazar i Sílvia Catot.

Martínez és diputat 7è de l'ac-
tual junta de govern i responsable 
de la comissió de drets humans, 
mediació, comunicació i advocats 
sèniors. Amb ell, Ramon Palau,  
actual diputat 6è, aspira a vicede-
gà. També formen part de la can-
didatura Roger Subirana, Lídia 
Velasco i Raquel Bardella.

L'elecció es farà per mitjà de 
llistes obertes i, per fomentar la 
participació, s'ha permès votar 
des de dimarts tant a la seu de 
Granollers com als nous jutjats 
de Mollet. Fins divendres, podran 
fer-ho uns 800 advocats i advoca-
des de la comarca.  

Eleccions a l'Icavor per 
rellevar Josep Medina, 
que és degà des de 2011

MEDI AMBIENT JUSTÍCIA  L'ASSEMBLEA TRIA ENTRE ANTONI FONT I JOAN MARTÍNEZ

L'oposició al Quart 
Cinturó alerta que 
el pla de mobilitat 
vallesà inclou la via

El grup municipal d'ERC a l'Ajun-
tament de Granollers ha presentat 
una moció per debatre en el pro-
per ple municipal en què reclama 
que el consistori insti el govern es-
panyol a modificar la llei que limi-
ta l'ús del superàvit municipal per 
tal de poder constituir estoc d'ha-
bitatge públic de lloguer social. A 
més, la proposta de moció també 
reclama modificar la llei per tal 

d'obligar la Sareb a cedir un 30% 
dels seus immobles per a la cre-
ació d'un fons social d'habitatge. 
Així, ERC reclama el retorn social 
del rescat bancari com a mesura 
per garantir l'accés a l'habitatge, 
un aspecte que cada vegada gene-
ra més desigualtats.  

Amb motiu de les festes nadalen-
ques, el ple de desembre s'avança-
rà al proper dilluns (19.30 h). i

POLÍTICA   ELS REPUBLICANS PRESENTARAN UNA MOCIÓ AL PLE

ERC reclama el retorn del 
rescat bancari en pisos socials

Mirall promou un grup de teatre 
social feminista per al 8 de març
L’Associació Mirall ha començat a preparar les accions del 8 de Març, Dia de 
la Dona, amb l'impuls d'un grup de teatre social feminista que promogui la 
reflexió i el camí cap a una societat sense subordinació de gènere. La idea és 
plasmar artísticament les reflexions sobre què significa ser dona i la lluita 
per la igualtat. “A través del teatre i la creativitat treballarem sobre les 
relacions saludables i els rols igualitaris i no estereotipats; i des d’una 
perspectiva feminista, fent que totes i tots siguem protagonistes de 
les nostres pròpies històries”, apunten des de l’entitat. Divendres es va 
fer la primera trobada per crear una petita obra de teatre amb perspectiva 
de gènere, amb l'acompanyament de dues professionals, Letícia Sauter i 
María Jose Ribadeneirea, psicòloga especialitzada en psicodrama, psicote-
rapeuta i formadora. Els assajos es reprendran el 24 de gener.  
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BON NADAL I FELIÇ ANY 2020!

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers ha instal·lat al carrer 
Agustí Vinyamata, en el tram com·
près entre l'avinguda del Parc i la 
Fonda Europa –davant del Casino 
i Correus–, diferents elements de 
mobiliari urbà amb l'objectiu de 
pacificar el trànsit rodat en aquest 
espai. Després de la reforma del 
carrer de Marià Sans i del projecte 
d'urbanització de la plaça de Pau 
Casals, el govern municipal ha 
considerat oportú fer aquesta ac·
tuació al carrer Vinyamata, que és 
una de les entrades a l'illa de via·
nants del centre.

L'estiu de l'any passat, l'espai ja 
es va pavimentar a un sol nivell, a 
partir d'asfaltar al mateix nivell de 
la vorera, i ara s'ha completat l'ac·
tuació de pacificació amb la instal·
lació de jardineres, bancs i seients 
de formigó de diferents mides, que 
ajuden a trencar la visualització 
d'una línia recta que podria fer ac·
celerar alguns vehicles al pas per 
la zona, i a evidenciar que es tracta 

ments de motos i de càrrega i des·
càrrega que hi havia hagut.

Així, es reserva únicament un 
traçat sinuós per al pas de vehi·
cles del veïnat i de qui vulgui acce·
dir als dos aparcaments existents 
en aquest punt.  

d'un carrer pensat per al pas lent 
de vehicles i la convivència amb els 
vianants. De fet, el consistori pre·
tén que les persones que hi passen 
caminant s'hi sentin més còmodes 
i ocupin més espai.  De fet, fa temps 
que es van eliminar els aparca·

Com l'actuació al carrer Vinyama·
ta, l'Ajuntament de Granollers ha 
emprès altres actuacions a l'en·
torn de la plaça Josep Barangé 
–pendent d'una reforma a mitjà 
termini–. Així, tenint en compte 
la manca d'àrees de jocs infantils 
al centre de la ciutat, el consistori 
ha adjudicat la instal·lació d'una 
àrea a la plaça Pau Casals, acaba·
da de reformar aquest estiu. Així, 
els propers dies l'empresa Nou 
Parc, SA, que ha guanyat el con·
curs públic amb un pressupost de 
34.425 euros (IVA inclòs), instal·
larà la nova àrea de jocs infantils 
en un termini de dues setmanes.

L'espai està adreçat especial·
ment a infants de 2 a 6 anys, de 
manera que inclourà un paviment 
esmorteïdor sota els jocs, a més 
de mobiliari urbà i un rètol infor·
matiu. La característica diferen·
ciadora d'aquest espai és que els 
mateixos elements de joc produ·
eixen llum, ja sigui per material 

amb lluminàries led que aprofi·
ten l'energia solar o per l'energia 
cinètica que produiran els infants 
en jugar.

A més, segons el mateix plec de 
clàusules del concurs, les estructu·
res de joc han de ser d'acer galva·
nitzat pintat al forn, d'LDPE polie·

tilè o d'altres materials d'elevada 
resistència al vandalisme i escàs 
manteniment. A més, com que se 
situarà sobre un aparcament so·
terrat, cal instal·lar planxes repar·
tidores de càrregues o elements 
que permetin l'estabilitat dels jocs 
sense necesssitat de perforar el 
paviment de la plaça.  M.E.

Una nova àrea de jocs 
infantils a la plaça Pau 
Casals produirà llum

AJUNTAMENT

VIA PÚBLICA  EL MOBILIARI URBÀ S'HA COL·LOCAT AL CARRER VINYAMATA, ENTRE EL PARC I L'EUROPA ACTUACIONS A L'ESPERA DE LA REFORMA DE LA PLAÇA BARANGÉ

Jardineres i bancs per pacificar 
el trànsit davant del Casino

PLANTES  Les torretes i els bancs fan que els vehicles circulin més lentament

Els elements, pensats per 
a infants de 2 a 6 anys, 

s'il·luminaran amb l'energia 
cinètica produïda amb l'ús
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Nou Esclat a Granollers
C/ Roma, 3, cantonada C/ Lluis Companys

Amb punt de recollida de la compra online



dJ, 19 desembre 201912

L'incendi que la setmana passada 
va calcinar les instal·lacions de Di-
tecsa Centro Derpin, una empresa 
de reciclatge de dissolvents i resi-
dus industrials de Montornès, 
ha posat de manifest els efectes 
devastadors per al medi i la salut 
que pot tenir la falta d'exigència 
ambiental en l'activitat indus-
trial. Ditecsa acumula sancions i 
denúncies per part d'organitza-
cions ecologistes, especialment 
en una altra planta del mateix 
grup a Huelva, on els últims anys 
s'han registrat fins a 14 incendis. 
Es dóna el cas que la mateixa em-
presa és propietària de Befesa 
Aluminio, situada al polígon Pla 
de Llerona i que també arrosse-
ga un llarg historial de queixes i 
incompliments de la normativa 
mediambiental –l'empresa no ha 
superat els controls mínims en 
contaminació atmosfèrica en les 

caven al Besòs i provocaven la 
mort de centenars de peixos, un 
impacte ecològic que l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) ha qua-
lificat de ''molt greu''. L'aigua de 
l'extinció del foc va arribar al riu 
i va deixar al seu pas cadàvers de 
carpes, bagres i anguiles –una es-
pècie que al Besòs està en perill 
d'extinció. "Entre Montornès i 
Montcada han mort gairebé el 
100% dels peixos, fins i tot dels 
més resistents, com les carpes", 
assegura el naturalista David Per- 
piñán, testimoni de primera mà 
de l'afectació de l'incendi al riu. 
Tècnics de l'ACA, per la seva ban-
da, han agafat mostres per com-
provar a través de l'aigua i els 
sediments l'efecte del vessament 
sobre el medi, i tant l'ACA com 
el Consorci Besòs Tordera estu-
diaran si és possible accelerar la 
recuperació del riu. Tot i ser un 
procés "difícil", tècnics de l'ACA 
confien que la recuperació serà 
positiva perquè "un riu és un sis-

inspeccions ambientals de la Ge-
neralitat dels anys 2014, 2015, 
2017 i 2018–.

Lenta recuperació del riu
Mentre l'incendi cremava, milers 
de litres de producte tòxic s'abo-

mollet pel futur

MEDI AMBIENT  L'ACCIDENT POSA DE MANIFEST L'INCOMPLIMENT REITERAT DE L'EMPRESA DE LA NORMATIVA MEDIAMBIENTAL

El vessament de Ditecsa causa
un alt impacte ecològic al Besòs

EFECTES DEL FOC  Els abocaments tòxics van matar multitud de peixos

GRANOLLERS. El servei de recollida 
porta a porta comercial del paper 
i el cartró que fins ara es feia no-
més a l'illa de vianants s'ha ampli-
at aquest desembre a més carrers 
i places de la ciutat, de manera 
que, a més de l'illa de vianants, 
el servei també és efectiu, des del 
2 de desembre, per als comerços 
d'alguns trams del carrer Roger 
de Flor, Torras i Bages, Girona, 
Joan Prim, Alfons IV, Sant Jaume, 
Princesa i la plaça Barangé entre 
d'altres. En els trams marcats per 
l'Ajuntament i el Consorci per a 
la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental, la recollida porta a por-
ta comercial del paper i el cartró 
serà obligatòria per als grans ge-
neradors de residus, i l'incompli-
ment de la mesura pot comportar 
sancions. La recollida es farà cada 
dimarts, dijous i dissabte de 20 a 
21 h, excepte els festius, en què 
no hi ha servei. D'altra banda, per 
desenvolupar el procés correcta-
ment, l'Ajuntament i el Consorci 
de Residus demanen als veïns que 
pleguin i lliguin els cartrons o bé 
que els posin dins d'una capsa per 
evitar així que s'escampin, i que 
no es barregin amb cap altre tipus 
de residu. Des de l'Ajuntament de 
la ciutat es mostren convençuts 
que el canvi contribuirà a fer més 
eficient la recollida selectiva i en-
coratgen els comerços i la ciutada-
nia a reciclar més, però, sobretot, 
a reduir la generació de residus. 
Per la seva banda, entitats comer-
cials com Comerç de Dalt assegura 
que "és una iniciativa molt ben 
trobada per aconseguir descon-
gestionar els contenidors blaus 
dels carrers de la ciutat". 

SERVEIS  

S'amplia la 
recollida porta
a porta comercial
de paper i cartró

Inspeccions

Ditecsa –inclosa dins del Pla i Progra-
ma d’Inspecció Ambiental Integrada de 
Catalunya– havia estat sancionada dues 
vegades els darrers tres anys per l'Agèn-
cia de Residus de Catalunya. Una ha es-
tat aquesta tardor passada amb 10.000 
euros per qüestió ambiental, mentre 
que l'any 2017 va ser sancionada amb 
48.000 euros després de detectar-se un 
emmagatzematge superior a la capaci-
tat permesa, l’acumulació de materials 
fora de lloc (envasos buits) i la manca de 
traçabilitat en la gestió documental de 
residus. D'altra banda, l’any passat, una 
inspecció del Departament de Medi Am-
bient mitjançant visites in situ a la planta 
va concloure que tampoc no es garantia 
el compliment adequat de les condici-
ons fixades en l’autorització ambiental, 
sobretot pel que fa a les prescripcions 
com a gestor de residus, un fet que, 
segons la Generalitat, no suposava cap 
afectació sobre el medi, i actualment 
continua oberta una altra inspecció  
–sense resolució– de la Direcció de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

SANCIÓ DE 48.000 
EUROS PER EXCÉS 
D'EMMAGATZEMATGEL'empresa és propietària de la franquesina Befesa Aluminio

LA FISCALIA DE MEDI AMBIENT OBRE UNA 
INVESTIGACIÓ SOBRE LA CONTAMINACIÓ
n El fiscal coordinador de delictes contra el medi ambient, urbanisme i patrimoni 
històric ha obert diligències d’investigació per la contaminació ambiental generada 
per l'incendi. La Fiscalia respon així a la petició de col·lectius de protecció del  
medi ambient, com Ecologistes en Acció i Mollet pel Futur, que demanaven a  
l'òrgan judicial que actués d'ofici per "determinar les responsabilitats i sancions  
pertinents pel delicte sobre el medi ambient i la salut de les persones".
Aquests col·lectius consideren que els efectes sobre la salut de les persones i sobre 
la biodiversitat del Besòs han estat "molt greus" i exigeixen a les administracions 
competents que "avaluïn els efectes sobre la qualitat de l'aire i la conca del Besòs 
i prenguin les mesures necessàries per recuperar el bon estat atmosfèric i
de la qualitat del riu". Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat,  
Damià Calvet, assegurava dijous que el Govern "arribarà fins on calgui
per dirimir responsabilitats ambientals", en referència a la contaminació del riu.

tema dinàmic'. Els mateixos tèc-
nics recorden que no es pot agafar 
aigua del riu, tampoc per al reg, i 
recomanen que tampoc no en be-
guin els animals. Des del mateix 
dia del foc, el Consorci Besòs Tor-
dera s'ha coordinat amb els ajun-
taments implicats per rescatar el 
màxim de peixos i mantenir-los en 
tancs airejats per alliberar-los ai-
gües amunt. Per seguir l'evolució 
de la qualitat de l'aigua, l’ACA i el 
Consorci Besòs Tordera faran un 
pla de mostreig que inclou mos-
tres d’aigües superficials, subter-
rànies i costaneres i que s’esten-
drà fins l'abril de 2020. 
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Un veí de Granollers de 86 anys que 
travessava en bicicleta un pas de vi-
anants a l’encreuament dels carrers 
Colom i Francesc Macià va resultar 
ferit amb un cop al cap dissabte al 
migdia en ser atropellat per una 
moto. El motorista va donar negatiu 
en el control d’alcoholèmia, i el ferit 
va ser traslladat conscient amb un 
traumatisme a l’Hospital de Grano-
llers després d’una primera atenció 
al lloc dels fets per la Policia Local, 
tècnics sanitaris i els Bombers.  

SUCCESSOS  

Atropellat 
un ciclista de 86 
anys al carrer Colom

Diverses patrulles de la policia local 
van intervenir dimarts al matí, poc 
abans de les 8 h, en una baralla a la 
via pública, a l'entorn de la rotonda 
de la Bimbo. La disputa es va pro-
duir, presumptament, per un tema 
de compravenda de drogues. La 
policia va intervenir-hi per mediar 
entre les persones implicades i no 
hi va haver cap detingut.  

Mediació policial en 
una baralla al carrer

LES FRANQUESES. Guillots i Suats, 
l’entitat que des de 2011 treballa 
per dinamitzar activitats lúdiques 
i festives a Bellavista, especial-
ment per festa major, fa una crida 
a incorporar nous membres que 
aportin noves idees i que assu-
meixin els càrrecs organitzatius 
de l’entitat. “Nosaltres ja fa molts 
anys que hi som, ja no tenim la 
mateixa energia i busquem un 
relleu perquè l’entitat continuï 
endavant”, explica Noelia Rome-
ro, presidenta de Guillots i Suats 
des de fa tres anys però vinculada 
a la junta des de l’inici. “Fem una 
doble crida: a renovar la jun-
ta –actualment són cinc– i tam-
bé per ampliar la implicació i 
la participació del màxim de 
gent”, explica. L’objectiu és que 
les incorporacions aportin ener-
gia renovada a l’entitat i estabili-
tat per mirar de no perdre algunes 

separades que competien entre 
elles per guanyar la festa i, des 
de fa un parell d’anys, treballen 
plegades i sense competició per 
crear i organitzar activitats con-
juntes. “Fa un temps vam deixar 
de competir entre colles i vam 

de les activitats estrella de la festa 
major, com l’estirada de tractor, la 
caminada nocturna, la xocolatada 
o la cursa d’obstacles.

Malgrat que jurídicament sem-
pre ha estat una única entitat, els 
primers anys hi havia dues colles 

ENTITATS  EL FUTUR DE L'ASSOCIACIÓ ES DEBATRÀ DISSABTE EN UNA ASSEMBLEA OBERTA AL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA

Guillots i Suats fa una crida
per renovar la junta de l'entitat
El grup dinamitza activitats a la festa major de Bellavista des de 2011

apostar perquè la gent parti-
cipés i gaudís”, diu Romero, qui 
posa d’exemple l’estirada de trac-
tor, que “cada vegada té més 
èxit i més participació”. Com 
tota entitat sense ànim de lucre, 
funciona gràcies als socis i a una 
junta que coordina les activitats i 
el funcionament intern, així com 
a les persones que en el moment 
de la festa col·laboren perquè tot 

surti bé. En aquest sentit, la fins 
ara presidenta també s’ofereix a 
col·laborar amb la nova junta per 
garantir un bon traspàs en l’orga-
nització de les activitats.

Amb la idea d’engrescar nous 
membres i debatre com ha de ser 
el futur de l'associació, Guillots i 
Suats convoca una trobada aquest 
dissabte a la sala polivalent del 
Centre Cultural de Bellavista, de 
10 a 13 h. Serà una assemblea 
amb esmorzar oberta a tothom 
qui vulgui participar-hi. 

arxiu

ESTIRADA DE TRACTOR  Una de les activitats estrella de la festa major

Organitza l'estirada
de tractor, la caminada
nocturna, la xocolatada
i la cursa d'obstacles
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OBERT FESTIUS
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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Divendres, com en altres indrets del país, es farà a Granollers una marxa de 
torxes en solidaritat amb els presos i preses polítiques. El recorregut sortirà 
a les 20 h de la plaça de l'Església i farà un recorregut pel centre per acabar 
a la mateixa plaça, on es podrà prendre un brou. L'acte està organitzat per 
Rescat, CDR Granollers, Crida per Granollers - CUP i Grup de suport a Lola. i

Dissabte Roca Umbert va acollir una jornada antirepessiva organitzada per 
Alerta Solidària i altres entitats locals. Un dels moments àlgids va ser el debat, 
moderat per la periodista Elisenda Cuquet, que va fer un repàs història a la 
repressió al país, amb la germana de Jordi Cuixart, Ester, i el repressaliat de 
l'any 92 Ramon Piqué, entre altres ponents. La jornada va continuar amb un  
vermut i dinar solidari, seguit del concert de Subversions. Ja a la tarda, Maria 
Ferrer va impartir un taller sobre com encarar la repressió i la jornada es va 
cloure amb parlaments, música i poesia a l'Aplegador. i foto: xavier solanas

Jornada antirepressiva a Roca Umbert
Cs critica que 
Plataforma per la 
Llengua es difongui 
a les biblioteques

Marxa de torxes per la llibertat 
dels presos i preses polítiques

El portaveu de Ciutadans (Cs) a 
l'Ajuntament de Granollers, Jordi 
Pavón, ha crititcat que se cedeixin 
espais a les biblioteques "per ex-
posar publicitat de Plataforma 
per la Llengua", entitat que qua-
lifica de "xiringuito", i ho retreu 
al govern del PSC. Segons Pavón, 
Plataforma per la Llengua és una 
entitat que "fomenta el monolin-
güisme, espia nens als centres 
escolars i llança una aplicació 
per a mòbil, discriminatòria i 
sectària, per puntuar els comer-
ços segons el seu nivell d'aten-
ció en català", una aplicació que, 
per a Ciutadans, té "l'objectiu de 
pressionar els establiments a 
partir de l'assenyalament i es-
carni públic".

D'altra banda, el grup municipal 
de Cs ha presentat una moció per 
al proper ple en què insta el con-
sistori a demanar l'equiparació de 
drets de les parelles de dret i els 
matrimonis pel que fa a l'accés a 
la pensió de viudetat. i

POLÍTICA

Dimarts a la nit Tsunami Demo-
cràtic va desplegar una pancarta 
de grans dimensions a la plaça de 
Lluís Perpinyà de Granollers en 
què fa una crida a la mobilització 
no violenta i a la desobediència 
civil amb el lema Canviem l'estat 
de les coses. L'actuació es va dur 
a terme la vigília de la gran acció 

convocada per dimecres, al voltant 
del partit entre el Barça i el Ma-
drid al Camp Nou. Els activistes de 
Tsunami van accedir al terrat de 
l'edifici de la plaça Perpinyà, que 
fa cantonada amb el carrer Joan 
Prim, de manera que es pot veure 
des d'aquest eix viari i també des 
de la plaça Maluquer i Salvador.  

L'ACCIÓ ES VA DUR A TERME DIMARTS A LA NIT

Tsunami desplega una 
pancarta a la plaça Perpinyà

jordi borràs

EL MOMENT  Dos dels activistes, dalt del terrat, en desplegar la pancarta
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El despatx d’advocats ACS Advocats Associats va sorgir 
com a resultat de la il·lusió i ambició del seu soci fundador, 
l’advocat granollerí Albert Colombo Sánchez, d’exercir la 
seva professió amb llibertat i independència, per així poder 
crear una marca pròpia que es distingís per la seva excel·lèn-
cia, proximitat, modernitat, professionalitat i eficàcia.
Aquest projecte ha anat consolidant-se i evolucionant, i 
justament la seva expansió ha fet necessari que el despatx 
s’adapti a les necessitats d’aquest creixement.

En primer lloc, incorporant nous socis, com l’advocada Lía 
Alfonso Gómez que aporta major especialització a la firma, 
amb una dilatada experiència en dret processal civil i penal, 
especialment en bancari.

D’altra banda, l’expansió de la firma ha fet necessari un canvi 
d’ubicació de les oficines a un nou despatx a peu de carrer, 
que aporta a la firma major visibilitat, comoditat i modernitat.

El creixement d’ACS Advocats Associats tant en capital 
humà com en infraestructures, permet que pugui assolir un 
increment de volum de feina i una ampliació de matèries a 
tractar, garantint als seus clients uns serveis altament espe-
cialitzats, personalitzats, detallats i actualitzats.

Així doncs, ACS Advocats Associats és un despatx multidis-
ciplinari que està altament preparat per donar solucions als 
problemes civils, penals, de família, contractuals, d’accidents 
de circulació, bancaris, entre d’altres, que poguessin tenir els 
seus clients.

Tanmateix, a més d’oferir als seus clients un ampli assesso-
rament legal, aquest despatx també està dotat d’un equip 
de gestors i comptables per aquells clients que necessitin 
ajuda amb la comptabilitat, el pagament d’impostos i altres 
gestions pròpies de les persones jurídiques o dels empresa-
ris autònoms.

En conseqüència, ACS Advocats Associats es consolida 
cada dia més com un despatx de referència a la ciutat 
de Granollers. 

ACS Advocats Associats, 
un despatx que sona fort a Granollers.

ACS Advocats Associats 
NOVA ADREÇA c. Foment, 14. GRANOLLERS. T. 932 226 042 - 661 38 75 89
info@acsadvocats.com · www.acsadvocats.com
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GRANOLLERS. El lliurament de les 
Medalles de la Ciutat torna a la 
Sala Francesc Tarafa, després que 
l'any passat se celebrés al Teatre 
Auditori. De fet, se'n van lliurar 
més –després que la situació polí-
tica el 2017 va fer prendre la de-
cisió d'anul·lar el reconeixement 
d'aquell any–. Aquest divendres, 
doncs, a les 20 h, Granollers home-
natjarà en una acte que acostuma 
a envoltar-se d'emotivitat l’acti-
vista Mamadou Aliou Sylla, a títol 
pòstum, i la directora esportiva de 
les seccions de gimnàstica artísti-
ca femenina i masculina del Club 
Natació Granollers (CNG), Aurora 
Morata Salvador.

Mamadou Aliou Sylla va morir 
aquest estiu als 44 anys. Va des-
tacar pel seu activisme social a 
favor dels drets humans exercit 
primer al seu país, el Senegal, en 
el marc d’una ONG que defensava 
els drets de les dones i, posterior-
ment, a Granollers en diferents 
entitats com l'Associació Cultural 

par des del primer moment de la 
seva constitució. Es reconeix tam-
bé el seu paper impulsor en l’in-
tercanvi de jugadores d’handbol 
del BM Granollers i Kédougou, el 
seu poble natal al Senegal, que ell 
considerava una oportunitat per 

Resortisante de Kedougou, de la 
qual va ser un dels seus impul-
sors; l'Associació Cultural Amics 
de l’Àfrica del Vallès Oriental, on 
va ser vocal de la junta; El Xiprer, 
on va fer de voluntari, i Vallès Ori-
ental Vol Acollir, on hi va partici-

ajuntament

CIUTADANIA LA SALA TARAFA ACULL EL LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT A LA FAMÍLIA DE L'ACTIVISTA SOCIAL I A LA GIMNASTA

Tot a punt per homenatjar 
Aurora Morata i Mamadou Aliou

MAMADOU ALIOU SYLLA  Va morir l'estiu d'aquest any

CARRER DE JOAN PRIM, 27 · T. 931 29 62 04
ELS MILLORS PREUS DEL MERCAT
US DESITGEM BONES FESTES!

ELS DIES 
25 I 26 
OBRIM 

AL MATÍ

cng

AURORA MORATA  Ha estat clau per a la secció de gimnàstica al CNG

apoderar i capacitar  les dones. El 
seu humanisme, caràcter dialo-
gant i col·laborador el va convertir 
en un dels interlocutors a Grano-
llers de la comunitat senegalesa 
de la regió de Kédougou.

Aurora Morata ha impulsat, amb 
gairebé 40 anys de dedicació, la 
secció de gimnàstica artística del 
Club Natació Granollers, des d’on 
exerceix com a directora esportiva 
de les seccions femenina i mas-
culina. Es reconeix també la seva 
trajectòria esportiva que va tenir 
la seva màxima expressió en els 
Jocs Olímpics de Moscou 1980, on 
va assolir la 25a posició i va contri-
buir a que la gimnàstica de l'Estat 
obtingués la millor classificació de 
la història fins aleshores. Un any 
abans va ser campiona d’Espanya 
de gimnàstica esportiva en cate-
goria individual i medalla d’or en 
els Jocs de la Mediterrània d’Split, 
entre els resultats més destacats 
del seu llarg palmarès. El fet de po-
sar-se al capdavant i fer progres-
sar durant tants anys la gimnàstica 
artística va ser reconegut pel seu 
club, el CNG, que li va dedicar la 
sala de gimnàstica en el seu honor.

L'acte inclourà l'entrega d'un 
llibret amb la trajectòria dels ho-
menatjats, escrit per Paco Monja i 
editat per l'Ajuntament.

■ Granollers atorga les Medalles de la 
Ciutat des de 2005 i, des de llavors, ja 
han estat més d'una cinquantena les 
persones i entitats reconegudes:
2005. Oriol Montaña, Miquel Boix, 
Josep Verde Aldea, Marta Estrada i 
l'Agrupació Sardanista.
2006. Ramon Casanovas, Josep Garrell, 
Antònia Jordana, Anna M. Palé i la Con-
gregació de les Germanes Carmelites.
2007. Jordi Icart, Mercè Riera, l'Esbart 
Dansaire, Club Atlètic i Club Bàsquest.
2008. Pere Canal, Miquel Montañé, 
Margarita Tintó i l'Associació Cultural.
2009. Josep Arenas, M. Rosa Clusella, 
Feli Miyares, Lluïsa Salvador i l'Escola Pia.
2010. Antoni Botey, Carles Riera, Dolors 
Lamarca i l'Ag. Escolta i Guia Sant Esteve.
2011. Joan Bretcha, Donat Puig i Mi-
quel Roca.
2012. Josep M. Campos, Esport Club i 
Estabanell Energia.
2013. Icavor, Creu Roja i Fonda Europa.
2014. Montserrat Ponsa, Amics de la 
Unió i Editorial Alpina.
2015. Francesc Jané i Ceràmica Cumella.
2016. Joan Garriga i Olga Pey.
2018. Xavier Castellsagué, Josep Bover, 
AV de Can Bassa i Congost i La Gralla.

MIG CENTENAR 
DE RECONEIXEMENTS
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      Més de 80 anys fent costat als nostres franquiciats

      Més de 1.000 franquícies

      Més de 5.000 clients

      10 plataformes logístiques per donar servei a tot el territori nacional

      Negociem amb més de 1.300 proveïdors de marques líders

Més de 90 cash&carry per atendre a més de 70.000 professionals

www.covalco.es

Bones 
Festes!
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També li oferim: VALORACIÓ 
GRATUÏTA | PERITATGES 
JUDICIALS | ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT | 
GESTIÓ POST LLOGUER | 
ASSEGURANCES DE LLOGUER
 | DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT I CERTIFICAT 
ENERGÈTIC

 3 habitacions
 Cuina amb galeria
 1 bany
 Gran menjador 
 Finca amb ascensor

186.000€

Certificación
EnergéticaF

PIS EN VENDA
A GRANOLLERS

CENTRE C/SANT JAUME
DE 70 m2

La teva immobiliària
de confiança a Granollers

us desitja

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

La Marató de TV3 i Catalunya Rà-
dio, enguany dedicada a la recerca 
en l'àmbit de les malalties minori-
tàries, ha aconseguit enguany l'ad-
hesió de més de 3.800 activitats po-
pulars arreu de Catalunya i més de 
9,4 milions d'euros de fons, una de 
les xifres més altes dels últims anys. 
A Granollers i les Franqueses tam-
bé han estat moltes les entitats que 
han organitzat activitats per recap-
tar fons. Una de les més destacades 
va ser la matinal solidària al Palau 
d’Esports amb el BM Granollers, 
els Xics, el Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental i l’Espai Wellness, 
amb un torneig de mares i pares de 
l’escola esportiva d’handbol, una 
sessió de zumba, un esmorzar de 
forquilla i altres tallers. 

També algunes associacions de 
veïns s'hi han implicat, com les de 
Can Mònic –amb una xocolatada i 
animació musical– i el barri Con-
gost, que va recollir 1.000 euros 
amb una cantada flamenca de na-
dales. Una setmana abans, els ve-
ïns de Ponent també van recaptar 
1.025 euros amb una sardinada i la 
fira de comerç al carrer. 

Una de les iniciatives que més 
èxit ha tingut ha estat la venda de 
llibres usats aportats pels usuaris 
a les biblioteques de la ciutat, amb 
una recaptació de 2.307 euros, la 
més alta registrada en les 12 edi-
cions celebrades fins ara. L'AM-
PA del Col·legi L'Estel ha recollit 
1.092 euros amb una matinal de 
jocs de taula i un esmorzar, i tam-
bé altres entitats han celebrat ac-
tivitats, com  l'Escola de Música i 
Coral Art-9, amb dos concerts a la 
sala Tarafa; CrackSportsClub, amb 

Entitats mobilitzades per 
les malalties minoritàries

SOLIDARITAT  LA VENDA DE LLIBRES USATS DE LES BIBLIOTEQUES HAN SUPERAT ELS 2.300 EUROS DE RECAPTACIÓ, I LES VOLTES SOLIDÀRIES AL CIRCUIT, ELS 16.300

La Marató recapta milers d'euros a Granollers i les Franqueses
xavier solanas

ESMORZAR  Hotels Vallès Oriental va organitzar una botifarrada

una sessió de cycling; i el Centre 
d'Educació Especial Montserrat 
Montero, amb la venda de produc-
tes elaborats pels alumnes. També 
per recaptar fons, aquest dissabte 
tindrà lloc la tradicional canta-
da de nadales de les AMPES de la 
Xarxa d'escoles de Granollers. Serà 
pels carrers i places de la ciutat, 

amb una cantada conjunta final a 
la plaça de l'Església (17.30 h). 

1.200 voltes al Circuit
Uns 600 vehicles van participar al 
Circuit en les voltes solidàries, una 
activitat en què cada vehicle pot 
completar dues voltes al traçat. El 
Circuit va recaptar 16.310 euros. 

x.solanas

ESPORT  L'handbol també va ser protagonista de la matinal solidària

xavier solanas

ESCUDELLA  El tast de dissabte al matí va recaptar fons per La Marató
x.solanas

RECONEIXEMENT  L'Associació Growing, premiada a la Fira d'Entitats

El Mercat de Nadal i la Fira d'Entitats de les Franqueses, dedicats a la cooperació 
i la solidaritat, ha assolit el rècord de recaptació per a La Marató de TV3. En total 
s'han recollit 3.836 euros, un miler més que l'any passat, en activitats com el 
tast d'escudella, una activitat dirigida al complex esportiu municipal, la botifarrada 
i la xocolatada popular, a més de la venda de llibres de l'espai d'economia social 
i solidària. Més de 40 associacions i clubs esportius van participar a la fira amb 
tota mena d'exhibicions i activitats. Van destacar, entre d'altres, l’Espai dels Bons 
Desitjos, el concert de l'Escola Municipal de Música, exhibicions de dansa, concerts 
corals, la ballada de sardanes i dels gegants, partides d'escacs i d'escalextric, tir 
amb arc, un petit correfoc, la botifarrada, el tast d'escudella, la xocolatada i el tió 
que van poder fer cagar els més petits. D'altra banda, l'Associació Growing va rebre 
en el marc de la fira un reconeixement als valors de l'esforç, la constància i la  
superació i al fet de ser un referent en l'educació a infants amb altres capacitats.
Una altra entitat que també va recollir fons el cap de setmana va ser el Club d'Agility 
Santa Quitèria, que va aconseguir 1.150 euros en un Open d'Agility a Corró d'Amunt.

El Mercat de Nadal més solidari
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La botiga perfecte per trobar el regal ideal
moda - accessoris - gastronomia

* 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



dj, 19 desembre 201922

GRANOLLERS. L'empresària Mar-
garita Arderiu ha assumit la presi-
dència del Rotary Club Granollers 
després de la mort sobtada al no-
vembre de Felip Rovira. La presa 
de possessió del càrrec es va fer 
oficial divendres, en el marc del 
sopar de Nadal de l'entitat, que va 

mestre de cerimònies actual del 
Rotary i president de 2017 a 2018.

L'acte es va iniciar amb un ho-
menatge a Felip Rovira, per mitjà 
d'un vídeo que recordava la seva 
trajectòria a l'entitat.

A més, l'acte va incloure també 
l'entrega d'un reconeixement Paul 

celebrar-se a l'Hotel Granollers.
De fet, ja estava previst que 

Arderiu fos presidenta durant el 
2020-2021, però la investidura 
s'ha avançat i s'ha fet efectiva amb 
el lliurament del collar de la mà 
de Sandra Pascual, presidenta an-
terior a Rovira, i de Jaume Guinot, 

rotary

ENTITATS EN EL SOPAR DE NADAL ES VA HOMENATJAR FELIP ROVIRA I ES VA LLIURAR EL PREMI PAUL HARRIS A MARIA IBÁÑEZ

Margarita Arderiu assumeix
la presidència del Rotary Club

PAUL HARRIS  Reconeixement a la voluntària centenària d'El Xiprer, Maria Ibáñez

L'Associació Protectora d'Animals 
de Granollers (APAG) ha impul-
sat una campanya de captació 
de finançament per mitjà de la 
venda de samarretes, que es po-
dran adquirir al web www.crow-
dence.com/en-busca-de-una-nu-
eva-oportunidad fins dilluns 23. 
L'objectiu de l'APAG és la lluita 
contra l'abandonament i el mal-
tractament animal, i gràcies al seu 
refugi recuperen cada any dese-
nes de gossos i gats, i en gestionen 
les adopcions. Amb la compra de 
les samarretes s'ajuda al manteni-
ment de les instal·lacions, així com 
a la compra d'aliments i medica-
ments per als animals acollits.

SOLIDARITAT

Samarretes per 
ajudar la protectora
d'animals

Harris a Maria Ibáñez, que tot i els 
seus 100 anys fa de voluntària a El 
Xiprer ajudant a la cuina. També 
es va fer un segon reconeixement 
al soci Eugeni Riera, que ha treba-
llat més de 20 anys al Rotary. En 
el cas de la Maria Ibáñez el lliu-
rament del premi el va fer Sigfrid 
Rovira, fill de Felip Rovira, i en el 
cas d'Eugeni Riera, Montse Moral, 
delegada del governador del dis-
tricte 2202 de Rotary.

Vacunes contra la pòlio
El guardó Paul Harris, que du el 
nom del fundador del Rotary Club, 
reconeix la tasca social d'una per-
sona o entitat, i comporta l'en-
trega, per part de l'associació, de 
1.000 euros a la fundació Rotaria 
per a projectes internacionals. En-
guany, els dos premis han suposat 
una aportació de 2.000 euros que 
es destinaran a la compra de 400 
vacunes contra la pòlio.

L’acte de divendres –que aple-
gava també els membres del Ro-
tary de Caldes– es va tancar amb 
els parlaments de Josep Vilanova, 
president del Rotary Club Caldes, 
i de Margarita Arderiu, presiden-
ta del Rotary Club Granollers, i el 
comiat del mestre de cerimònies 
amb un brindis. m.e.
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Vols el calendari?

Estabanell Energia 2020
L’energia de la llum i el foc

No oblidis portar un rebut o factura d’Estabanell Energia.*

Granollers: c/Rec 28
La Garriga: c/Calàbria, 15 Local 4
Tona: c/Barcelona 22

·
·
·

Vine a recollir-lo
a les nostres oficines

*
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La Universitat 
de Vic - Universitat 
Central de Catalunya 
us desitja bones festes 
i feliç 2020

La Universidad 
de Vic - Universidad 
Central de Cataluña 
os desea felices fiestas 
y próspero año 2020

L’Université de Vic - 
Université Centrale de 
Catalogne vous souhaite 
de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2020

Season’s greetings and 
good wishes for 2020 
from the University of 
Vic - Central University 
of Catalonia
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L'Hospital de Granollers va reunir 
divendres 140 professionals de 
centres hospitalaris d'arreu del 
país en la 14a Jornada de la Der-
matologia Catalana, impulsada 
per la Societat Catalana de Der-
matologia (SCD), de l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya, 
juntament amb la Secció Catalana 
de l'AEDV (Academia Española de 
Dermatología y Venereología) i el 
Servei de Dermatologia de l’Hos-
pital General de Granollers.

Entre altres temes, s'hi va tractar 
la dermatitis atòpica, la malaltia 
crònica més prevalent a la infante-
sa, amb un 20% de la població afec-
tada i un augment significatiu els 
darrers anys. Els símptomes són 
excés de sequedat a la pell i brots 
amb molta picor. Segons el doctor 
Lluís Santamaria, immunòleg i pro-
fessor de la Universitat de Barce-
lona, un millor coneixement de les 
causes immunològiques d'aquesta 
malaltia ha permès el desenvolu-
pament de nous fàrmacs biològics, 
que permetran el control sense els 
efectes secundaris dels fàrmacs im-
munosupressors. Tot i que la inci-

del Col·legi de Metges de Barcelona 
(COMB), va dibuixar un marc con-
ceptual de cooperació internacio-
nal i salut global. Botta va explicar 
la seva experiència en l'àmbit de la 
cooperació en zones de conflicte.

D'altra banda, i seguint dins la 
línia de la salut dermatològica glo-
bal, el doctor Oriol Mitjà, cap de la 
Unitat d'Infeccions de Transmissió 
Sexual de l'Hospital Germans Trias 
i Pujol i Premi Princesa de Girona 
2013, va incidir en la importància 

dència en adults és inferior respec-
te als infants, Santamaria confirma 
que s'ha observat, els darrers anys, 
un augment significatiu en la pobla-
ció adulta, de major gravetat i amb 
una important afectació de la qua- 
litat de vida dels pacients.

La cooperació internacional en 
dermatologia també va tenir un 
paper important en la jornada. La 
doctora Mònica Botta, directora 
mèdica de l'Hospital de Granollers 
i vocal de Cooperació Internacional 

hgg

SALUT  GRANOLLERS REP 140 PROFESSIONALS DEL PAÍS EN LA JORNADA IMPULSADA PER LA SOCIETAT CATALANA DE DERMATOLOGIA

L'Hospital, centre de la dermatologia

INAUGURACIÓ  Taula amb Botta, Bielsa, Barnusell, Pujol i Guilabert

de la recerca en les anomenades 
dermatosis oblidades, que afecten 
uns 1.000 milions de persones en 
149 països d'àrees tropicals o sub-
tropicals. Es tracta de malalties cu-
tànies mutilats que afecten indivi-
dus amb pocs recursos en entorns 
de pobresa, que mai no milloraran 
perquè les conseqüències de la ma-
teixa malaltia limiten les capacitats 
físiques de qui la pateix i produeix 
rebuig social. Algunes d'aquestes 
són la lepra, la leishmaniosi, l'úlcera 
de Buruli o el pian. Sobre aquesta 
darrera malaltia, Mitjà va explicar el 
seu lideratge en els programes d'er-
radicació massiva en comunitats 
d'alt risc mitjançant la utilització 
d'una única dosi d'azitromicina.

Per acabar, la doctora Isabel 
Bielsa, presidenta de la Societat 
Catalana de Dermatologia (SCD), 
de l'Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya, va valorar molt 
positivament la tasca investiga-
dora d'aquesta jornada, en què 
la dermatitis atòpica i la coope-
ració internacional reflecteixen la 
tendència a orientar-se cap a una 
perspectiva de salut global.  m.e.

El Complex Assistencial en Salut 
Mental (CASM) Benito Menni de 
Granollers va coorganitzar, jun-
tament amb l'atenció primària de 
l'ICS, l'ABS la Roca del Vallès i el 
servei de salut mental de la Fun-
dació Sanitària Mollet la jornada 
El cap en el treball col·laboratiu, 
amb l'objectiu de fomentar l'abor-
datge en xarxa de problemàtiques 
psicosocials. La trobada es va fer 
a l'Hospital de Mollet i va aple-
gar els professionals directius de 
l'atenció primària referents de 
Salut Mental i Addiccions (SMiA), 
conduïts per grups psicoeduca-
tius, així com els professionals de 
la xarxa de SMiA de les instituci-
ons que treballen al Vallès Orien-
tal, treballadors socials sanitaris i 
equips directius de centres d'aten-
ció primària. Entre els ponents hi 
havia Francesco Panicali, del CAS 
Granollers; Núria Balcells, direc-
tora de l'EAP Granollers Nord, i 
Francesca Jiménez, coordinadora 
del CSMA Granollers.  

MODEL COL·LABORATIU

El CASM Benito 
Menni coorganitza 
una jornada sobre 
addiccions a Mollet

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha presentat als profes-
sionals de l'Hospital de Granollers 
la guia per fer front als maltrac-
taments de gent gran. A la sessió 
clínica, dijous, van assistir-hi pro-
fessionals de medicina especialit-
zada, infermeria i treball social. 
L'objectiu era donar a conèixer 
la guia per generar eines d'abor-
datge multidisciplinari en casos 
d'abús o negligència envers la 

gent gran. Un dels eixos principals 
treballats va ser la detecció i inter-
veció des de cada àmbit. La guia 
ajuda a detectar, avaluar i inteve-
nir davant sospites de vulneració 
de drets de les persones grans.

La sessió va ser conduïda per 
Jordi Muñoz, advocat i president 
de l'Associació per a la investiga-
ció del maltractament a persones 
grans, i va ser un espai d'inter-
venci d'experiències.  

Presentada la guia per detectar 
maltractaments a la gent gran
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GRANOLLERS. L’Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr) ha volgut 
difondre, per mitjà d'una nova 
exposició al vestíbul de l'edifici 
consistorial, les fotografies més 
antigues que conserva en el seu 
fons documental i que, malgrat no 
poder datar amb exactitud, s'esti-
ma que mostren el granollers de 
tombant del segle XIX al XX –entre 
els anys 1878 al 1912–.

Així, gràcies a aquests testimo-
nis visuals el visitant es pot fer 
una idea de com era el Granollers 
de fa més d'un segle. Qui hi ha-
via darrera la càmera, retratant 
paisatges, arquitectura i la vida 
social, era Tomàs Torrabadella i 
Fortuny (Granollers, 1848 - Bar-
celona, 1912), fill de farmacèutics 
que, tot i seguir la tradició famili-
ar, tenia com a aficions la pintura, 
el dibuix i la fotografia.

Així, les fotografies més anti-
gues que es conserven de Grano-
llers són obra seva, com també 
altres fruit dels seus nombrosos 
viatges a l'estranger. La seva afi-
ció va ser providencial per a Gra-
nollers, ja que en aquella època 
Granollers no era objectiu prefe-
rent dels fotògrafs de postals, que 
preferien els pobles d'estiueig.

Torrabadella va viure a la casa 
familiar que es va fer construir el 
1902 amb la seva dona, a la can-
tonada del carrer Anselm Clavé 
amb Marià Maspons, a la cone-
guda casa de Can Ramoneda –un 
exemple del patrimoni arquitec-
tònic local–. A més, de veure els 
inicis d'aquest espai i la decoració 
interior, les seves fotografies tam-
bé permeten veure altres indrets 
emblemàtics de la ciutat, com la 
Porxada, la plaça Maluquer i l'ac-

mercat, la gent benestant sortint 
de missa, la festa de Carnaval amb 
el Ball de Donzelles, les processons 
i el treball al camp. I potser la més 
curiosa: l'observació d'un eclipsi 
des del bell mig de la carretera 

tual ajuntament, però també d'al-
tres de desapareguts, com l'antic 
ajuntament i l'església gòtica.

La selecció de fotografies que ha 
fet l'Arxiu evoca com era la vida a 
l'època, amb els pagesos venent al 

fons tomàs torrabadella / amgr

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ARXIU MUNICIPAL EXPOSA A L'EDIFICI CONSISTORIAL LES FOTOGRAFIES MÉS ANTIGUES DEL SEU FONS

Tomàs Torrabadella, testimoni visual de
la ciutat de tombants del segle XIX al XX

PLAÇA DE L'OLI  Una dona coprant a unes pageses

fons tomàs torrabadella / amgr

PORXADA GUARNIDA  Grup d'infants durant el Ball de Donzelles de Carnaval

■ L’Arxiu conserva aquestes fotogra-
fies gràcies a la donació l'any 1980 dels 
germans Canals Casacuberta, familiars 
de Torrabadella, de 260 plaques de vi-
dre estereoscòpiques, que actualment 
integren el Fons Tomàs Torrabadella. Es 
tracta d'unes fotografies amb un suport 
de vidre i la imatge formada en emulsió 
de gelatina amb sals de plata. Segons 
indica l'Arxiu, les imatges van ser fetes 
amb una màquina de fotografiar de dos 
objectius; això permetia crear un camp 
de profunditat que donava com a resul-
tat final una imatge amb relleu si era mi-
rada a través d'un visor de doble ullera.

DONACIÓ DE 260 
PLAQUES DE VIDRE
ESTEREOSCÒPIQUES

–l'actual Anselm Clavé–.
Les fotografies de Torrabadella 

no van veure la llum fins a la seva 
mort, quan el 1934 el setmanari La 
Gralla va publicar un volum extra-
ordinari sobre el mercat, que inclo-
ïa 9 imatges del granollerí.

La mostra, amb el títol Al tom-
bant de dos segles. Fotografies de 
Tomàs Torrabadella, es podrà vi-
sitar fins al 25 de febrer. 

Calendari
ENGUANY EL CALENDARI QUE
ANUALMENT EDITA L'AJUNTAMENT
és, precisament, una selecció 
de fotografies relacionades 
amb aquesta exposició i obra
de Torrabadella fa més d'un segle.

Blaus nomina a 
l'Home dels Nassos 
els carrils bici i les 
rampes mecàniques 
Amb l'objectiu de reconèixer les 
persones o col·lectius que, per bé 
o per mal, enguany han tingut "els 
sants nassos de fer-la o dir-la 
grossa", la Comissió Secreta dels 
Nassos dels Blaus de Granollers han 
obert una nova convocatòria del 
premi satíric de l'Home dels Nas-
sos, que es proclamarà el dilluns 30 
de desembre (19 h) a l'Aplegador, a 
La Troca, a Roca Umbert.

Amb l'objectiu, doncs, de fer un 
repàs crític i amb humor de l'ac-
tualitat de la ciutat, Blaus ha pro-
posat 11 nominats a l'Home dels 
Nassos 2019. Es tracta de la ins-
tal·lació de rampes mecàniques 
al barri de la Font Verda, l'escap-
çada de Diables de Granollers –en 
referència a un conflicte intern de 
la colla que l'ha portat a no tenir 
cap de colla–, la concentració del 
servei de Pediatria al CAP Sant 
Miquel –després d'eliminar-lo del 
CAP Vallès–, l'ampliació de carrils 
bici a la ciutat –que no ha estat 
mancada de polèmica–, el foment 
del futbol femení de l'Atlètic del 
Vallès –que ha impulsat un equip 
infantil femení–, l'escridassada a 
les portes de l'Ajuntament al PSC 
–després del vot contrari a la mo-
ció sobre la sentència de l'1-O–, 
els 30 anys d'El 9 nou, els 10 anys 
de VOTV, el col·lectiu de votants 
del PSC-Puigdemont, la Platafor-
ma Integració de la Ronda i Sud i 
la junta de Blaus en relació amb 
les obres de Roca Umbert. 

Tots aquells que vulguin votar 
ho poden fer per mitjà del web 
www.blausdegranollers.cat/nas-
sos/homedelsnassos/. A més, entre 
tots els participants se sortejarà 
una tauleta de Soetix Granollers, 
patrocinadors del premi.

RECONEIXEMENT SATÍRICS
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US DESITGEM BON NADAL I UN FELIÇ 2020

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
09/12 Manuela Catalán Moragón  66 anys 
09/12 Narcisa Sánchez-Herrera  90 anys 
09/12 Maria Rosa Pujadas Puig  88 anys 
10/12 Josefa Ramírez Muñoz  61 anys 
11/12 Andrés Guillén López  77 anys
11/12 Carlos Ojeda Martínez  47 anys 
12/12 Enrique Morcillo Herrero  93 anys 
12/12 Tomàs Ureña Gay  89 anys 
13/12 Montserrat Estrada Puig  75 anys 

13/12 Lope Villegas Oliveros  79 anys 
14/12 Dolores Sáez Mesas  79 anys 
14/12 Antonia Valero Aivar  91 anys 
15/12 Salvi Ferrer Parera  82 anys 
15/12 Antonio Chacón Serrano  66 anys 
15/12 Elena Gómez Capel  50 anys 
15/12 Jesús Lorente Díaz  70 anys 
16/12 Pablo García Bellerín  94 anys 
16/12 Alexandre de Dios Surós  89 anys

Fins al 31 de gener al Casino de 
Granollers es pot veure la mos-
tra Les parets parlen (2019), una 
proposta dels socis de l'entitat 
Jordi Trullàs i Ramon Font que fa 
un repàs a les pintades als murs 
de la ciutat. "Aquelles pintades 
anònimes de tota la vida que al-
guns conciutadans deixen en al-
gun moment per mostrar el seu 
desencís, rauxa, alegria, creen-
ces, desitjos o imaginació. O que 
simplement volen ser un deses-
perat crit de revolta contra el 
món en general o contra quel-
com en particular”, expliquen 
els autors, que han recollit una 
trentena de fotografies fetes entre 
octubre i novembre d'enguany, 
que esdevenen un recull personal 
d'aquests grafits. Trullàs i Font 

xavier solanas

VIA PÚBLICA  JORDI TRULLÀS I RAMON FONT EXPOSEN AL CASINO UN REPÀS A LES PINTADES LOCALS

Mostra de les parets que parlen

PINTADA Unes de les imatges recollides a 'Les parets parlen (2019)', al Casino

Les aules d'extensió università-
ria per a la gent gran del Vallès 
Oriental (Agevo) ha fet públi-
ques les propostes del trimestre 
vinent que, entre altres ponents, 
comptarà amb el periodista David 
Bassa, la historiadora Assumpta 
Montellà i el pilot Isidre Esteve. 
Totes les conferències se celebren 
els dimarts, a les 18.30 h, a la sala 
d'actes del Museu de Granollers.

El segon trimestre del curs 
2019-2020 d'Agevo s'encetarà el 
7 de gener amb la ponència La in-
fluència de la llengua catalana en 
la maltesa, a càrrec de Pere Alzina, 
llicenciat en Ciències Biològiques i 
màster en Enginyeria i Gestió Am-
biental. Després d'aquesta propos-
ta sobre lingüística, el dia 14 serà 
el torn del periodisme amb la po-
nència del director d'Informatius 
de TV3, el granollerí David Bassa, 
que tractarà el paper de TV3 en el 
sistema de mitjans de l'Estat.

Els dimarts de gener també 
comptaran amb les advocades 
Elisenda Torres i Mariona Pons, 
que exposaran els instruments 
jurídics de la protecció de la per-
sona, amb apunts sobre herèn-
cies i testaments, i el director de 

l'Institut de Ciències Espacials de 
Catalunya (IECC), Ignasi Ribas, 
que impartirà la xerrada Quin és 
el nostre lloc en l'univers?

El febrer s'obrirà amb la confe-
rència La Mitja Marató. Som el què 
ens proposem, a càrrec del pilot Isi-
dre Esteve. La següent trobada serà 
amb la directora del Conservatori 
de Granollers, Anna Maria Piera, 
que glossarà sobre el mestre Josep 
Maria Ruera com a referent musi-
cal de la ciutat. El tercer dimarts de 
febrer, la historiadora i escriptora 
Assumpta Montellà tractarà sobre 
el paper de la dona a la postguerra, 
i la darrera ponència de febrer serà 
sobre el viatge a Moçambic del fo-
tògraf Jordi Llorens.

Durant el març es tractarà la 
història del judaisme català, amb 
la sociòloga Marta Simó; el retaule 
gòtic de Sant Esteve, a càrrec del 
Museu de Granollers; els dirigi-
bles, amb l'enginyer aeroespacial 
Miquel Sureda; el paisatge i el ro-
mànic al Montseny, amb l'arqui-
tecte i enginyer multimèdia Òscar 
Farrerons, i Émilie du Châtelet, 
amb el professor d'Història de la 
Ciència Xavier Roqué, que clourà 
el trimestre el 31 de març. 

DIVULGACIÓ  DES DEL GENER A L'AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

La historiadora Assumpta 
Montellà i el pilot Isidre Esteve, 
al nou trimestre d'Agevo

L'Once celebra Santa Llúcia al Vallès
L'Once ha celebrat aquesta setmana Santa Llúcia, la patrona de les per-
sones cegues, amb activitats arreu del país, entre les quals, també a la 
delegació de Granollers. Dissabte, l'organització va reunir 120 persones 
en un dinar de germanor al restaurant La Cabaña de la Garriga amb 
venedors, afiliats i treballadors de grup social Once. Al dinar central de 
l'organització a Barcelona també hi van assistir el director general de 
l'entitat, Ángel Sánchez, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, el granollerí Chakir El Homrani.  

han evitat volgudament les pinta-
des molt explícitament polítiques 
o grolleres, que "són les que més 
abunden", reconeixen. Les triades 

també palesen característiques 
habituals de les pintades grano-
llerins: són escrites en castellà i 
sovint tenen faltes d'ortografia.  
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DIMARTS 31 DE DESEMBRE 21H

SOPAR I BALL 
AMB DUO ZENIT
FINS LES 4 
DE LA MATINADA

COMPLETA LA TEVA VETLLADA PER NOMÉS 48,50€ PER PERSONA · ALLOTJAMENT EN HABITACIÓ DOBLE I ESMORZAR BUFETE.
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Per desgràcia, la setmana passada vam veure de ben a prop l'impacte d'un 
accident en una empresa que manipula productes químics. L'incendi a Ditecsa 
no només va provocar un núvol d'emissions contaminants, sinó que va suposar 
el vessament de dissolvents i altres substàncies industrials al riu Besòs, 
una conca que, com la del Congost, ha reconvertit una situació de gairebé 
claveguera a l'aire lliure en un espai natura on s'ha recuperat fauna i vegetació. 
Així, una feina de molts anys i molts recursos s'ha vist fortament perjudicada 
per un 'accident' en una empresa que no havia superat els darrers controls 
ambientals de la Generalitat. Per a més preocupació, l'empresa sinistrada 
forma part del mateix grup que Befesa, la firma instal·lada a les Franqueses 
que fa anys que suscita queixes veïnals per pudors. I resultat, ai làs, que 
Befesa, com la planta de Ditecsa, tampoc va superar les darreres inspeccions 
ambientals publicades, ni les anteriors fins, com a mínim, el 2013. Ara que 
s'acaba de celebrar la cimera del clima a Madrid i que suposadament les 
administracions estan preocupades pel canvi climàtic, com pot ser que no 
s'actuï amb més duresa davant les empreses contaminants?

EL PERILL, A TOCAR
Editorial

es dificultats de conciliació de la 
nostra vida laboral amb l’atenció 
dels nostres fills i filles ens obliga 
a pensar fórmules que garantei-

xin serveis de qualitat pensats per satisfer 
aquesta necessitat. Els casals d’estiu neixen 
amb aquest objectiu [...]”. Amb aquesta ex-
plicació tan correcta i lingüísticament acu-
rada, l’Ajuntament de Granollers encapçala 
l’apartat de casals d’estiu al web corporatiu.

Una explicació llaminera que a la pràcti-
ca deixar molt a desitjar, ja que, si us pareu 
a analitzar l’evolució de les campanyes 
d’estiu, trobareu mancances que, des de 
fa 14 anys, s’estan perpetuant. Mancances 
que situen l'Ajuntament de Granollers, cap 
i casal del Vallès Oriental, en un dels mu-
nicipis on l’oferta d’estiu és més precària i 
insuficient. En aquesta línia, la conciliació 
familiar entesa per l’Ajuntament de Gra-
nollers es limita a oferir uns casals públics 
només per a 4 de les 11 setmanes festives 
que tenen els infants durant l’estiu i, gene-
ralment, de 9 del matí a 1 del migdia.

La manca d’iniciatives innovadores i de 
directrius polítiques determinants fa que 
l’equip de govern ofereixi les quinzenes 
tancades i invariables, sense poder parti-
cipar en diverses activitats, per facilitar la 
gestió de l’empresa contractada i perquè 
el sistema informàtic no permet duplici-
tats. Només si les famílies insisteixen molt 
es podran inscriure en activitats diferents. 
Amb tot, l’equip de govern tampoc aplica 
millores qualitatives perquè com que no 
disposen de dades contrastables d’anys 
anteriors no avaluen les pròpies políti-
ques implantades. La conseqüència inevi-
table de tot això és que, per conciliar i am-
pliar l’oferta educativa que proporcionem 
a les nostres criatures, hem de recórrer, 
per un import d’entre 1.000 o 2.000 euros 
per criatura, a l’oferta privada, ja que la 
municipal és insuficient o inexistent, fins 
i tot, en el cas del Nadal i Setmana Santa.

Bon Nadal i Fes-te l'Estiu
Un casal d’estiu que només dura d’entre 

2 a 4 setmanes i amb escassa franja horà-
ria, deixa molt a desitjar pel que fa a les 
aspiracions de conciliació de la majoria de 
les famílies de la ciutat. Si teniu criatures 
sabreu com d’important és tenir un cercle 
o xarxa social (amics o familiars) que es 
facin càrrec dels vostres fills i filles mentre 
treballeu. Qui no disposa d’aquesta xarxa 
ha de recórrer inevitablement a cangurs 
o casals d’estiu, fins i tot les dues coses 
alhora. Si a això li sumem que Granollers 
fa temps s’ha convertit en una ciutat on la 
mobilitat laboral és elevada i les famílies 
molt diverses, les necessitats de concilia-
ció cada vegada són més grans i variades.

Així doncs, com a Ajuntament tenim per 
endavant un repte molt important que és el 
de repensar el model d’oferta d’estiu per-
què respongui realment a les necessitats 
de conciliació de les famílies i que s’estruc-
turi sobre la base d’una gestió pública res-
ponsable. Nosaltres, conscients de les limi-
tacions de ser a l'oposició amb un govern 
que ostenta majoria absoluta, seguirem 
treballant per millorar i estendre l’oferta 
pública municipal, perquè creiem en els 
serveis públics com un dret inherent a tots 
els granollerins i granollerines.

És cert que encara falta molt per l’estiu, 
de fet estem tot just a les portes d’unes 
festes de Nadal on també sovint tendim 
a deixar-nos emportar per l’entorn i gas-
tar més del compte i durant el qual mol-
tes famílies també tenim la necessitat de 
conciliar, ja que no tothom té les mateixes 
vacances que els nostres fills i filles.

Nadal, estiu, Setmana Santa, són mo-
ments que ens fan pensar que cal començar 
a treballar seriosament en repensar quina 
oferta lúdica oferim, com podem fomentar 
la conciliació laboral i personal i com, des 
de l’administració, podem ser capaços de 
tirar endavant una oferta pública atractiva.

Que la il·lusió d’aquests dies i les ganes 
de canvi no us apartin de la realitat, per 
prevenció, estimats conciutadans amb 
criatures, no gasteu molts diners durant 
les festes de Nadal que d'aquí a 4 mesos 
haureu d’inscriure la canalla, molt proba-
blement, a l’oferta d’estiu privada.

Bon Nadal i bon estiu.

L

LORENA  
TORRÓ GARRIDO

Regidora d'ERC-AM a 
l'Ajuntament de Granollers

Promou:

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

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

El meu fill té hiperinsulinisme congènit, una 
malaltia genètica minoritària, que per sort avui 
que fa 16 mesos ja ha revertit. No tothom té 
aquesta sort. Col·laboreu amb @la_marato!

@alexsastre83 @jterrades

Honorat de tornar a formar part de l’executiva 
de @socialistes_cat treballant per tenir unes 
bones i millors Infraestructures a Catalunya i 
un territori equilibrat i sostenible […]

Bústia
Reciclar és tot un repte
Des que sabem tot el que suposa no cuidar 
el medi ambient i el que ens hi juguem, po-
dríem dir que ens hem aplicat força. Molta 
gent a casa seva té un racó indispensable 
per al reciclatge. N'hi ha que estem molt 
mentalitzats i procurem fer un pas més 
cada dia. Però tot i així, sempre cal anar 
esbrinant a on i com es reciclen certs ob-
jectes cotidians, com els CD per exemple, 
els olis, les bombetes, etc.

Doncs bé, fa poc, en una paradeta de CD i 
DVD de segona mà, vaig dur-ne uns quants 
per vendre i el venedor em va dir que els 
llençava tots al container groc. Quan li vaig 
comentar que no era el lloc es va sorprendre.

El meu veí llença els tetrabrics i ampo-
lles de plàstic a la brossa de la resta. I té 
un restaurant! Així que us podeu fer una 
idea de la quantitat de residus que van on 
no han d'anar. A les notícies –ara fa uns 
mesos– vam veure el tap immens de tova-
lloletes higièniques que es va crear en un 
desguàs de València.

L'empresa de telefonia mòbil m'envia 
un CD amb cada factura, que he hagut 
d'anul·lar perquè no vull haver d'anar a la 
deixalleria mòbil. Vaja, que em sembla tot 
un repte reciclar bé: anar a la deixalleria 
mòbil en els horaris indicats o a la deixa-
lleria petita (quan arribes t'adones que el 

que has dut tampoc no va allà).
També vull recalcar que aquí funcionem 

sempre amb el toc del càstig i no del premi; 
és a dir, si no dus bossa quan vas a com-
prar, te la cobren. Si no voleu bosses de 
plàstic, oferiu caixes de cartró o res, com 
es fa en altres països. O doneu diners a can-
vi (posant màquines expenedores) quan es 
recicla el vidre. Fa molts anys que aquests 
sistemes funcionen a llocs d'Europa i aquí 
seguim pagant per tot el que no fem bé.

Doncs imaginem ara, tota la gent que ni 
tan sols està conscienciada i li importa tres 
pitos on va cada cosa... No crec que es pa-
rin a esbrinar com ho han de fer i haver de 
desplaçar-se a tal lloc en tal horari.

Queda molt encara, perquè el desconei-
xement és bastant generalitzat (jo inclosa).
Deu ser molt complicat gestionar els resi-
dus d'una ciutat tan gran, mentalitzar a 
les persones encara ho és més. Però tard 
o d'hora s'haurà de fer tot més fàcil i més 
a mà de cara a l'usuari o, si no, els que no 
es preocupen pels residus no faran mai 
aquest esforç. 

cristina gómez

Les cartes han de fer constar el nom i cognoms de l’autor, 
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Les 
podeu fer arribar al correu electrònic somgranollers@som.cat. 
Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas 
que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

EDICIÓ EN DIVENDRES. Amb motiu de Sant Esteve, dia festiu, la propera edició del SomGranollers i SomlesFranqueses es 
distribuirà el divendres 27, en compte de l'habitual dijous. El dia 2 de gener de 2020 tornarem a ser al carrer dijous. Bones festes!
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Esta Navidad
Regala Packs. . .

PACK 1

por sólo

499€/m2

Plato ducha pietra 160x70cmPlato ducha pietra 160x70cmPlato ducha pietra 160x70cmPlato ducha pietra 160x70cm
Antideslizante, Antibacterias.Antideslizante, Antibacterias.Antideslizante, Antibacterias.Antideslizante, Antibacterias.
+ Kit de ducha Londres,+ Kit de ducha Londres,
con termostático.con termostático.
+ Frontal ducha Basic 160cm + Frontal ducha Basic 160cm + Frontal ducha Basic 160cm + Frontal ducha Basic 160cm 
(fijo + corredera)(fijo + corredera)
con antical incluido.con antical incluido.
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PACK 4

por sólo

180€/m2

Conjunto de baño: mueble 80cmConjunto de baño: mueble 80cm
2c+ pica porcelana + espejo liso.2c+ pica porcelana + espejo liso.
+ Monomando lavabo Eco-Project XL.+ Monomando lavabo Eco-Project XL.+ Monomando lavabo Eco-Project XL.+ Monomando lavabo Eco-Project XL.
+ Desagüe completo con válvula+ Desagüe completo con válvula+ Desagüe completo con válvula+ Desagüe completo con válvula
automática clic-clac.automática clic-clac.

PACK 2

por sólo

135€/m2

Kit de ducha Londres,Kit de ducha Londres,Kit de ducha Londres,
con termostático.con termostático.con termostático.
+ Monomando lavabo+ Monomando lavabo
Eco-project XL.Eco-project XL.
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PACK 3

por sólo

350€/m2

Frontal de ducha Basic 160cm Frontal de ducha Basic 160cm 
(fijo + corredera)(fijo + corredera)
con antical incluido.con antical incluido.

+ Kit de ducha Londres,+ Kit de ducha Londres,
con termostático.con termostático.

www.gress.es

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

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

C32 
C32 
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El nou Fotoprix de la Porxada és un espai que 
inspira i mostra diferents idees i productes 
personalitzables amb les fotos dels clients. 
El producte més sol·licitat es l'anomenat fo-
tollibre o àlbum digital. Amb el nou sistema 
Prix&Go, els clients no han d'esperar per de-
manar el seu producte, ja que amb el telèfon 
mòbil poden entrar al catàleg online, selec-
cionar els productes que desitgen, editar les 
fotografies i finalitzar la comanda. Actual-
ment els clients tenen les seves fotos majori-

Fotoprix obre a la Porxada un
nou concepte de botiga de fotografia

FOTOPRIX GRANOLLERS
plaça de la Porxada, 11, Granollers - Tel. 93 031 05 10

franquicias@fotoprix.com - www.fotoprix.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

La botiga de joguines Daujoc, al carrer Ro-
ger de Flor, ja té a punt tots els regals per 
als més menuts durant aquestes festes. Hi 
trobareu tota mena de jocs per a totes les 
edats, des de primera infància fins a jocs 
per a adults. Entre els més demanats, a més 
dels jocs tradicionals, destaquen els petits 
robots, els vehicles radiocontrol, els jocs 
de taula o la nina Laia, la nina que camina 
i canta en català, una joguina que només 
trobareu en exclusiva a les botigues que for-

Daujocs, sempre amb les millors ofertes
La botiga de joguines premia la fidelitat dels clients amb regals

JOGUINES DAUJOCS
carrer Roger de Flor, 57, Granollers

Tel. 93 879 37 32 

tàriament al mòbil i aquest sistema permet 
rapidesa i, a més, facilita la impressió sobre 
diferents productes. El grup Fotoprix dis-
posa actualment d’un laboratori industri-
al fotogràfic i impremta digital a Sant Joan 
Despí i un total de 115 botigues, de les quals 
35 son franquiciades. Durant aquest any ha 
obert 10 botigues noves i l’any vinent conti-
nuarà l’expansió amb aquest nou concepte 
de botiga que ofereix als clients un millor 
servei, més pràctic i ràpid.

men part de la cooperativa JAC. Aquest any, 
a més, Daujocs vol premiar la fidelitat dels 
clients i futurs clients amb regals. A partir 
de compres superiors a 25 euros us podreu 
endur una tassa, una canya musical o un 
puzle. Per compres superiors a 50 euros po-
dreu escollir entre un rellotge despertador, 
uns auriculars o bé un pack de tres puzles 
més un val de 5 euros. I per la compra supe-
rior a 100 euros us emportareu un super-
regal. Daujocs us desitja unes bones festes.

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 situada en los alrededores 
de Granollers, dedicada al tratami-
ento de materiales del sector cons-
trucción (piedra natural, mármoles, 
etc) precisa:
OPERARIO/A DE TALLER 
(Ref.2012-01)
Para ser formado en las distintas ta-
reas del taller. La utilización de dis-
tinta maquinaria de última tecnolo-
gía. Persona con interés de aprender, 
capacidad de asimilar distintas tare-
as, facilidad de implicación e interés 
por un puesto estable y con proyec-
ción a todos los niveles. La empresa 
ofrecerá formación adecuada para 
los candidatos sin experiencia en el 
sector. Persona joven y dinámica.

EMPRESA AMB 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN CONSTRUCCIONS I REFORMES EN GENERAL.
Fem el millor preu del Vallès. · Tels. 699 20 40 45 - 631 01 16 68

Empresa fabricante de maquinaria 
industrial para empresas del sector 
del cartón precisa: 
MECANICO/A MONTADOR/A 
(Ref.2012-05)
Persona con formación a nivel de FP 
II o CFGS Mecánica o similar. Se va-
lorarán conocimientos de maquinaria 
industrial y electrónica, así como co-
nocimientos de inglés. Se encargará 
de realizar los montajes e instalaci-
ones de maquinaria industrial en el 
extranjero. Imprescindible experiencia 
mínima de 2 años en puesto similar. 
Se precisa disponibilidad de viajar. 
Puesto estable y directo con la em-
presa, en jornada completa de 8 a 13h. 
y de 15 a 18h. Sueldo y condiciones ne-
gociables en función de la experiencia 
del candidato. 

Multinacional líder en el sector al-
quiler vehículos industriales, precisa 
incorporar para su sede central en 
Granollers:
PROGRAMADOR INFORMÁTICO 
TELEMETRIA- APP PROPIA  
(Ref.2012-03)
En dependencia directa del Director 
Técnico, se encargará del mantenimi-
ento 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, es-
pecialmente de App’s, con formación 
en CFGS en Programador informático 
y con experiencia y conocimientos en 
aplicaciones y lenguaje como React 
Native, Java, Objective-C, FireBase y 
React. Se requiere motivación e ini-
ciativa en el trabajo, ganas de formar 
parte de un equipo ya consolidado, 
autonomía 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 9h a 13h. y de 15h. a 19h.

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

VENDA

Empresa familiar, líder en su sector, 
precisa para sus instalaciones situa-
das en los alrededores de Granollers:
RESPONSABLE DE ALMACÉN 
(Ref.2012-02)
Persona con la formación adequada a 
nivel de CFG de Grado medio o Superior 
y experiencia anterior como responsa-
ble único de un almacén de productos 

relacionados con la cosntrucción. Per-
sona polivalente, autosuficiente, acti-
vo 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 ubi-
caciones.Recepcionará la materia prima 
y también atenderá la entrega a clientes.
Empresa con excelente ambiente de tra-
bajo, espíritu joven y dinamismo.
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Granollers tenia a l’octubre 13 
ofertes de solars industrials dis-
ponibles, dels quals 9 en venda i 4 
en lloguer. També tenia 285 naus 
pendents d’ocupar –153 en venda 
i 132 en lloguer–, i una super�ície 
industrial disponible de 515.000 
metres quadrats. Les Franqueses, 
per la seva banda, tenia 14 solars 
lliures –7 en venda i 7 en lloguer– 
i 169 naus industrials disponibles 
–64 en venda i 105 en lloguer–, 
amb una super�ície industrial pen-
dent d’ocupar de 497.000 metres 
quadrats. Aquestes són algunes de 
les dades –juntament amb preus, 
situació, distàncies del port i l'ae-
roport, serveis, imatges...– que es 
poden consultar al portal ubicaem-
presa.amb.cat, un cercador activat 
per l’Agència Metropolitana de 
Desenvolupament Econòmic per 
centralitzar en un únic portal web 
tota l’oferta immobiliària industri-
al del Vallès Oriental. El cercador 
es nodreix de la informació dels 
principals portals immobiliaris i 
permet consultar de manera actu-
alitzada l’oferta de naus i solars de 
caràcter industrial disponibles a la 
comarca amb tots els detalls prin-
cipals –super�ície, preus, ubicació, 
serveis i característiques–, cosa 
que facilita el creixement d’empre-
ses i afavoreix l’atracció de noves 
activitats econòmiques.

L’eina, a més, “permet acumu-
lar dades que després serveixen 

arxiu

DISPONIBLES  El Vallès Oriental té 104 solars industrials a la venda 

INDÚSTRIA LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA PRESENTA UN CERCADOR WEB DE NAUS I SOLARS INDUSTRIALS DISPONIBLES

per fer estadístiques sobre el 
mercat immobiliari, veure les 
tendències i prendre decisions 
en matèria de desenvolupament 
econòmic”, explicava dijous Sara 
Angrill, responsable de l’agència 
que ha desenvolupat el producte.

Nou observatori de polígons
El cercador de naus i solars indus-
trials disponibles es presentava 
conjuntament amb l’Observatori 
de Polígons d’Activitat Econòmica 
(OPAE), un servei impulsat des 
de la Taula Vallès Oriental Avança 
(TVOA) per disposar d’una foto-
gra�ia exhaustiva i actualitzada del 
sector industrial de la comarca per 
conèixer les mancances, neces-
sitats i potencialitats i poder im-
pulsar projectes més e�icients. Els 

objectius de l’observatori són re-
copilar, organitzar, generar i difon-
dre informació del sector industri-
al del Vallès Oriental, que ocupa 
3.000 hectàrees i compta amb més 
d’un centenar de polígons. “Cap 
empresa no inverteix en un ter-
ritori si no coneix els recursos 
que té a l’abast”, indicava Jordi 
Manils, conseller comarcal de Pro-
moció Econòmica i Estudis. “Tenir 
la informació endreçada facilita 
la captació d’inversions”, afegia.

El servei servirà de suport tant 
als ajuntaments com als agents 
socioeconòmics, i elaborarà in-
formes trimestrals sobre activitat 
econòmica, mercat laboral, grau 
d’ocupació i oferta immobiliària; 
informes monogrà�ics semestrals 
a fons –els primers seran un estudi 

En marxa l'Observatori de
Polígons d'Activitat Econòmica

Xerrada de Gran CentreDel Rec al Roc rifa 1.750 euros en vals de compra
La darrera xerrada de l'any del cicle Més enllà
del repte de ser persona, de Gran Centre, 
tindrà lloc avui dijous (20.30 h) a la sala Tarafa. 
La sessió, amb cantada de nadales, serà en favor 
d'El Xiprer i tractarà sobre el fet de viure i morir.

Les botigues i empreses de serveis que formen part de l'associació de 
comerciants Del Rec al Roc ja disposen als establiments de les butlletes
del tradicional sorteig de Nadal, que es farà l'11 de gener (18 h) a
la plaça de les Olles. Es rifaran tres vals de compra per gastar-los a
les botigues de l'entitat: un de 1.000 euros, un de 500 i un de 250 euros.

ECONOMIA

El president i el gerent del Consell 
Comarcal, Francesc Colomé i Igna-
si Valls, van reunir-se la setmana 
passada amb el director general 
del Circuit de Barcelona-Catalu-
nya, Joan Fontserè, per buscar 
punts comuns de les dues institu-
cions que permetin apropar més 
el Circuit a la comarca. En la sessió 
es van tractar aspectes com la sos-
tenibilitat mediambiental i social 
de l'equipament i la implicació del 
Circuit amb el territori. 

DESENVOLUPAMENT

Llum verda a les 
prioritats del Pla 
Estratègic de TVOA

comparatiu d’ordenances �iscals i 
un estudi de mobilitat i accessibili-
tat als PAE–; i informes municipals 
a petició dels ajuntaments. 

Albert Marañón, tècnic de po-
lígons del Consell Comarcal, as-
segurava en la presentació que 
“per fer polítiques de desenvo-
lupament econòmic encerta-
des calen eines que permetin 
conèixer la realitat socioeconò-
mica de la comarca”, mentre que 
Joaquim Colom, director general 
de la UEI-Cerclem, recordava que 
“el Vallès és el motor productiu 
de Catalunya”, i en aquest sentit 
apostava per ser una comarca “ac-
tiva en indústria”, perquè “és el 
que dóna riquesa al territori i 
genera ocupació”. x.l.

Tant l’OPAE com el cercador de naus 
i solars industrials es completaran al 
març amb un nou portal web dels PAE 
del Vallès Oriental, que recopilarà tota 
la informació sobre el sector industrial 
de la comarca. Aquestes iniciatives són 
línies d’acció treballades a la Taula Va-
llès Oriental Avança, formada per ajun-
taments, sindicats i patronals i centrada 
en el desenvolupament de l’ocupació, 
la planificació estratègica i els polígons 
d’activitat econòmica. Sobre el paper de 
la TVOA, Jordi Manils concloïa que “no hi 
ha desenvolupament econòmic si no hi 
ha concertació econòmica i social”.

ACCIONS DE
LA TAULA VALLÈS 
ORIENTAL AVANÇA

Concertació

Treball conjunt
del Circuit i el 
Consell Comarcal

El plenari de la Taula Vallès Ori-
ental Avança, celebrat la setmana 
passada amb participació d'ajunta-
ments, patronals i sindicats, va vali-
dar les 21 accions més prioritàries 
del Pla Estratègic 2018-2025, apro-
vat pel ple del Consell Comarcal al 
setembre. El pla preveu activar 59 
projectes concrets emmarcats en 
sis grans línies estratègiques: la 
formació, clau per a l’ocupació, la 
inclusió i el desenvolupament; tec-
nologia, coneixement i innovació; 
el Vallès Oriental, pol industrial de 
referència; territori accesible, con-
nectat i sostenible; suport al teixit 
empresarial i l’emprenedoria; i 
promoció del Vallès Oriental. 
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GRANOLLERS. Aquest divendres, 
20 de desembre, entrarà en ser-
vei el nou hipermercat Esclat de 
la ronda Sud de Granollers, un 
establiment amb una sala de ven-
des de 4.550 metres quadrats –el 
segon més gran de la cadena, no-
més per darrere de l'hipermercat 
de Malla, a Osona– i que disposa 
de totes les seccions habituals de 
carnisseria, xarcuteria i format-
geria, peixateria, fruiteria, fleca, 
congelats, drogueria i basar.

També hi haurà una secció de 
sushi fresc i la peixateria disposa-
rà d’un forn de cocció de peix, un 
servei en què els clients podran 
escollir el producte (peix i marisc) 
i se’l podran endur a casa cuinat 
amb diversos condiments, com 
all, julivert, pebre, sal i llimona, 
entre d’altres. El servei s’ofereix a 
partir de Mychef concept, un forn 
dissenyat “per aconseguir cocci-

Bon Preu - Esclat i Granollers Mer-
cat van signar al juny un acord per 
fer conjuntament la selecció del 
personal que ara s’incorpora al 
nou hipermercat.

El centre comercial també dis-
posa de 318 places d’aparcament 
en soterrani i 115 places exte-
riors. La durada de les obres per 
condicionar el nou Esclat de la 
ronda Sud ha estat d’11 mesos i 
ha suposat una inversió, entre la 
compra del terreny i la construc-
ció, de 17 milions d’euros. 

Entrega a domicili
Alguns establiments Bon Preu i 
Esclat de la comarca, com els de 
Granollers i les Franqueses, dispo-
sen des de fa uns mesos del servei 
d'entrega a domicili, un servei de 
compra online que distribueix els 
productes adquirits prèviament 
a través del web o l'app de la ca-

ons excel·lents amb la màxima 
precisió”. S’hi faran tota mena 
d’elaboracions: al vapor, gratinats, 
a la planxa i, fins i tot, rostit. “El re-
sultat és sempre un plat de peix 
deliciós on no es perd cap ni una 
de les seves propietats”, assegu-
ren des de la companyia.

A més, a la fleca hi haurà un 
taulell perquè els clients puguin 
endur-se creps i talls de pizzes o 
pizzes senceres, mitjanes o grans. 
"Les pizzes són fresques d'ela-
boració pròpia i cuites al mo-
ment en forn de sola de pedra", 
i n’hi haurà, entre d’altres, d'esca-
livada i formatge de cabra, bacó, 
vegetal, pollastre i barbacoa.

La plantilla del nou establiment 
està formada per 110 persones, de 
les quals només 7 provenen d’al-
tres supermercats, mentre que la 
resta són noves contractacions de 
Granollers i entorn. De fet, el grup 

x.l.

COMERÇ  AMB 4.550 METRES QUADRATS ÉS EL SEGON ESTABLIMENT MÉS GRAN DE LA CADENA DESPRÉS DEL DE MALLA, A OSONA

NOU ESCLAT  Les obres del nou centre comercial han durat 11 mesos i han tingut un cost total de 17 milions d'euros

Esclat obre les portes de
l'hipermercat de la ronda Sud

Els dos establiments Caprabo de 
Granollers –avinguda Sant Julià i 
el Ramassar– participen fins al 31 
de gener en la prova pilot reWINE, 
una iniciativa pionera que pretén 
demostrar la viabilitat tècnica, 
ambiental, social i econòmica d'un 
sistema sostenible de recollida, ne-
teja i reutilització d'ampolles de vi-
dre en el sector vitivinícola de Ca-
talunya. En aquest sentit, reWINE 
fa una crida per aconseguir recu-
perar 100.000 ampolles de vi, de 
les quals ja se n'han recollit més 
de 65.000, equivalents a més de 
20 tones de residus d'envasos de 
vidre. “La reutilització comporta 
beneficis tant mediambientals 
com econòmics: redueix la con-
taminació que genera el procés 
de producció de noves ampolles 
i la generació de residus i, a més, 
disminueix el cost de la gestió de 
residus i suposa un estalvi eco-
nòmic per als cellers”, diu Marta 
Beltran, directora de projectes de 
Rezero, una de les entitats impul-
sores de reWINE. Per participar-hi, 
els consumidors que comprin am-
polles dels vins Ètim El Viatge, de 
la Cooperativa Falset Marçà, i Viña 
Sol, de Cellers Torres, poden retor-
nar les ampolles a tres deixalleries 
gestionades pel Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental –Granollers 
Sud, Caldes i Mollet– i participar en 
un sorteig per guanyar una expe- 
riència vitivinícola. Les ampolles 
d’aquests dos vins estan identifi-
cades amb l’etiqueta reWINE. A 
més dels dos establiments gra-
nollerins, també hi participen els 
supermercats Caprabo de Caldes 
de Montbui i Mollet del Vallès, així 
com el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 

MEDI AMBIENT  

Caprabo i
les deixalleries
promouen reciclar 
ampolles de vi

dena de supermercats. El repar-
timent es fa amb furgonetes amb 
triple temperatura per tal de ser-
vir els productes a la temperatura 
òptima i preservar en tot moment 
la cadena de fred. El servei està 
disponible de dilluns a dissabte 
de 7 a 22 h ininterrompudament, 
i estableix franges d’entrega d’una 
hora. Es poden revisar els produc-
tes en el moment de la recepció i 
l’import de la compra es carrega 
al client una vegada feta l’entrega. 
A més, també s'habilitarà un punt 
de recollida al mateix hipermercat 
per a les compres fetes online.  

Electrolinera

Un dels serveis que oferirà el nou Esclat 
de la ronda Sud serà una electrolinera, 
una estació per proveir d'electricitat els 
vehicles elèctrics o híbrids endollables. 
Actualment el grup ja compta amb punts 
de recàrrega lenta i gratuïta en alguns 
dels seus establiments –Sant Joan Des-
pí, Sant Cugat, Lloret de Mar i Girona–, 
i els pròxims dies estrenarà dos punts 
més, a Granollers i Igualada. Segons 
expliquen fonts de la companyia, la in-
tenció és "anar desplegant gradual-
ment aquesta línia de negoci per tot el 
territori" en funció de l’acceptació que 
tinguin aquests punts de càrrega entre 
els clients i de com evolucioni el mercat 
del vehicle elèctric, fins arribar a cobrir 
la cinquantena de grans supermercats 
de la cadena. En el cas de Granollers, 
l'electrolinera de la ronda Sud disposarà 
de tres equips que suposaran sis places 
de càrrega simultània de 22 kw cada 
equip, i el servei serà gratuït per als 
clients de l'hipermercat. "No serà ben-
zinera, només punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics i híbrids", aclareixen 
des del grup Bon Preu - Esclat.

SIS NOUS PUNTS
DE CÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS
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US DESITGEM 
BONES FESTES!
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Tota comunitat té els seus temples 
de culte, amb música sacra, escenes 
de la seva mitologia decorant les 
parets, rituals ben apresos i lleta-
nies a la memòria. Expiacions, con-
fessions i peregrinacions. I, després 
de 25 anys, la cerveseria Puput s’ha 
convertit en punt de trobada de 
creients, ateus i agnòstics. 

Un Puput amb esperit de Fè-
nix, The Beatles, Jagger i Marley, 
Rowan Atkinson, Audrey Hep-
burn esmorzant amb diamants, 
els Tindersticks –en el que pot-
ser és l’únic pòster en català de la 
seva història–, un bulldog fart de 
la vida, uns calçotets de Homer 
Simpson... Imatges dels apòstols 
que ja formen parts de les parets. 
“Abans d’obrir ho vam anar a 
comprar quasi tot als Encants. 
El 80% ja estava aquí el dia que 
vam pujar persiana, però sí que 
és veritat que anem canviant 
algunes fotografies o, de vega-
des, només les canviem de lloc”, 
comenta Josep Rius, propietari i 
fundador del Puput. El mobiliari 
també és comprat als Encants, “de 
fet no hi ha cap taula que sigui 

podran xerrar tranquil·lament 
i que tenen bones cerveses, 
whiskys, ginebres...”. I és que si 
alguna cosa diferencia aquest local 
d’altres és que, les nits del cap de 
setmana, sempre hi ha seguretat 
a la porta: “Al principi vam te-
nir algun problema i vam deci-
dir posar un guarda. Va ser una 
bona decisió i hem aconseguit 
crear un ambient fantàstic, i la 
gent, en part, se sent seu el bar”.

A mi me'n donaven dos
Un bon dia, a la taula, al costat de 
les cerveses sobre els posagots, 
van aparèixer platets de fruits 
secs, i la vella televisió de tubs 
que hi havia sobre la finestra i que 
ningú sabia si funcionava perquè 
mai estava encesa, va ser substi-
tuïda per una pantalla plana i s’hi 
podia veure el futbol. Van ser els 
primers indicis del canvi generaci-
onal que estava succeint al Puput. 
Els fills bessons del Josep, Guillem 
i Ferran, estaven agafant les reg-
nes del negoci. “Al principi vam 
apostar pel futbol, però ara ja 
no el posem. Ja hi ha molts llocs 

igual a una altra. Són d’estils 
semblants, però totes les potes 
són diferents”.

Quan es tanca una porta…
S'obre un bar. Una taverna cata-
lana d’estil irlandès a Granollers, 
que neix de la idea d’un home de 
Manresa que vivia a Amsterdam. 
“Jo treballava en una empresa 
tèxtil i viatjava molt a Holanda. 
Allà, un conegut manresà que 
hi tenia un bar similar a aquest, 
em deia que n’obrís un aquí. 
Quan amb la crisi de la dècada 
dels 90 l’empresa on treballava 
va tancar, vaig decidir fer el cop 
de cap”, afirma Rius. 

Des de bon principi, el bar va 
tenir molt bona acollida. “Venien 
amics i coneguts que en porta-
ven d’altres. No va ser un lloc 
que es veiés mai buit”. La persi-
ana ja va pujar el primer dia amb 
una clara intenció, la de donar 
qualitat en begudes i en l’ambi-
ent. “Molta gent ve aquí a passar 
una estona agradable amb els 
amics o la parella perquè saben 
que ningú no els molestarà, que 

puput

COMERÇ  EL PUB DE LA PLAÇA BARANGÉ ARRIBA ENGUANY AL PRIMER QUART DE SEGLE I UNA SEGONA GENERACIÓ DE PROPIETARIS AL CAPDAVANT

L'AMBIENT  La música en directe també forma part del caràcter del pub

n La festa dels 25 anys del Puput es 
va celebrar a la discoteca Particular 
de Mataró (l’antic Manaus) que ara és 
propietat del Guillem i el Ferran. “Al 
principi la volíem fer aquí al bar, però 
vam veure que tota la gent que volíem 
convidar, que és la gent que ens ha 
acompanyat durant aquests 25 anys, 
no hi cabia, així que vam decidir fer-
ho a la discoteca dels nanos”, explica 
Josep Rius. L’aventura amb la discote-
ca dels dos germans va començar fa un 
parell d’anys. “Els antics propietaris 
ens ho van proposar, però vam posar 
com a condició estar-nos un any amb 
ells per aprendre el negoci que, en-
cara que no ho sembli, és molt dife-
rent al del bar”, diu el Guillem. Des de 
llavors combinen els dos locals.

UNA FESTA 
BEN PARTICULAR

on el pots anar a veure i aquí hi 
venia molta gent que, precisa-
ment, fugia de les pantalles els 
dies de partit”, explica el Guillem.

Però a banda de la pantalla, 
tampoc no hi va haver cap canvi 
substancial. “El bar funciona i 
a la gent li agrada. No hem de 
canviar, hem d’anar evolucio-
nant amb els temps. Per exem-
ple, no canviarem el tipus de 
música, és amb la que hem cres-
cut, la que ens agradada i la que 
creiem que li escau més al local. 
Sweet Home Alabama i Hotel 
California, que penso que són 
les dues cançons que més han 
sonat, les continuarem posant”, 
expliquen els bessons.

Els dos germans, després de 
la seva etapa com estrelles de la 
publicitat amb el famós A mi me’n 
donaven dos de Petitsuisse, van es-
tudiar un cicle formatiu d’activitat 
física però, al principi per guanyar 
uns diners mentre estudiaven i 
després perquè els va agradar, 
han anat agafant el relleu. “Ha es-
tat molt progressiu, aprenent 
mica en mica com es porta el 

bar. Quan vam començar estava 
bé perquè treballaves i tenies 
els amics aquí, coneixies noies... 
Però ara ens agrada especial-
ment pel tracte amb el client. No 
és un horari esclau, no hi has de 
pensar quan arribes a casa... No 
era el meu somni quan era petit, 
però ara realment m’agrada”, 
confessa el Guillem.

Amb el relleu, la cerveseria Puput 
obre una nova etapa en què con-
tinuarà apostant pel producte de 
qualitat, l’ambient familiar i tran-
quil i la música en directe els dijous. 
“Des que vam obrir que ho fem. 
Són grups que comencen, molts 
d’ells de la comarca, que es po-
sen en contacte amb nosaltres i 
els donem l’oportunitat de tocar. 
No ens podem permetre figures 
gaire consagrades”, diuen. 

Cares conegudes. Un banc propi 
per a cada feligrès. Somriures als 
dos costats de l’altar... Pocs llocs sa-
grats han estat mai tan amistosos. 
El secret dels 25 anys?  oriol font

puput

DARRERE LA BARRA  Josep Rius, als inicis de l'establiment fa un quart de segle

Puput: 25 anys entre cerveses
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Casa Fundada l’any 1930

Crta. Valldoriolf, km. 0,3 (La Torreta) · La Roca del Vallès · T. 93 879 38 06 · cpalausa@gmail.com
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GRANOLLERS. Fins a 
75 petits creadors i 
dissenyadors emer-
gents dels àmbits 
de la moda, els com-

plements, la decoració i la gastro-
nomia, una vintena més que l’any 
passat, s’aplegaran aquest cap de 
setmana a Roca Umbert en la cin-
quena edició del DFactory, el mer-
cat nadalenc de petits creadors 
pensat per a qui durant aquestes 
festes vulgui apostar per compres 
més locals i defugir dels tradicio-
nals circuits comercials, sobretot 
en calçat, bosses, joies, ceràmica, 
papereria, articles de decoració, 
roba, jocs infantils i cosmètica 
orgànica, entre d'altres. “Volem 
oferir regals de qualitat, origi-
nals i complicats de trobar als 
circuits comercials habituals, 
ja que són productes artesans 
i d’edició limitada, però alhora 
moderns i de disseny acurat”, 
diu Àlex Marés, d'Eventos Increí-
bles, la firma impulsora de la ini-
ciativa. Enguany, a més, s’hi podrà 
trobar una àmplia representació 
de projectes independents de la 
comarca i conèixer en persona els 
seus creadors, que mostraran els 
seus objectes d’edició limitada. 

Productes originals
En objectes de decoració fets a mà, 
hi haurà entre d'altres les propos-
tes de les artesanes granollerines 
Ani Ceramics i Ceràmica Claudia 
Mur; els quadres fets amb fils de 
Thread Portaits i les il·lustracions 
de la biguetana Judit Canal. Tam-
bé hi haurà el taller de restauració 
de Palou Calamarga i els testos de 

senyadora de l’Ametlla Clara 
Segarra i la seva marca Nude 
Bracelet. En moda i com-
plements, els organitzadors 
remarquen la presència de 
les samarretes ortogràfiques 
dels gironins La Incorrecta, 
els complements d'ànima 
africana d'Ukat, les corbates 
dels barcelonins Tielokos 
o les creacions de tricot de 
l’estudi també barceloní 
Ikigai Knit Studio; així com 
un ampli ventall de bosses i 
complements, com les tote 
bags d’Anhelo de Riberas, els 
bufs de la Bombilla, del dis-
senyador Gustavo Villazán o 
les meticulously crafted shoes
d’Eight and October. 
La productora de torrons 

i xocolates Alexandra Navarro, 
d'Exalta Chocolates, de Sant Antoni 
de Vilamajor, assegura que "fora 
de Barcelona és difícil trobar 
mercats d'aquestes característi-
ques, amb productors artesans 
i de qualitat", i en aquest sentit 
destaca que "el DFactory ha sabut 
fer-se un lloc en un espai amb 
encant, i ho demostra el fet que 
cada cop atrau més visitants". 

Per complementar el mercat, el 
DFactory comptarà amb una de-
sena de tallers –estampació sobre 
ceràmica, brodat, restauració de 
mobles antics...– i també hi haurà 
activitats infantils. A l’exterior de 
la nau Dents de Serra hi haurà fo-
odtrucks i concerts de rock, funky, 
blues o swing. Cada migdia, a la 
plaça dels Recanvis del recinte fa-
bril, tindran lloc les ja tradicionals 
vermutades nadalenques. 

ciment de Weekend Designers. En 
cosmètica natural i orgànica, des-
taquen marques com Fitocosmèti-
ca del Montseny, de l’artesana de 
Sant Esteve de Palautordera Mireia 
Vila, que repeteix participació, i els 
sabons sòlids de la manresana Ivet-
te Cortès i la seva marca Floconut. 

També hi haurà les creacions del 
taller Alba Guiluz Botànica, les joies 
de Cluc Jewels i les històries por-
tables de Materia Rica, a més dels 
productes de proximitat del taller 
Infinity Mia o les creacions de dis-

COMERÇ ENGUANY S'APOSTA ESPECIALMENT PER PROJECTES INDEPENDENTS DE LA COMARCA 

CARTELL de la cinquena edició

Espai d'economia social a les Franqueses
El Mercat de Nadal i Fira d'Entitats de les Franqueses va dedicar el cap de 
setmana un espai propi a l'economia social i solidària (ESS), promogut per 
la secció local de l'ANC, LFI i el Fòrum Ciutadà Sal. L'espai va acollir diversos 
tallers, una xerrada sobre consum responsable, una exposició, un mercat de 
segona mà i la recollida i venda de llibres usats. També hi havia informació 
sobre l’ESS i un mapa de productors agrícoles de km0 amb venda directa.

xavier solanas / ajuntament

FIRA ORGANITZAT PER FÒRUM CIUTADÀ SAL, L'ANC I LFI

La fàbrica dels regals torna a
Roca Umbert amb el DFactory

El mercat nadalenc de 
creadors i dissenyadors 
emergents aplega
cada cop més visitants

Aquest divendres, dissabte i diumenge a la nau Dents de Serra

Nova edició del programa
d'orientació professional Ubicat
Granollers Mercat ha posat en 
marxa aquesta setmana la tercera 
edició del programa d'orientació 
Ubicat, subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i el Ministeri d’Ocupació. El 
programa s’adreça a les persones 
en situació de recerca de feina de 
Granollers i el Vallès Oriental –ex-
cepte els municipis del Baix Vallès– 
tant si estan a l'atur com si treba-
llen però volen millorar l’ocupació. 
El programa ajuda a dissenyar un 

pla de recerca de feina i la millora 
de competències mitjançant orien-
tacions individuals, i també ofereix 
un catàleg de càpsules formatives 
grupals en capacitació digital, re-
cerca de feina i habilitats socials; 
recursos per afrontar un procés 
de selecció; i resiliència i com-
petències transversals. Per acce-
dir-hi només cal estar inscrit com 
a demandant d'ocupació a l'OTG i 
apuntar-se al Servei Local d'Ocu-
pació, a la masia de Tres Torres. 

Can Clapés acull una Pop Up Store
La casa modernista de Can Clapés, situada al número 14 de la plaça de la 
Porxada, obrirà les seves portes als visitants dilluns i dimarts amb motiu 
de la Pop Up Store –botiga efímera– que s'hi organitzarà de la mà de la bo-
tiga Vifo juntament amb la joieria Uaïa Art. En aquest mercat de petits en-
cants s'hi podran trobar productes de km0 per regalar, especialment d'ar-
tesania, gastronomia i disseny. També hi haurà un servei de cafeteria. 



dj, 19 desembre 2019 41



dJ, 19 desembre 201942

Torneig de Nadal de l'Esgrima al Palau
Per una banda, dissabte, el Club Esgrima Granollers durà a terme  
el Torneig de Nadal, una competició interna de l'entitat en la qual  
participaran joves des dels 6 anys fins als 18. L'encontre tindrà lloc  
al Palau d'Esports. Per altra banda, el club va aconseguir, el cap de 
setmana, 9 medalles a la primera Lliga Catalana, disputada a Barcelona.

L'handbol s'apropa a l'Hospital
Els jugadors del Fraikin –sènior masculí del 
BMG– van visitar dilluns a la tarda els infants 
que es troben ingressats a la planta de  
Pediatria de l'Hospital de Granollers. L'equip  
va repartir somriures i regals als més petits.

ESPORTS

Diumenge, després de la final del 
Campionat del Món d'handbol 
femení de Japó que ha disputat 
la selecció espanyola, l'alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, i el 
president de la Federació Espa-
nyola d'Handbol, Francisco Bláz-
quez, van recollir  el testimoni que 
donarà inici a l'organització del 
Mundial 2021. Aquest Campionat 
del Món se celebrarà a Granollers, 
i a les ciutats de Castelló, Llíria, 
Torrevella i Barcelona, el desem-
bre de 2021.

Per aquest motiu tant l'alcalde 
com el regidor d'Esports, Álvaro 
Ferrer, van assistir a la fase final 
d'aquest mundial del Japó que 
s'ha celebrat a la ciutat de Kuma-
moto i que està sent el punt de 
partida de la difusió del que serà 
el Mundial 2021 i de promoció de 
les ciutats que l’organitzaran.

Alhora ha estat també una opor-
tunitat per felicitar l’excel·lent 
campionat de la selecció espanyo-
la –les Guerreres han quedat sub-
campiones– i, molt especialment, 
la feina del cos tècnic entre els 
quals hi ha Carlos Viver, Robert 
Cuesta i Vicente Álamo, vinculats 
a Granollers i al BMG.

Les de Viver, subcampiones
Diumenge, la selecció femenina 
espanyola d'handbol va quedar 
subcampiona del Mundial al Japó. 

ajuntament

HANDBOL | Campionat Mundial  LA CAPITAL VALLESANA ACOLLIRÀ L'ESDEVENIMENT ESPORTIU, QUE ARA HA ACABAT AL PAÍS NIPÓ

Granollers recull al Japó el relleu del 
Mundial d'handbol femení del 2021

Espanya va perdre la final a l'úl-
tim sospir contra Holanda, per 29 
a 30, i es va quedar amb la plata. 

El cos tècnic del combinat es-
panyol femení està format per 
tres entrenadors vallesans. El 
seleccionador Carlos Viver és de 
Granollers; el preparador físic, 
Robert Cuesta, de Montornès, 
és l'entrenador del KH-7 BMG; i 
l'entrenador de porteres, Vicente 
Álamo, també ho és amb Cuesta a 
Granollers. "És una medalla de 
plata amb regust agredolç, però 
ho valorarem molt en el futur, 
com una fita fantàstica, perquè 
tornem al medaller d'una gran 

Dissabte, derbi 
comarcal entre 
rivals directes
GRANOLLERS. Dissabte (17.45 h), 
el Club Bàsquet Granollers (CB-
G)-Blockchain BCN-AP disputarà 
a domicili –durant la dotzena jor-
nada de la lliga– un derbi comar-
cal contra el Recanvis Gaudí CB 
Mollet, un rival "directe", segons 
Ricard Ventura, tècnic del sènior 
granollerí. El CB Mollet ha estat 
bona part de lliga ocupant la pri-
mera posició, "i ara està un par-
tit per sobre de nosaltres", fa 
saber Ventura. 

Enguany, la primera volta de la 
Copa Catalunya tanca l'any "tre-
mendament igualada", expli-
ca Ventura, ja que tan sols hi ha 
una diferència de 7 punts entre 
el darrer classificat a la taula –el 
CB Santa Coloma A– i el líder, que 
actualment és el Vive-El Masnou 
Basquetbol, qui gaudeix, per ara, 
de 19 punts. "Per a nosaltres, 
treure el partit de dissabte 
seria molt important per fer un 
cop a la classificació", declara 
l'entrenador, qui preveu "tensió" 
a la disputa. Tot i això, el CBG se 
sent "confiat", perquè, segons 
Ventura, el conjunt "està treba-
llant bé i amb moltes ganes". 

El sènior masculí del CBG es 
troba vuitè a la classificació, de 
14 llocs possibles, i gaudeix de 17 
punts, fruit de sis derrotes i cinc 
pèrdues. Una d'aquestes derrotes 
va tenir lloc dissabte, quan els gra-
nollerins van caure 63 a 66  a casa 
contra el líder de la taula. 

BÀSQUET | Copa Catalunya

cita, i ho fem en el moment just, 
abans dels Jocs Olímpics", ad-
metia, en acabar el duel, Carlos 
Viver. 

La selecció espanyola va perdre 
la final per tan sols un gol de dife-
rència i aquest va arribar a l'últim 
sospir, i de penal. Holanda va gua-
nyar per 29 a 30 i va esmicolar el 
somni de sumar el primer Mundial 
per a la selecció espanyola feme-
nina. "És dur perdre així, i dic 
perdre perquè sí que és veritat 
que hem tingut pilota per gua-
nyar, després de treballar molt 
tot el partit, cosa que no havíem 
somiat abans de començar, però 

MAYORAL I Ferrer reben el relleu del Mundial d'handbol femení al Japó

que a força de treball hem acon-
seguit tenir", explicava Viver, qui 
afegia que "ara s'obre una èpo-
ca nova, en què l'equip ha d'in-
tentar ser sòlid en els pròxims 
esdeveniments, un conjunt que 
ha demostrat que podem ser 
competitius". "Hem de tenir cal-
ma a Espanya amb la gent jove, 
queda molt per aprendre i hi ha 
temps per davant. És el moment 
de tocar de peus a terra i saber 
qui som", va cloure el tècnic gra-
nollerí.  j.l.rodríguez beltran / m.e.

n Dissabte (18 h), el KH-7 reprendrà la 
Lliga Guerreras Iberdrola 2019-2020, 
contra el CB Elx, un conjunt "que està 
treballant molt bé, amb jugadores 
molt ràpides i molt fortes", en parau-
les de l'esportista granollerina Kaba 
Gassama. La disputa –que serà a do-
micili– serà la vuitena jornada de la lli-
ga i el penúltim matx de l'any. Gassama 
defineix el contraatac de l'Elx com "le-
tal", i encara el partit tot declarant que 
"cal estar molt encertades de cara a 
la porteria, i en alerta de la defensa 
6:0. Hem d'estar preparades durant 
seixanta minuts", avança la jugadora.

REPRESA DEL KH-7 A 
LA LLIGA GUERRERAS 
IBERDROLA 2019-2020
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MÉS DE 300 ATLETES 
CORREN A LA PRIMERA 
CNG4CAMINS

Diumenge al matí, la CNG4Camins va proclamar guanyadors Jordi Relats i  
Mireia Pons –en la modalitat de 13 quilòmetres– i a Xavi Muñoz i Judit Andujar –al 
format de 6 quilòmetres–. En total, la cursa va comptar amb 325 corredors. José 
Bartolomé, director de la cursa, garanteix la continuïtat de la cita solidària, tot i 
que encara no s'ha tancat la xifra de recaptació, que es destinarà a la cooperativa 
Capivo, que gestiona el CDIAP.

cng

ATLETISME  DIUMENGE, RELATS, PONS, MUÑOZ I ANDUJAR VAN GUANYAR LA CURSA D'HIVERN ENTITATS  L'ASSEMBLEA APROVA UN PRESSUPOST "REALISTA"

El CNG incrementa quotes 
per afrontar les inversions

Triple de bronze per 
al CNG al Campionat  
de Catalunya
GRANOLLERS. El CNG va acon-
seguir pujar en tres ocasions al 
podi del Campionat de Catalunya 
Júnior i Infantil que va tenir lloc 
del 12 al 15 de desembre al Club 
Natació Barcelona, i les tres vega-
des van ser per recollir la medalla 
de bronze. A títol individual, Abel 
Granero va aconseguir classifi-
car-se en tercera posició als 200 
estils, fet que li va permetre pujar 
al tercer esglaó del podi de la ca-
tegoria infantil (14 anys). En cate-
goria júnior, Héctor Morales tam-
bé es va fer amb el tercer lloc en la 
prova. Per relleus, l'equip júnior 
dels 4x100 estils va completar el 
medaller granollerí de bronze. 

NATACIÓ 

El Club Canicross s'estrena 
al parc del Falgar i la Verneda

CANICRÒS | Lligues Catalanes  QUART TROFEU MÚIXING

LES FRANQUESES. Dissabte (18 h) i 
diumenge (08.30 h) tindrà lloc la 
quarta edició del trofeu Múixing, 
organitzada pel Club Canicross 
Les Franqueses, el Patronat Mu-
nicipal d'Esports, la Federació 
Catalana d'Esports d'Hivern i la 
Generalitat de Catalunya. Les tres 
edicions anteriors es van dispu-
tar a Corró d'Amunt, i, enguany, 
per primera vegada, la prova se 
celebrarà al parc del Falgar i la 
Verneda. "Amb aquest canvi 
d'ubicació hem volgut apropar 
el múixing i el canicross al pú-
blic", explica Toni Alonso, presi-
dent de l'entitat. El circuit del 
quart trofeu consisteix en quatre 

quilòmetres que recorreran la to-
talitat del parc del Falgar i la Ver-
neda. La prova –que consistirà en 
quatre tirs de quatre gossos– és 
puntuable per a la 14a Lliga Catala-
na de Canicròs i per a la 26a Lliga 
Catalana de Múixing. "Aquest any 
comptem amb 63 inscrits i amb 
un total de 79 sortides, ja que hi 
ha persones que participen en 
dues modalitats", detalla Alonso. 
Les modalitats que competiran són 
canicross, bikejoring, patí 1, patí 2 
gossos i carro 4 gossos. Diumen-
ge (10.30 h), per tancar l'edició, el 
Grup de Rescat Caní de Granollers 
farà una exhibició, i tot seguit hi 
haurà l'entrega de premis.  a.j.

NATACIÓ ARTÍSTICA  ÈXITS PER A LA SECCIÓ DEL CNG

Saioa Nogales i Aitana Navarro 
–nedadores del CNG–, de l'11 al 
15 de desembre han competit a 
la Russian Matryoshka, celebrada 
a Chekov. Les granollerines, que 
han format duet, han aconseguit 
el 5è lloc a la classificació inter-
nacional. Tanmateix, Navarro ha 
participat en la competició de so-
los, i ha aconseguit la 9a posició, i, 
en figures, s'ha classificat en 80a 

posició de 253 llocs possibles. No-
gales, qui també ha participat en 
figures, ha assolit el 62è lloc.

D'altra banda, Claudia Julià, Mar-
tina Coronado, Judith Calvo i Regina 
Casino i la directora esportiva Muri-
el Escalé han completat una estada 
a Buitrago de Lozoya (Madrid) des-
prés d'haver format part de la con-
centració que va convocar la Real 
Federació Espanyola de Natació. 

Cinquè lloc per al duet granollerí

Dimarts, el Club Natació de Grano-
llers (CNG) va celebrar la segona 
assemblea ordinària de l'any, fruit 
de la modificació estatuària que 
fixa l'any fiscal per temporada –no 
per any natural–. Una cinquante-
na de socis van aprovar el pres-
supost rectificatiu d'1 de gener a 
31 d'agost, així com el resultat del 
nou exercici fiscal. "Enguany ha 
estat un exercici irregular, en 
ser el primer any d'un nou any 
fiscal", exposava Eduard Escan-
dell, president de la junta directi-
va del club, i afegia que "el pres-
supost presentat pel pròxim 
any és un pressupost realista i a 
la vegada conservador", apunta-
va Escandell. 

El CNG segueix amb la idea del 
pla d'inversions que necessita 
l'entitat, tot buscant l'equilibri 
pressupostari. Durant la darrera 
temporada, es va fer una inver-
sió d'uns 40.000 euros en els sis-
temes de climatització de fitness 
i de dues piscines del club, entre 
d'altres. L'assemblea de dimarts 
també va aprovar les modificaci-
ons dels Estatuts proposades pel 

Consell Català de l'Esport, per 
adaptar-se alnou marc jurídic.

Despesa en manteniment
Les inversions previstes per 
aquesta temporada 2019-2020 
ascendeixen a més de 600.000 eu-
ros i contemplen la renovació de la 
megafonia, el nou control d’accés 
–que ja s'ha instal·lat–, el nou pavi-
ment de la zona de pes lliure, l’es-
calfament i les mantes de la piscina 
5 (exterior de 50 metres), una al-
tra part de la instal·lació elèctrica, 
desaigües de la sala de fitness i el 
projecte d’estalvi i eficiència ener-
gètica, que inclou l’aprofitament 
de la cogeneració, substitució del 
climatitzador, equilibrat hidràulic, 
recuperació de calor dels filtres i 
projectors Led, entre altres. 

Per fer front a aquestes despe-
ses, l'assemblea va aprovar per 
unanimitat, tant el pressupost 
com les noves quotes mensuals 
que augmenten 1,85 euros al mes 
per al soci numerari (major de 18 
anys); 1,52, per al soci aspirant 
(menor de 18 anys), de 0,94, el 
soci major de 65 anys. 
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MOTOR  EL 2020 PORTARÀ EL MUNDIAL DE SUPERBIKE

El Circuit tanca el 2019 
amb 576.891 assistents

Cursa solidària

La cursa Mou-te per l'esclerosi múl-
tiple escalfa motors i ja ha obert les 
inscripcions entre les diferents moda-
litats: curses atlètiques, de patinets, de 
bicicletes i la cursa elèctrica. La prova 
esportiva està organitzada per la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, amb el suport 
tècnic del Club Atletisme Montornès, 
i celebrarà el 2 de febrer la seva 20a 
edició al Circuit de Barcelona-Catalu-
nya. Es tracta d'una de les curses soli-
dàries més antigues del país.

EL 'MOU-TE PER 
L'ESCLEROSI', AL FEBRER

GRANOLLERS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya tanca la temporada 
amb un 87% d'ocupació, amb un 
total de 317 dies d'activitat. La xi-
fra total es divideix en 250 dies de 
lloguers i 67 dies de curses. S'han 
invertit 24 dies a la realització 
d'obres i tasques de manteniment 
i només hi ha hagut 24 dies sen-
se cap mena d'activitat. Després 
de 12 mesos d'intensitat, la pista 
catalana ha ofert les seves instal-
lacions per a múltiples experièn-
cies com ara entrenaments pri-
vats i col·lectius, de competicions 
automobilístiques, motociclistes 
i ciclistes, jornades d'incentius i 
de formació, cursos de conducció, 
filmacions, presentacions, esdeve-
niments, visites educatives i altres 
activitats. 

Durant el 2019, el Circuit ha 
obert les portes a un total de 
576.891 assistents, xifra que su-
posa un increment del 3% res-
pecte a la temporada anterior 
(558.404). L'esdeveniment que va 
registrar la xifra més elevada de 
públic ha tornat a ser el Gran Pre-
mi de la Fórmula 1, amb un total 
de 160.428 assistents durant els 
quatre dies de l'esdeveniment. El 
diumenge van ser 87.511 les per-
sones que van assistir al Gran Pre-
mi. Molt de prop segueix el Gran 
Premi Monster Energy de Catalu-
nya de MotoGP, amb 157.827 as-
sistents en tres dies, 91.734 afici-
onats només el diumenge. 

Segons dades de Rebold, el Cir-
cuit ha obtingut un impacte en 
premsa escrita de 10.273.978 eu-
ros. Aquesta és la xifra més alta 
registrada en els últims anys i su-
posa un increment de gairebé dos 
milions respecte al 2018, any que 
es va tancar amb 8.127.087 euros 

d'impacte en premsa escrita. Les 
peces periodístiques publicades 
sobre temes relatius al Circuit i a 
la seva activitat també han pujat, 
amb un total de 2.033 notícies.

El 2020 comptarà amb 19 cites
El calendari de la temporada 
2020 compta amb un total de 19 
esdeveniments esportius, i amb 
una gran novetat, el Mundial de 
Superbike, que celebrarà la Cata-
lunya WorldSBK Round del 18 al 
20 de setembre. També presenta 
una altra incorporació, l’Ultimate 
Cup, que estrenarà la seva segona 
temporada a Barcelona. Després 
d'un any d'absència, torna la Fer-
rari Challenge, que per a aquesta 
ocasió farà front a una cursa noc-
turna al mes de juliol.

A més, el Circuit tornarà a aco-
llir la totalitat de la pretemporada 
de la Fórmula 1 amb sis jornades 
d'assaigs sota el nom de Formula 
1 pre-season testing. 

El futbolista Carles Pérez –nascut 
a Granollers (1998)– ja té contrac-
te amb el primer equip –a Primera 
Divisió– del Futbol Club Barcelona 
(FCB). El granollerí necessitava 
jugar 25 minuts per fer efectiva 
la clàusula estipulada en la seva 
última ampliació. Pérez va ser una 
de les novetats de l'onze inicial del 
Barça a Milán (Itàlia), en el marc de 
la Champions League. El davanter 
va debutar en un partit de màxima 
competició europea amb un gol en 
l'estadi Giuseppe Meazza, contra 
l'Inter d'Antonio Conte. Per fer-ho 
encara més rodó, Carles Pérez va 

marcar gol, justament, quan com-
plia els minuts que necessitava 
per aconseguir el contracte amb el 
primer equip del Barça. Aquest ha 
estat, probablement, el minut més 
destacat de la seva trajectòria fins 
al moment.

El futbolista ha jugat, aquesta 
temporada, sis partits a Primera 
amb, com a mínim, 45 minuts de 
participació. Com que la normati-
va contempla que els minuts solts 
s'acumulin, a Pérez només li falta-
ven 25 –dels quals 15 els va jugar en 
el debut lliguer a San Mamés i 5 tam-
bé a la Lliga contra el Granada–. 

Primera Divisió  DEBUT A LA CHAMPIONS LEAGUE

Carles Pérez, contractat per
al primer equip del Barça

GRANOLLERS.  Diumenge (12.30  
h), l'EC jugarà –per última vegada 
aquest any–, contra el San Cris-
tobal (Terrassa). "Esperem un 
rival molt dur, perquè a casa 
seva és un equip que es fa fort", 

valora el jugador Guillem Pujol. 
Després de 16 jornades disputa-
des, l'EC no ha perdut cap disputa 
al Municipal del carrer Girona, i 
la meitat dels punts que gaudeix 
–31 en total– són recollits a casa. 

xavier solanas

FUTBOL | Tercera Divisió Nacional  L'ÚLTIM PARTIT DE LA PRIMERA VOLTA PORTA UN RIVAL 'DUR'

EMPAT Diumenge, l'EC va tancar l'any al Municipal contra el Peralada (0-0)

L'EC acomiada l'any invicte a casa

Els Gorchs celebra 
l'Open de Tennis
A partir de dissabte i fins al di-
marts 7 de gener, el Club Tennis 
de Llerona Els Gorchs organitza-
rà l'Open Tennis Nadal 2019, una 
competició amb modalitat mascu-
lina i femenina per a les categori-
es benjamí, aleví, infantil, cadet i 
júnior.

Diumenge, els granollerins van 
empatar 0 a 0 contra el Peralada 
durant un encontre polèmic.  a.j.

n L'EC Granollers ha anunciat que 
prendrà mesures contra l'aficionat que, 
després d'acabar el partit de diumenge 
contra el CF Peralada, va insultar Ainara 
Acevedo, l'àrbitra col·legiada de la dis-
puta. Dilluns, el club va publicar a Twit-
ter el rebuig cap a "qualsevol violència 
verbal o física i condemna els fets 
succeïts". El club treballa per identificar 
l'aficionat que, en acabar el partit, es va 
dirigir a l'àrbitra. L'encontre de diumenge 
va portar, també, l'expulsió de l'entrena-
dor José Solivelles i de Víctor Morales.

L'ENTITAT CONDEMNA 
L'AGRESSIÓ D'UN 
AFICIONAT A L'ÀRBITRA

Exhibició del CN Les 
Franqueses per Nadal
Diumenge (17 h), el Club Natació 
(CN) Les Franqueses celebrarà 
l'exhibició de Nadal a la piscina 
del Complex Esportiu de Corró 
d'Avall. Diumenge (18 h), serà el 
torn del festival del Club Patinatge 
Artístic Les Franqueses al pavelló.
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Una bona notícia a la capital del 
Vallès Oriental durant aquesta 
dècada ha estat l’increment de 
sòcies i esportistes federades, per 
exemple, del Club Natació Gra-
nollers des del 2008 –sumant les 
quatre seccions que té el club: na-
tació, natació artística, waterpolo i 
gimnàstica artística–. Si aleshores 
hi havia 2.249 sòcies i 96 federa-
des, el 2019 en són 2.627 i 271, 
respectivament. Això suposa un 
increment del 16,8% en el primer 
cas i del 182,3% en el segon. Una 
de les esportistes federades és 
Diana Roca, de 42 anys, que juga 
al primer equip de waterpolo 
després d’haver començat amb 8 

Més sòcies i 
actives als clubs

EN CLAU FEMENINA | La revolució més gran de la història de l'esport (II)  AQUESTA SÈRIE REPASSA L'EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA DONA A ENTITATS I EQUIPS

SECCIÓ RECUPERADA  El waterpolo femení va renéixer al CNG la temporada 2013-2014, després de 10 anys d'absència

cng

anys a fer natació al mateix club. 
“Ara s’han creat cadets i in-

fantils i sé que la intenció és te-
nir equips en totes les categori-
es. Fa només sis anys no hi havia 
cap equip femení de waterpolo 
al CN Granollers”, explica Roca. 
“Però també és veritat que costa 
trobar noies amb ganes de jugar 
a waterpolo, malgrat que aquest 
últim any i mig està canviant la 
tendència. És un esport dur. No 
sé si és perquè als pares no els 
motiva o perquè elles prefe-
reixen fer una altra cosa. Per 
exemple, la meva filla, que té 
12 anys, és molt esportista i va 
venir a provar-ho, li va agradar, 

van dir que volien comptar amb 
jugadores veteranes perquè les 
petites puguin tenir referents i 
adonar-se que existeix l’opció 
que la seva trajectòria sigui llar-
ga”, conclou Roca.

Medallista del karate
A finals d’octubre, Iona Lobato va 
penjar-se una històrica medalla 
de bronze en el mundial cadet de 
Kumite -54 kg, disputat a Santiago 
de Xile. Va ser la primera medalla 
mundial del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses. És un reflex de 
l’extraordinària feina que s’està 
fent en aquest club de Bellavista, 
que actualment té un 40% de no-
ies i un 60% de nois entre les gai-
rebé 200 llicències que suma, amb 
una mitjana d’edat al voltant dels 
12 anys. “En els últims temps 
hem notat un interès més gran 
per part de les noies cap aquest 
esport”, diu Montse Marín, una de 
les responsables del club. 

També l’AEH Les Franqueses, 
que dedica la seva tasca a l’hand-
bol, ha estat partícip de la revo-
lució més gran en la història de 
l’esport: en els últims quatre anys 
ha doblat el nombre de jugadores, 
de 42 a 84. I, per la seva banda, el 
Club Atlètic Granollers no ha notat 
un creixement significatiu en el 
nombre total de les seves esportis-
tes, però sí “més presència feme-
nina en les disciplines de llan-
çaments”, diu Raúl Monje, un dels 
responsables del club. “Però en 
l’atletisme sempre hi ha hagut 
un nombre bastant equilibrat 
d’homes i dones”, puntualitza.

Sens dubte, Granollers i les Fran-
queses estan farcits de llavors, 
algunes de les quals ja estan ger-
minant a una velocitat extrema i, 
d’altres, prometen fer-ho ben aviat. 
La revolució continua. s.escudero

El CNG ha triplicat en una dècada el nombre 
d'esportistes federades en les quatre seccions 
–natació, artística, waterpolo i gimnàstica–

però abans de decidir-se s'esti-
ma més provar altres esports. 
De tota manera, allò important 
és que ara  hi ha l’oportunitat 
que les noies provin diferents 
disciplines. En canvi, quan jo 
era petita no hagués tingut 

l’opció de provar el waterpolo 
a Granollers i segurament ha-
gués hagut d’anar a Barcelona”, 
afegeix. El sènior femení del CNG 
va desaparèixer al final de la tem-
porada 2003-2004 i va renéixer 
la 2013-2014. “Des del club ens 

Una altra història d’èxit a 
Granollers es la dels Spartans, un 
club d’un esport admirat i alhora 
desconegut com el rugbi. El 
primer equip femení compta amb 
11 jugadores en edat sènior que 
es reparteixen entre els 18 i 
els 39 anys. Aquest curs encara 
competeixen conjuntament amb 
un altre club -un fet molt habitual 
en el rugbi amateur, sobretot en 
el femení-, el Sabadell, però 
la previsió de la directiva és 
poder fer-ho en solitari 

la temporada vinent per primera vegada a la història en marxar a bon ritme el 
projecte liderat per David Giménez, l’entrenador. “Des de l’any passat té lloc 
un projecte de captació de noves jugadores basat en l'impuls d’iniciatives 
com anar a les escoles a fer tallers a l’hora d’educació física. Això ha permès 
incrementar el nombre de jugadores a les categories base. Ara ja en són una 
vintena i elles són les que asseguren un futur il·lusionant per al nostre club”, 
explica Gemma Ferrer, de 27 anys, jugadora del primer equip. De petita va fer 
natació i bàsquet de forma federada i va deixar la pràctica esportiva als 16 anys 
perquè va preferir passar el temps amb els seus amics. Amb 25 va retornar a 
l’esport de la mà del rugbi. “És molt diferent la visió que tenen les generacions 
grans sobre el fet que una noia practiqui rugbi de la que tenen les joves. 

Els grans es preocupen per si et faràs mal. A mi, cada vegada que em veu, 
la meva àvia em pregunta per què no deixo el rugbi. En canvi, el meu germà 
també juga a rugbi i mai no li pregunta això”, reflexiona.

La Berta Batlles és la jugadora més jove de l’equip, amb 18 anys acabats de 
fer. “Jo vaig assabentar-me que hi havia un club de rugbi a Granollers gràcies 
a un d’aquests tallers a l’hora d’educació física que van fer a l'institut”, 
explica. Va començar jugant a l’equip sub-16, però ràpidament va passar a 
formar part del sènior, el qual està ple de jugadores d’entre 18 i 20 anys, i molt 
poques en tenen més de 25. Les noies de l’edat de la Berta i les que formen part 
de les categories sub-14 i sub-16 -totes mixtes- “empenyen molt fort i són 
les que aportaran el salt de qualitat esportiva a causa de la formació més 
primerenca que han tingut”, asseguren des del club. “Tant el meu pare com 
la meva mare em van animar molt a que jugués a rugbi i em venen a veure als 
partits. En canvi, les meves tietes i el meu avi pateixen perquè em faci mal. 
La gent de la meva edat ho veu com una opció perfecta, malgrat que a 
algunes noies els fa respecte apuntar-s'hi”, diu Batlles. A l’altra banda del 
rànquing d’edats hi ha la Guadalupe Nieto, la segona més gran dels Spartans, 
amb 37 anys. Va fer taekwondo fins als 16 perquè amb 9 va voler apuntar-se 
a futbol i no va trobar cap club de futbol femení a prop que tingués un equip 
de la seva edat. El rugbi el va provar per primer cop a la universitat -va 
estudiar INEFC-, la principal culpable del creixement d’aquest esport al país. 
“Jugo als Spartans des de la temporada passada, després del naixement 
del meu fill. Quan vaig començar a fer-ho a la universitat només hi havia una 
divisió femenina en tot Catalunya. I ara nosaltres juguem a Tercera! Com 
han canviat les coses!”, diu amb un somriure.

"L'àvia em pregunta per què no deixo el rugbi"

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
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Nadales solidàries al carrerEl Tren de la Lluna recorrerà els carrers del centre
Dissabte (17.30 h), la plaça de l'Església 
serà l'escenari per a la cantada
de nadales solidàries que organitzen
les AMPA de les escoles de Granollers 
juntament amb el consistori.

El cap de setmana convidarà a pujar al Tren de la Lluna, un tren
infantil amb motius nadalencs que sortirà de la plaça de la Caserna i 
que recorrerà els carrers més cèntrics de la ciutat. L'activitat es podrà fer 
dissabte i diumenge, tant al matí –d'11 a 14 h– com a la tarda –de 17.30
a 20 h–, i està organitzada per l'associació de comerciants Del Rec al Roc.

CULTURA

Enguany, els Amics 
dels Pastorets de 
Granollers tornaran 
a portar a escena la 
versió del drama-

turg Albert Pijuan, estrenada l'any 
passat sota la direcció de Daniela 
De Vecci, que també repeteix, en 
aquesta ocasió amb un nou aju-
dant de direcció, Marc Felipe.

Com a novetat, el col·lectiu con-
vidat a participar en aquesta edició 
serà l'alumnat de 3r i 4t del centre 
educatiu Educem. "Des de l'any 
passat, duem a terme un pro-
jecte que consisteix a apropar 
Els Pastorets a les escoles, de 
manera que una coreògrafa  fa 
sessions de moviments corpo-
rals". Els alumnes pujaran a l'es-
cenari del Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG) per ballar a l'escena 
del casament de Josep i Maria. Els 
Pastorets es podran veure al TAG 
el dia de Sant Esteve i el 28 i 29 de 
desembre (19 h). 

L'escenografia, novetat a Marata
Dijous, dia de Sant Esteve, el Cen-
tre Cultural de Marata acollirà Els 
Pastorets de Marata, una adapta-
ció del text clàssic de Josep Maria 
Folch i Torres interpretada per 
46 personatges amb el suport de 

arxiu

'ELS PASTORETS' Estrenarà ajudant de direcció, Marc Felipe

TEATRE EL 26, 28 I 29 DE DESEMBRE, EL TAG ACOLLIRÀ L'ADAPTACIÓ D'ALBERT PIJUAN

L'alumnat de l'escola Educem, 
convidat d'enguany als Pastorets

17 tècnics. "Enguany, la novetat 
principal és l'escenogra�ia, que 
l'hem renovada", explica Eva Na-
varrete, presidenta del Centre Cul-
tural i responsable de l'organitza-
ció. Navarrete afegeix que "un cop 
vam veure que la continuïtat 
dels Pastorets estava assegura-
da amb la renovació del planter 
–que es va fer l'any passat–, s'ha 
apostat per materials nous". El 
que �ins ara havien estat cases de 
fulloles i cartró, enguany passen a 
ser de fusta resistent. "Dels Pasto-

'Els Pastorets de Marata' estrenen escenografia de fusta i compten
–per segon any– amb el sistema d'aportacions de taquilla inversa

rets de Marata en destaca l'agi-
litat", apunta Navarrete, qui tam-
bé assegura que, com és tradició, 
mantindran al guió algunes frases 
crítiques sobre l'actualitat. Per se-
gon any consecutiu, el muntatge 
funcionarà amb taquilla inversa. 

D'altra banda, a les Franqueses, 
també el grup teatral El Coverol 
ofereix una altra interpretació del 
clàssic nadalenc, Entenent els Pas-
torets, en aquest cas dissabte 21 i 
diumenge 29 (18.30 h) al Teatre 
Auditori de Bellavista. ❉ a.j.

El Teatre Auditori de Granolles es 
va omplir dijous de la setmana pas-
sada per veure la tradicional Pan-
tomime solidària de Cambridge 
School, que enguany ha arribat a la 
30a edició, i que va aplegar 1.200 
persones dels 10 municipis on l'es-
cola té presència. En aquesta oca-
sió es van recollir 2.334 euros per 
a Mans Unides. La funció teatral en 
anglès que té esperit de comèdia 
musical està interpretada pels pro-
fessors de l’escola, que cada any 
recapten diners per a un projecte 
solidari o una ONG. En aquest cas 
l'objectiu era ajudar Mans Unides 
en la millora de les condicions so-
cials de les famílies de 12 pobles 
d'Anantagiri, a l'Índia.

En aquesta edició de la Panto-

mime es va portar a escena Alad-
din and the magic teapot, una ver-
sió lliure de la coneguda història 
inclosa en Les mil i una nits.

En relació amb la llarga histò-
ria de la Pantomime, la directo-
ra general de Cambridge School, 
Sarah Edge, assenyala que "la 
celebració de pantomimes na-
dalenques és un costum molt 
arrelat a la Gran Bretanya i, per 
a nosaltres, és un plaer compar-
tir aquesta tradició amb tota la 
gent que ve a veure’ns any rere 
any". "Centenars de professors 
hi han contribuït amb el seu 
esforç i talent, i públic i profes-
sors han fet possible que aquest 
projecte solidari continuï crei-
xent després de 30 anys". 

'ALADDIN AND THE MAGIC TEAPOT' VA OMPLIR EL TAG

La Pantomime recull 2.334 
euros per a Mans Unides

cambridge school

ESCENA La Pantomime de Cambridge School va triar Aladdin de protagonista
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aquestes 
Festes...
REGALA 
SALUT!
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LA CONTRACRÒNICA ACTUACIONS DEL COR VEUS A LES ÒPERES 'CAVALLERIA RUSTICANA' I 'PAGLIACCI'

Les nits del Liceu d'Amics de la Unió

Una veu ressona i 
anuncia que la fun-
ció està a punt de 
començar. Primer, 
Cavalleria Rustica-

na. Ambientada a la Sicília de final 
de segle XIX; l’escenografia trans-
porta a la Itàlia passional, mediter-
rània, exagerada, caòtica... la que 
descrivien Pasolini i companyia, la 
que ens rememora la Cosa Nostra 
i els seus afers. La vida o la mort. 
L’amor i la passió com a element 
vital, bàsic, de la quotidianitat.

Turitu i Canio, que podrien ser 
dos gli ultra del Nàpols o l’AC Roma 
d’avui, canten vivències i amors 
eterns. Santuzza espera el cor de 
l’home que Lola li pren. Això aca-
barà malament, segur. L’escenari 
es mou amb una trajectòria cir-
cular (meravella de l’enginyeria 
moderna) i es va convertint en els 
diferents espais en què l’obra es va 
succeint, com el forn on la canalla 
dels Amics de la Unió fa trapelle-
ries entrant i sortint d’escena.

Gira el món i torna el born, i apa-
reix una processó de diumenge de 
Pasqua en què els infants porten 
rams i canten a una verge que acu-
sarà amb el seu dit, incorrupte, la 
pobra Santuzza. Verisme italià; exa-
geració, crit, salvatgia. Els cants són 

sublims, però. Això de l’òpera –per 
un no entès– és massa espectacu-
lar. És com llegir sànscrit o viatjar 
a l’antic Egipte. L’òpera, i tot el que 
envolta aquest art, es mostra rude, 
fred. Costa d’entrar-hi, vaja. Que 
per això és l’art de la burgesia i els 
reis. L’art simbòlic del poder que vol 
mantenir l’statu quo. Per tant, té una 
litúrgia i uns codis que cal aprendre. 
Per gaudir-ne has de voler entrar-hi, 
passar per la penitència d’estar pen-
dent, d’estar atent. Però, fer-ho val 
molt la pena, sens dubte. Quan ets 
capaç de mantenir el tremp de la 
continuïtat, quan vas mantenint el 
pols de l’obra, del drama, entres a 
un bell lloc (el Bel Canto). A un espai 
de gaudi constant; tot se’t fa excels. 

Amb tot, qui està forjat cultural-
ment i audiovisualment en la cul-
tura pop dels 80 i en el Hollywood 
més clàssic, cau en la temptació 
d’assimilar Cavalleria Rusticana 
(i Pagliacci) amb una simple ver-
sió operística de Grease o de West 
Side Story; la passió i els conflictes 
amorosos de sempre i per sempre.

[…] Els nanos i les nanes d’en 
Vila estan fantàstics. Fan teatre i 
canten en algun moment. La po-
sada en escena no els espanta, 

d.c.

'PAGLIACCI'  Els infants del cor Veus, a l'escena amb Ponç Pilat, Jesús i Barrabàs

mantenen el tipus, se’ls veu amb 
aplom, amb seguretat. I això que 
juguen en un escenari de Champi-
ons, de primer nivell. El Liceu seria 
el Wembley de l’òpera i, poc o molt, 
quan es juga en aquests estadis 
algú podria tenir por escènica. Ells 
i elles, no; porten a la sang la disci-
plina de les moltes hores d’assaigs 
i dels festivals de Nadal i d’estiu de 
tall soviètic. Fusta de la bona que 
surt del Cantània i d’una llarga tra-
dició de cant coral a la Vila Oberta.

Arriba el descans. L’entreacte. 
Moment de les cues als lavabos 
d’una parròquia, cal dir-ho, d’edat 
avançada. El públic del Liceu s’es-
tà enjovenint però, a hores d'ara, 
l'òpera encara és territori de la ve-
terania. Pagliacci segueix el guió; 

Dijous i dissabte, a les 20 h, 
i diumenge, a les 18 h
Gran Teatre del Liceu

 Títol. Cavalleria Rusticana / 
Pagliacci
 Direcció. Henrik Nánási
 Repartiment. Orquestra 
Simfònica i Cor del Gran Teatre del 
Liceu, dirigit per Conxita Garcia, i 
Veus, dirigit per Josep Vila
 Estrena. 5 de desembre

La fi txa artística

La presència de Veus al Liceu continuarà també dissabte i diumenge (12 h) amb 
la participació, un any més, en el muntatge d'Albert Guinovart –també al piano– 
sobre el Conte de Nadal de Charles Dickens. Veus hi actuarà amb l'Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu per recordar la història de l'usurer Scrooge i 
els fantasmes que l'acompanyen al passat, present i futur. L'obra, amb l'adaptació 
del text i coordinació escènica de David Pintó, compta amb una il·lustració poètica 
amb sorra, a càrrec de Borja González de la companyia Ytuquepintas.

De nou amb el 'Conte de Nadal'

Itàlia, passions, amors, desamors i 
mort! Grease amb en John Travol-
ta assassinat a ganivetades, vaja.

A aquestes hores, s'ha vist la ca-
nalla dels Amics de la Unió jugant 
pel carrer, demanant pa al forn del 
poble, adorant la Mare de Déu, ani-
mant a en Turitu quan forceja amb 
el forner en un ambient de festivitat 
mediterrània... Ara, però, a la canalla 
li toca fer teatre dins del teatre: una 
petita representació del moment en 
què Ponç Pilat diu allò de: ‘’Sóc inno-
cent de la sang d’aquest home just’’. 
I així, Jesús és condemnat a crucific-
ció, i Barrabàs se salva acompanyat 
dels crits d’alegria dels infidels. 

Les aparicions dels infants del 
cor granollerí acaben aquí. Ho han 
fet bé; han ajudat a quallar l’obra, 
a donar-li realisme i majestuosi-
tat. El tenor, la soprano fan el seu 
paper i posen la cirereta al pastís, 
creen els moments de bellesa i de 
lirisme que l'òpera té i demanda, 
però, sense un repartiment de luxe 
que faci la seva feina, sense els sol-
dats d’infanteria que aguanten les 
envestides de l’enemic, cap comesa 
humana no s’hagués pogut cons-
truir. La presència granollerina ha 
estat, doncs, imprescindible. La ca-
nalla pot estar contenta, en Vila sa-
tisfet, les mares i els pares orgullo-
sos i, Granollers cofoia de tenir una 
escola de música que treballa per 
ensenyar a cantar amb uns nivells 
tan alts de professionalitat. david cid

La Batllia estrena 
una peça, un 'Glòria'

El Cor de Cambra 
i l'OBC portaran 
'Broadway' a 
L'Auditori barceloní

La música de La Batllia de Sant 
Esteve estrenarà enguany, dijous 
vinent (11 h), un Glòria per a cor, 
que serà interpretat per la Coral 
Albada. L'objectiu és iniciar un 
projecte inèdit de missa de gralles,  
després de l'impuls fa uns anys 
de La Batllia. Com és habitual, hi 
tocaran Enric Montsant i Xavier 
Pijuan –a les gralles dolces–, Gem-
ma Rovira –gralla baixa–, Albert 
Mallorca –timbal– i els organistes 
Vicenç i Ignasi Prunés. Tot plegat, 
coincidint amb la missa major del 
dia de Sant Esteve, i dirigit per Da-
niel Casas.

Després del seu pas per l'Auditori 
de Girona amb El Messies de Hän-
del, el Cor de Cambra de Granollers 
i el Cor Jove Amics de la Unió con-
tinuen la programació d'aquestes 
festes amb una altra posada en 
escena d'aquesta peça a L'Auditori 
de Barcelona (dilluns, a les 20 h) 
i dues actuacions més, divendres i 
dissabte (20 h), al mateix espai. Hi 
seran amb l'Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC) i el Cor Jove d'Amics 
de la Unió per portar-hi l'especta-
cle Nadal a Broadway, amb peces 
intenses de teatre musical i melo-
dies encomanadisses de tots els 
temps. Els cors –dirigits per Josep 
Vila i Marta Dosaiguas respecti-
vament– ja són habituals a la cita 
nadalenca a L'Auditori que, un 
any més, vesteix de gala la sala 
Pau Casals per acollir la màgia 
dels musicals. m.e.

MÚSICA
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Un clarinet fabricat amb una im-
pressora 3D. Aquest va ser un dels 
treballs de recerca innovadors que 
dimarts a la tarda van presentar a 
la sala d'actes del Conservatori de 
Granollers quatre dels seus alum-
nes que, alhora, són estudiants 
de segon de batxillerat de l'Escola 
Municipal del Treball (EMT). El 
projecte impulsat pels dos centres 
pretén que l'alumnat que hi estudia 
"pugui relacionar el seu apre-
nentatge i noti que formar-se en 
els dos àmbits dóna el seu fruit", 
expressa Anna Maria Piera, directo-
ra de l'Escola Municipal de Música.

Així, Oriol Herrero va presentar 
el clarinet en 3D per "demostrar 
que es poden crear instruments 
amb aquesta tecnologia, i fer 
possible que es facin més instru-
ments amb uns costos econòmics 
menys elevats per facilitar-ne 
l'accés". Una de les conclusions que 
Herrero ha extret de la recerca és 
que no hi ha, pràcticament, diferèn-
cia entre un instrument construït 

Un clarinet en 3D per abaratir 
l'accés a la interpretació 

a.j.

MÚSICA  ALUMNAT DEL CONSERVATORI DE GRANOLLERS I DE L'ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL MOSTRA PROJECTES INNOVADORS APLICATS A L'ART

ALUMNAT I PROFESSORAT  Els protagonistes dels treballs de recerca

convencionalment i un que hagi es-
tat fabricat amb una impressora 3D.

Gerard López, a partir d'una 
anàlisi teòrica enfocada al camp 
de la comunicació audiovisual, va 
extreure els valors que desprèn la 
marca Estrella Damm en els seus 
anuncis –en alguns casos, curtme-
tratges– i va crear una banda sono-
ra original per a la peça audiovisu-

al Acto 2. Amantes 2019. López va 
analitzar la relació existent entre 
publicitat audiovisual i música.

També en el terreny audiovisual, 
Roger García ha basat el treball de 
recerca en la relació entre la mú-
sica i el cinema, i, posteriorment, 
en una anàlisi de conceptes de 
clúster, leitmotiv i efectes sonors, i 
ha posat música a una de les esce-

Posem color 
al teu Nadal!

Us desitgem 
unes bones 
FESTES!

El 13, convertit en el número de la sort
Ni el número 13 ni els gats negres, que van protagonitzar el fil conductor 
del concert de Nadal de l'Escola de Música Josep M. Ruera, van ser senyal 
de mal averany. Tot al contrari, l'espectacle 'Triscaidecafòbia' va despertar 
les ovacions de familiars i amics de l'alumnat del centre, que va actuar 
dissabte al Teatre Auditori organitzat en conjunts, orquestres i corals.

xavier solanas

nes més conegudes de la pel·lícula 
muda Nosferatu (1922). La compo-
sició de García compta amb violon-
cel, piano, clarinet i percussió, i in-
corpora la tècnica sonora del foley
com a mitjà per generar sons evo-
cadors, com ara l'ús d'un globus 
per simular el grinyol d'una porta.

Clara Reverter i Jaume Mollfu-

lleda van presentar una investiga-
ció experimental sobre la manera 
de generar sons diferents amb 
un mateix instrument i ampliar 
l'espectre de sons a treballar. Per 
fer-ho han utilitzat materials com 
cantimplores i paper d'alumini –
tot posant-los a les cordes interi-
ors del piano–. ❉ a.j.
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Kai Motor, concessionari oficial Toyota a 
Granollers i pertanyent al grup egarenc 
d'automoció CSM Grup Vallès, ha estat 
guardonat amb el reconeixement Retailer 
Excellence Award. Aquest premi reconeix 
l'excel·lència de gestió global de concessio-
nari a nivell nacional, juntament amb la mi-
llor experiència de compra i servei, segons 
les opinions recollides durant tot l'any pels 
clients i consumidors a totes les àrees de 
negoci; venda de vehicles nous i seminous, 

Toyota reconeix Kai Motor amb 
el premi Retailer Excellence Award

venda a petites i grans empreses, postven-
da, recanvis, etc.

El reconeixement de Toyota a Kai Motor 
va ser lliurat el passat dia 13 de desembre 
de 2019 a l'esdeveniment organitzat pel 
grup al Circuit de Barcelona-Catalunya, per 
reconèixer la tasca de tots i cadascun dels 
seus treballadors. Cada empleat va recollir 
una insígnia en forma de pin com a reco-
neixement a la seva tasca durant l'any.

El sr. Francisco Berrocal, director d'Ope-

racions de Toyota Espanya, va remarcar 
"la importància del reconeixement dels 
nostres clients des de la seva experièn·
cia, tant pel que fa a la compra com pel 
que fa al servei postvenda, així com la 
qualitat dels nostres processos i instal·
lacions". Per la seva banda, Carlos Solano, 
president del Grup CSM, va afirmar que 
"aquest premi és un reconeixement a 
la nostra feina diària, en què el nostre 
compromís és oferir sempre una ex·

periència fàcil i honesta, mitjançant un 
equip professional, jove i dinàmic que 
marqui la diferència i que ens permeti 
obtenir la confiança i recomanació dels 
nostres clients". 

Aquest guardó suma un nou èxit per al 
grup d'automoció egarenc CSM Grup Vallès, 
que representa als concessionaris i tallers 
oficials Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers i 
Mataró; Lexus a Mataró, Mazda a Terrassa, i 
Hyundai a Terrassa, Rubí i Sant Cugat.
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Recaptació de fons per Dràstik Punkaires
Dissabte, el festival organitzat per Dràstik Punkaires –Tot per un sostre–  
va recaptar fons per a la insonorització del seu local, situat al carrer Joanot 
Martorell. L'organització va haver de desplaçar el festival al Campanar de 
Canovelles, perquè el consistori ha paralitzat les actuacions amb motiu d'una 
queixa veïnal. El festival va comptar amb grups de punk, hardcore i electrònica.

xavier solanas

EL FESTIVAL ES VA DESPLAÇAR AL CAMPANAR DE CANOVELLES

La Nit dels Castells 
guardona l'ambició 
de la colla dels Xics
Dissabte, els Xics de Granollers van 
rebre el premi Descarregat en el 
marc de la 14a edició de La Nit dels 
Castells. El guardó, atorgat per la 
Coordinadora de Colles Castelle-
res de Catalunya (CCCC), reconeix 
la seguretat de la colla, així com 
els registres i l'ambició. La CCCC 
ha valorat la tasca dels Xics "per 
haver millorat els seus registres 
respecte a la temporada passa-
da, recuperant el 3 de 8, i amb 
una única caiguda en tot l'any". 
L'entrega del premi va ser organit-
zada per la revista Castells. 

POPULAR

Divendres (19 h), s'inaugura, a la 
Biblioteca Can Pedrals, l'exposició 
fotogràfica Arquitectura de Gra-
nollers, organitzada per l'Associ-
ació Fotogràfica Jaume Oller, que 
mostrarà imatges dels seus socis. 
El recull es podrà visitar fins al 
divendres 10 de gener de 2020. 

L'arquitectura de la 
ciutat, en imatges

jazz granollers

MÚSICA  EL CASINO ACOLLIRÀ EL REPÀS DELS SEUS ÀLBUMS 

El quintet de Joan Sanmartí

JOAN SANMARTÍ QUINTET  El músic i compositor vallesà lidera la formació

Divendres (22 h), la 47a edició del 
Cicle de jazz oferirà un concert de 
Joan Sanmartí Quintet, un conjunt 
integrat per Joan Sanmartí a la 
guitarra, Roger Santacana al vi-
bràfon, Pau Domènech al clarinet 
baix, Marc Cuevas al contrabaix i 
Joan Vidal a la bateria. Durant el 
concert, es podran sentir peces 
d'àlbums anteriors del vallesà 
Joan Sanmartí, qui gaudeix de 19 
discs publicats. Joan Sanmartí, lí-
der del quintet, és professor titu-

lar a l'ESMUC –al departament de 
jazz i música moderna–, i col·labo-
rador habitual de JazzGranollers. 
Entre els seus interessos, es troba 
la recerca de punts de trobada en-
tre diferents tradicions musicals, 
i l'experimentació amb diferents 
llenguatges. El quintet format per 
Sanmartí, Santacana, Domènech, 
Cuevas i Vidal va començar a to-
car com a formació per al treball 
Codi Personal (2017), darrer àl-
bum que va estrenar Sanmartí. 

Festa nostàlgica al Club del Ritme 
amb Nem Calents i The Animals
Divendres (23 h) el Casino Club del Ritme prepara una sessió musical 
per als més nostàlgics, amb el retorn als escenaris dels veterans Nem 
Calents i The Animals, que van tenir la màxima activitat fa 30 anys. D'al-
tra banda, el Casino també acollirà dijous (18 h) el ball social amb Héc-
tor i Esmeralda. 
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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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ART L'OBRA INTERACTIVA 'ORDIT' SERÀ A LA FÀBRICA DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE

Xevi Bayona idea una nova 
instal·lació per a Roca Umbert

En el marc de les fes-
tes nadalenques a 
Roca Umbert, diven-
dres (17.30 h), s'in-
augurarà la instal·la-

ció Ordit, de l'arquitecte olotí Xevi 
Bayona, qui fa anys que es dedica 
a "obres i muntatges efímers", 
en paraules de l'artista. Bayona va 
fer la primera instal·lació al recinte 
de Roca Umbert ja fa sis anys. En 
aquesta ocasió, "el tema de fons 
és el passat tèxtil de la fàbrica", 
explica Bayona, i afegeix que "hem 
preparat un ordit perquè la gent 
pugui interactuar". La instal·lació 
serà participativa perquè, a partir 
dels fils que hi hagi, els assistents 
podran anar teixint amb tres co-
lors diferents. El muntatge es po-
drà visitar des de divendres i fins 
diumenge, i el dia de la inauguració 
–divendres (18.30 h)– es compta-
rà amb una performance a càrrec 
dels ballarins Magí Serra i Ana 
Maria Klanjscek. És per això que la 
instal·lació d'enguany es defineix 
com multidisciplinària.

Pel que fa a la tècnica, Ordit
comptarà amb una trama blanca 
que, il·luminada amb llum negra, 
quedarà visiblement fluorescent. 
Els fils recorren ja el carrer que 
s'estén des de l'espai Arsènic i que 
passa per davant dels locals de les 
colles de Blancs i Blaus, fins a aca-
bar a la plaça de davant del centre 
audiovisual de Roca Umbert. A 

aïda jiménez

XEVI BAYONA  Durant el muntatge de la instal·lació –dimecres a la tarda–

l'epicentre, hi ha una torre de vuit 
metres que forma un hexàgon, i 
els fils que s'han instal·lat gene-
ren un hiperboloide. "A més, hi 
haurà 15.000 metres de fils de 
colors, que també es veuran flu-
orescents", detalla l'artista. "El 
centre de la plaça es convertirà 
en una zona de chill out", avança 
Bayona. 

Formes de cavalls 
per decorar l'arbre

'Art+Trends Group 
Exhibition' acull 15 
artistes i un sorteig

El taller Equineja el Nadal tindrà 
lloc al Museu de Granollers dis-
sabte (11.30 h). Es realitzaran 
decoracions amb formes d'equins 
per a l'arbre nadalenc. Abans, 
però, serà el moment d'una visita 
guiada a l'exposició El Venadito.

Dimarts, Pam deSis inaugurava 
una exposició amb motiu na-
dalenc. La mostra, que porta per 
títol Art + Trends Group Exhibition 
recull obres d'Àngela Icart, Anne 
Roig, Carles Azcón, Carme Magem, 
Haidy Blanch, Hans Móller, Irene 
Baón, Laura González, Marko-F1, 
Miquel Liso, Montserrat Serra, 
Natalia Politowa, Paul Oz, Ricar-
do Rodriguez i Rudi Widman, qui 
exposen pintures, fotogra�ies, i 
escultures. L'exposició es podrà 
visitar �ins al 24 de desembre a la 
plaça de la Porxada, 34, i ofereix el 
sorteig d'una litogra�ia.

MOSTRA DE PAM DESIS

Jordi Pagès presenta 
'Quadern de silenci'

La sèrie 'ReVers',
de Lluís Estopiñan, 
ara a Terrassa

El granollerí Jordi Pàges va pre-
sentar, ara fa una setmana, el ta-
bleoide Quadern de silenci a la 
llibreria Calders de Barcelona, que 
inclou les aquarel·les de Jordi Pa-
gès. La trobada va comptar amb un 
recital poètic i música en directe.

Dissabte es va inaugurar, a la Ga-
leria Espai G d'Art de Terrassa, 
l'exposició Nadal'19, en la qual 
l'artista granollerí Lluís Estopiñan 
participa amb la seva sèrie ReVers. 
La mostra –que es podrà visitar 
�ins al 18 de gener–, inclou vuit pe-
ces, "algunes d'una variant nova 
que he experimentat amb emul-
sió líquida directa sobre fusta i 
que es poden veure per primera 
vegada, com a novetat, en aques-
ta exposició", relata Estopiñan, 
qui afegeix que manté, però, "el 
concepte de ReVers amb la imat-
ge de persones meditatives".

TÈCNICA FOTOGRÀFICA



dj, 19 desembre 2019 59

“Ens adonem
de la importància
de la nostra veu
quan som silenciades”

Malala Yousafzai

Bon Nadal 2019

Moltes gràcies de les dones d’Anantagiri (Índia)
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GRANOLLERS. Dis-
sabte (11 h), a la 
plaça de Lluís Per-
pinyà, es donarà el 
tret de sortida a un 

cap de setmana en què el prota-
gonista serà el tió solidari de Gran 
Centre –tot un clàssic del Nadal 
granollerí–, qui serà l'encarregat 
d'omplir el rebost de la Fundació 
El Xiprer. L'activitat tindrà lloc al 
matí –fins a les 14 h– i a la tarda 
–de 17 a 20 h–, un horari que es 
repetirà diumenge. 

En el cas de dissabte, la trobada 
comptarà amb una cantada de na-
dales (17.30 h). Al tió solidari col-
laboraran, a més d'El Xiprer, Homo-
ludicus –que aportarà jocs de taula 
per a totes les edats– i Green Indo-
or Park –amb un sorteig d'entrades 
per a les seves instal·lacions–.

Dissabte a la tarda –de 17 a 20 
h–, al barri de Can Mònic –con-
cretament al carrer Puig i Peruc-
ho– també es farà cagar el tió, que 
estarà acompanyat d'un arbre 

manualitats. Poc després (11.30 
h) la jornada es dinamitzarà amb 
els contes dels follets màgics fins 
que a les 12 h començarà una ex-
hibició de ballet-fit, seguida del 
ball de l'escola Klazz. Finalment, 
de 13 a 13.20 h, els infants que ho 
desitgin podran fer cagar el tió, 
acompanyats dels follets màgics 
de la companyia Milnotes.

També la biblioteca de Can Pe-
drals (12 h) acollirà una sessió es-
pecial del taller familiar en angès, 
a càrrec d'Inorbis. 

dels desitjos i brou nadalenc. La 
trobada, organitzada per l'AV de 
Can Mònic, inclourà berenar i una 
animació musical.

Però les activitats d'aquest dis-
sabte prenadalenc no s'acaben 
aquí. La plaça de les Hortes aco-
llirà una matinal infantil organit-
zada per Comerç Ral, que comen-
çarà a les 11 h amb un taller de 

arxiu

TRADICIÓ TAMBÉ L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN MÒNIC FARÀ CAGAR EL TIÓ DISSABTE

El tió i les nadales de Gran Centre
ompliran el rebost d'El Xiprer

TIÓ  S'instal·larà a la plaça Perpinyà

carrer corró 21 Granollers. Instagram: @tallerTasmania. whatsapp 938 792 166.

taller de joieria
· joieria contemporània
· peces per encàrrec
· transformació de joies usades

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

LIQUIDACIÓ D’ARTICLES FI DE TEMPORADA

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

Fabricants de tovalloles i home tèxtil.

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

A Llerona
LES ANTIGUES ESCOLES DE
Llerona acolliran una sessió per 
fer cagar el tió dissabte (18 h), amb 
una xocolatada popular que anirà 
acompanyada de coca per a tots els 
assistents. A les Antigues Escoles 
de Corró d'Amunt, dissabte (18 h) 
s'inaugurarà un pessebre.

LES FRANQUESES. Diumenge farà 
ja quatre anys de la recuperació 
de la tradició centenària de la pu-
jada del pessebre dalt del Pedró 
de Llerona, una activitat popular 
per a la qual no cal inscripció i 
que inclou una botifarrada –ti-
quets a la venda al bar Nou Casal 
per 5 euros fins divendres–. Les 
persones amb mobilitat reduïda 
també podran pujar al Pedró per 
mitjà d'un vehicle adaptat.

L'activitat, que comença a les 
12 h des de davant de l'esglé-

sia, està organitzada pel Grup 
de Muntanya de Santa Maria de 
Llerona. La tradició de pujar el 
pessebre a un cim és centenària 
i celebrada arreu del país pels 
centres excursionistes. El Pedró 
de Llerona està situat a 253 me-
tres d'altura i està coronat per 
una creu metàl·lica –arrencada el 
2012, es va substituir el 2013 per 
una de més petita, i es va restituir 
el 2016, aprofitant la primera pu-
jada del pessebre, per l'original 
reparada. m.e.

El grup de muntanya de 
Llerona pujarà diumenge
el pessebre al Pedró

QUATRE ANYS DE LA RECUPERACIÓ DE LA TRADICIÓ CENTENÀRIA 

LA TROBADA TINDRÀ LLOC EL DIA DE SANT ESTEVE A LA TARDA

Un any més, el Quinto dels Xics 
donarà suport a la solidaritat
GRANOLLERS. La colla castellera 
d'Els Xics torna a organitzar, per 
Sant Esteve, el Quinto de Nadal, 
una tradició que compta amb la 
col·laboració de desenes d'establi-
ments de la ciutat. Els beneficis es 

destinaran a causes solidàries –de 
fet, l'any anterior es van destinar a 
La Marató de TV3–. El Quinto serà 
dijous 26 de setembre (19 h), i tin-
drà lloc a la sala de l'Aplegador, a 
La Troca de Roca Umbert. 

L'Hospital, més 
acollidor per Nadal
La tercera edició del concurs de 
decoració nadalencia de l'Hospital 
de Granollers ha preparat un Na-
dal per a tots els pacients i usuaris, 
i els professionals que hi treballen 
han elaborat una desena de deco-
racions que guarneixen el centre, 
tot fent més acollidor l'hospital. 
Les decoracions es poden votar a 
través d'Instagram. 

A la plaça de les 
Olles, les delícies
La plaça de les Olles és una altra 
de les tradicions granollerines 
que ja no pot faltar per aquestes 
dates. L'Associació de Veïns (AV) 
de Granollers Centre elabora i 
reparteix brou, així com organit-
za una mostra de mel, mató, for-
matge, confitura i embotit artesà. 
Dissabte al matí (10 h), serà el 
moment de provar les delícies. 
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OBRIM ELS FESTIUS 22 I 29 DE DESEMBRE 
I EL 5 DE GENER NO TANQUEM EL MIGDIA
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FAMILIAR DISSABTE EL CLOSQUETES TAMBÉ RECOLLIRÀ ELS XUMETS DELS INFANTS

La Festa de la Infància culminarà 
amb jocs, tallers i xocolatada

LES FRANQUESES. 
Dissabte (10.30 h), 
tindrà lloc la gran 
cloenda de la Festa 
de la Infància a la 

plaça Major de Bellavista, organit-
zada pel consistori franquesí. La 
trobada posarà �i a la setena edi-
ció de la celebració amb una xoco-
latada popular, tallers i activitats 
de Nadal –com el taller de fana-
lets–, jocs per a tota la família, una 
recollida de xumets per part del 
Closquetes, de la colla de diables 
Els Encendraires i una exhibició 
de sardanes que anirà acompa-
nyada d'una sessió per aprendre 
a ballar. 

Durant la matinal de dissab-
te, també hi haurà lloc per a una 
carpa on s'explicaran contes i es 
faran treballs manuals, com ara 
xapes i papiro�lèxia. Finalment –
cap al migdia–, es farà un aperitiu 
de �inal de festa, i la companyia de 
teatre Més Tumàcat dinamitzarà 
la cloenda amb una actuació.

També en el marc de la setena 

Festa de la Infància, dijous (17.30 
h), la biblioteca municipal acollirà 
una hora del conte especial, que 
rep el nom de Contes de Nadal. 
L'activitat, que és oberta a tothom, 
requereix inscripció prèvia, i es 
pot formalitzar a l'adreça de cor-

arxiu

SETENA EDICIÓ La matinal de dissabte tancarà la Festa de la Infància

reu electrònic infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat. 

Divendres a la tarda (18 h), el 
Centre Cultural de Bellavista aco-
llirà l'obra de teatre Bellabèstia, i 
tot seguit hi haurà un piscolabis i 
jocs populars. 

Mercat de Sant Carles, 46-47  I  Tel. 660 86 42 16  ·  93 870 69 08  I  Granollers
US DESITGEM BONES FESTES I FELIÇ ANY

LA 22a EDICIÓ COMBINARÀ LES ACTIVITATS AMB L'ANGLÈS

El Campus de Nadal del
CNG farà una visita al Pingra
GRANOLLERS. El 22è Campus de 
Nadal del Club Natació Granollers 
(CNG) visitarà –durant el casal 
que tindrà lloc del 23 de desem-
bre al 7 de gener de 2020–, el Parc 
Infantil de Nadal de Granollers 
(Pingra), amb l'objectiu de crear 
"una experiència educativa i 
esportiva amb la màxima diver-
sió" per als nens i nenes d'entre 3 

i 10 anys, és a dir, nascuts entre 
el 2008 i el 2016. El Pingra arren-
carà el divendres 27 i romandrà 
obert tot aquell cap de setmana.

La 22a edició del Campus com-
binarà les activitats de natació 
amb l'anglès, també. Enguany, per 
primera vegada, s'impartiran ta-
llers creatius en anglès, de la mà 
d'English de Cambridge School. 

Xocolatada, brou 
i vermut per Nadal
Avui, dijous, segueixen les festes 
d'hivern dels barris de la ciutat. 
El centre cívic de Can Bassa (17 
h) serà l'espai per a la trobada de 
veïns, i a la mateixa hora, al car-
rer Travesseres hi haurà cantada 
de nadales i xocolatada popular. 
Dissabte (10 h), Les Delícies de Na-
dal oferiran brou a la plaça de les 
Olles. A les 13 h, el barri de Can Gili 
celebrarà el vermut nadalenc. 

POPULAR

FUTBOL. DISSABTE 21, 17:45 h
CB MOLLET B - CB GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya

BÀSQUET. DIUMENGE 22, 12.30 h
SAN CRISTOBAL - EC GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 19 al diumenge 22 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 9º 14º 7º 16º 10º 15º 6º



DJ, 19 DESEMBRE 2019 63

Tarda de jocs moderns en català
La Biblioteca de Roca Umbert oferirà dissabte (de 16 
a 19 h) una tarda de jocs de taula moderns en català. 
L'objectiu de l'activitat és aprendre i practicar la
llengua en un entorn lúdic. Per participar-hi, no cal 
inscriure's prèviament, i la proposta és gratuïta.

El cap de setmana, l'espai de Can Tàpies –al carrer Ramon i Cajal– del barri de 
La Torreta –la Roca del Vallès– acollirà la 24a edició del Pessebre Vivent, una 
posada en escena que compta amb la participació de 250 voluntaris i està orga-
nitzada per l'associació Amics del Pessebre Vivent. La representació tindrà lloc 
dissabte i diumenge de 18 a 20 h, i cada mitja hora es farà un passi. Les entrades 
es poden comprar de forma anticipada –fins divendres– al bar de Can Tàpies, o 
bé al mateix moment, a la taquilla de l'entrada del passatge.

La Torreta comptarà amb 
250 participants al pessebre

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

amics del pessebre vivent

DIJOUS, 19
17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa d'hivern
17 h Carrer de les Travesseres
Cantada de nadales i xocolatada
18 h Centre Cívic Palou
Festa d'hivern
19 h Biblioteca Roca Umbert
Temps de gel. Club de lectura
20 h Cinema Edison
Cinema Mon Amour
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. Més enllà del repte de ser 
persona: un Nadal sense tu
DIVENDRES, 20
17.30 h Carrers de Roca Umbert
Ordit. Instal·lació artística creada per 
Xevi Bayona. 18.30 h Performance
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de decoració nadalenca
20 h Sala Francesc Tarafa
Lliurament de les medalles de la ciutat
20.30 h Sala Sant Francesc
Concert. Divendres Musicals
22 h Casino
47è Cicle de jazz. Joan Sanmartí Quintet
DISSABTE, 21
9 h Carrer d'Anselm Clavé
Fira d'Artesans del Vallès
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
9 h Palau d'Esports
Torneig de Nadal d'Esgrima
10 h Plaça de les Olles
Les delícies del Nadal
11 h Plaça de la Caserna
El tren de la Lluna. Recorregut pel centre
11 h Plaça de Lluís Perpinyà
Tió solidari amb El Xiprer
11 h Plaça de les Hortes
Activitats infantils de Nadal
12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller en anglès. Christmas cracker
13 h Centre Cívic Can Gili
Vermut de Nadal 

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
Arquitectura de Granollers. Fins 
al 10 de gener de 2020
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 i Ramon Font. Fins al 31 de 
gener. 
Espai Tranquil de Barbany
Aenima, de David Bawa i Joan Sala.
Fins a l'11 de gener de 2020
Cinema Edison
Obres fi nalistes del premi 
d'escultura Manel Batlle. 
Fins al 12 de gener de 2020
Plaça de la Porxada, 34
Art + Trends Group Exhibition
Fins al 24 de desembre

DIVENDRES, 20
18 h Centre Cultural de Bellavista
Festa de la Infància. Bellabèstia
DISSABTE, 21
10 h Centre Cultural de Bellavista
El futur de Guillots i Suats
10.30 h Plaça Major de Bellavista
Festa de la Infància. Gran cloenda
15 h Parc del Falgar i la Verneda
Quart trofeu de canicross Múixing LF
18 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Inauguració del pessebre i tió
18 h Antigues Escoles de Llerona
Vine a fer cagar el tió
18.30 h Teatre Auditori Bellavista
Entenent Els Pastorets
DIUMENGE, 22
8.30 h Parc del Falgar i la Verneda
Quart trofeu de canicross Múixing LF 
11 h Centre d'Estudis Ferroviaris
Circulació de Trens Tripulats
12 h Església de Santa Maria de Llerona
Quarta Pujada del Pessebre al Pedró
17 h Complex Esportiu Municipal
Exhibició de Nadal. CN Les Franqueses
18 h Complex Esportiu Municipal
Festival de Nadal de patinatge artístic
DILLUNS, 23
9 h Can Font
Taller científi c i tecnològic. Les Olimpíades
DIMARTS, 24
19 h Parròquia Santa Eulàlia de Mèrida
Missa del Pollet a Corró d'Avall
19 h Parròquia Santa Maria de Llerona
Missa del Gall a Llerona
22 h Parròquia de Sant Mamet
Missa del Gall a Corró d'Amunt
DIMECRES, 25
00 h Parròquia Santa Eulàlia de Mèrida
Missa del Gall. 12 h Missa de Nadal
DIJOUS, 26
12 h Parròquia Santa Eulàlia de Mèrida
Missa de Sant Esteve
12 h Centre Cultural de Marata
Els Pastorets

LES FRANQUESES16.45 h Museu de Granollers
El màgic cel d'hivern. Planetari familiar
17 h La Tèrmica. Roca Umbert
Fàbrica de desitjos
17 h Plaça Can Mònic
Cagatió, arbre dels desitjos i caldo 
17.30 h Plaça de l'Església
Cantada de nadales solidàries 
17.30 h Carrers de Roca Umbert
Ordit. Instal·lació artística creada per 
Xevi Bayona. 18.30 i 20 h Performance
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Any nou... I per què?
21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Nem Calents & The Animals
DIUMENGE, 22
9 h Passeig del parc de Ponent
Mercat de segona mà
10 h La Tèrmica. Roca Umbert
Fàbrica de desitjos
11 h Plaça de Lluís Perpinyà
Tió solidari amb El Xiprer
11 h Plaça de la Caserna
El tren de la Lluna. Recorregut pel centre
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Equineja el Nadal
17.30 h Carrers de Roca Umbert
Ordit. Instal·lació artística creada per 
Xevi Bayona. 18.30 h Performance
18 h Casino
Ball social
DILLUNS, 23
11 h Plaça de la Caserna
El tren de la Lluna. Recorregut pel centre
DIJOUS, 26
11 h Parròquia de Sant Esteve
La batllia de Sant Esteve. Glòria
18 h Casino
Ball social
19 h Teatre Auditori de Granollers
Els Pastorets
19 h La Troca. Roca Umbert
El quinto solidari de Xics

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
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  Per un 2020 ple de somnis.

Bones festes!

Els tripulants del KH-7 Epsilon Team, reconeguts per la seva solidaritat al Rally Dakar en ser 
l'equip amb més rescats en cursa, farán aquest any d'ambaixadors de la Fundació Privada 
Vallès Oriental (FVO) per visibilitzar la tasca que realitza la institució amb persones amb 
discapacitat intel·lectual. El KH-7 Epsilon Team s'ha convertit d'aquesta manera en el 'Camió 
dels somnis', que farà entrega de tot el material als nens de la Disabled Children’s Association,
amb seu a la localitat de Riyadh (Arabia Saudí).

“El camió dels somnis”
vist pels usuaris de la FVO.

Mireia

Ariana

Jesús Ismael

Raul

Alba

David

Salvador

David
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