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PER UNA COMPRA 
SUPERIOR A 25 €,  
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El nombre de naixements del 2018 va ser el 
més baix de l'última dècada, mentre que les 
defuncions pugen un 24% en només cinc anys
Granollers envelleix. Així ho de-
mostren les dades publicades la 
setmana passada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Ides-
cat), que cada any proporciona el 
recompte de la població resident 
a les ciutats de més de 50.000 ha-
bitants. Com la majoria de pobles 
i ciutats del país, Granollers ha ex-
perimentat els últims anys un en-
velliment notable de la població, 
resultat de la combinació d'una 
natalitat baixa i una esperança de 
vida cada cop més alta. 

Concretament, dels 60.965 ha-
bitants que tenia la ciutat l’1 de 
gener –31.060 dones i 29.905 ho-

mes–, el 17,9% eren majors de 65 
anys, un punt per sota de la mit-
jana catalana, que se situa en el 
18.9%. En xifres absolutes, els ma-
jors de 65 anys a Granollers eren 
al gener 10.890 persones –6.256 
dones i 4.634 homes–, la xifra més 
alta registrada mai a la ciutat. Fa 5 
anys, el percentatge de majors de 
65 anys era del 16,5%, mentre que 
fa 10 anys era de gairebé quatre 
punts menys que ara, del 14,2% 
–8.517 d’una població total de 
60.006 persones–. Aleshores, ex-
cepcionalment, la ciutat tenia uns 
200 homes més que dones. 

A més, l’augment de l’esperança 

de vida també fa que hagi crescut 
notablement el nombre de perso-
nes majors de 90 anys. Si fa 20 anys 
eren 223 persones (0,4%) i fa 10 
anys 316 (0,5%) les que superaven 
els 90 anys, aquest gener eren 620, 
un 1% de la població total. 

Les conseqüències d’aquest en-
velliment, que s’aguditzarà els prò-
xims anys –la previsió és arribar al 
23% de majors de 65 anys d’aquí a 
deu anys– fa preveure quines seran 
les preocupacions i demandes so-
cials d'un futur pròxim, des del pa-
gament de les pensions fins als ser-
veis d’atenció i cura a la gent gran.

Menys neixements que mai
A més de l’increment de la qualitat 
de vida i el benestar que permet 
allargar l’esperança de vida, el crei-
xement natural ha anat a la baixa 
els últims anys. Concretament, 

l’any passat es va registrar la xifra 
de naixements més baixa, almenys, 
dels últims set anys –543 nous 
nadons (289 nens i 254 nenes)–, 
mentre que la xifra de defuncions 
va ser la més alta d’aquest període 
–502–, gairebé 100 persones més 
que cinc anys abans (+24%).
D’altra banda, pel que fa als movi-
ments migratoris, la ciutat va per-
dre l’any passat 3.815 persones, de 
les quals 2.885 (75,6%) van mar-
xar a viure en algun altre punt de 
l’Estat i 930 (24,4%) a l’estranger. 
Aquestes sortides a l’estranger van 
tenir el seu punt àlgid durant els 
anys més durs de la crisi –1.344 
persones el 2012 i 1.276 el 2013–, 
i posteriorment es van reduir a la 
meitat fins que al 2018 les xifres 
van tornar a remuntar. 

En canvi, a banda de les sor-
tides, la ciutat també va rebre 
nous veïns, concretament 4.272. 
D’aquests, 2.897 (67,8%) proce-
dien d’algun altre punt de l’Estat 
i 1.375 (32,2%) de l’estranger, la 
xifra més alta dels últims set anys.   

D’aquesta manera, el creixement 
total de la ciutat va ser, durant l’any 
passat, de 496 persones, només 
una persona més que l’any anterior 
(495), mentre que els anys 2012 i 
2013 Granollers va perdre població, 
gairebé 600 persones en total. i x.l.

20.000
El PLE DE LES FRANQUESES VA
APROVAR DIJOUS LA DECLARACIÓ  
DE MUNICIPI DE MÉS DE 20.000  
habitants, una xifra que va assolir-se 
per primera vegada la primavera  
de 2018 i que des d'aleshores s'ha 
consolidat a l'entorn dels 20.400.  
El fet de superar aquesta xifra i  
consolidar-la en el padró d'habitants 
certifica la qualificació del municipi 
com a ciutat, si bé, com es va  
destacar en el ple, "les Franqueses 
continua sent un municipi format 
per cinc pobles, cada un amb la seva 
història i personalitat", apuntava 
l'alcalde, Francesc Colomé. 
Arran d'aquest canvi, el municipi 
rebrà uns ingressos extraordinaris
per part de l'Estat propers als 400.000 
euros, uns diners que, segons va 
explicar l'alcalde en el ple, es  
destinaran a finançar l'increment del 
contracte d'escombraries, el servei 
de jardineria, la neteja dels edificis 
municipals i les escoles i l'increment 
del 2% del salari dels treballadors 
municipals entre d'altres. A més, 
explicava Colomé, el fet de tenir 
20.000 habitants –el tercer municipi 
de la comarca en població, només per 
darrere de ranollers i Mollet–, també 
obliga l'Ajuntament a oferir els serveis 
exigits a la LRSAL per a les poblacions 
d'aquesta mida, com protecció civil, 
equipaments esportius públics o
una segona biblioteca, així com un 
parc de Bombers. També permet 
aspirar als fons Feder i a esdevenir
una Àrea Bàsica de Serveis Socials,  
un servei que actualment gestiona 
el Consell Comarcal i que, en
el cas de les Franqueses, s'activarà 
probablement d'aquí a un any.
Finalment, la composició del ple  
també es veurà modificada a partir 
de les pròximes eleccions municipals, 
quan es passarà de 17 regidors a 21. 

Una ciutat cada cop
més envellida

La ciutat registrava al gener 
620 veïns de més de 90 

anys, l'1% de la població i la 
xifra més alta de la història

PERSONES GRANS  Els serveis d'atenció i les cures a aquest col·lectiu són temes cada cop més transcendents 
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Somos una empresa con sede en todo el mundo y ofrecemos préstamos que van desde 
5.000€ a 1.000.000€ para todas las personas que puedan asumirlo con una tasa 
de interés del 3% por cualquier cantidad solicitada. 

www.financo-credit-express.com · contact@financo-credit-express.com  
Tel. 0034 848 88 05 81

· PRÉSTAMO FINANCIERO
· HIPOTECA
· PRÉSTAMO DE INVERSIÓN
· PRÉSTAMO DE AUTO
· DEUDA DE CONSOLIDACIÓN
· CANJE DE CRÉDITO
· PRÉSTAMO PERSONAL
· SOLUCIONES SI ESTÁ ATRAPADO

Si necesita un préstamo, comuníquese con nosotros, estamos a su disposición para resolver 
sus problemas financieros. Para obtener más información, contáctenos:

ESPERAMOS 

SU SOLICITUD

La Generalitat concertarà
45 places públiques de residència

SERVEIS SOCIALS LES 52 PLACES RESIDENCIALS D'ADOLFO MONTAÑÁ ES TRASLLADARAN AL NOU EQUIPAMENT DEL CARRER TETUAN

x.l.

FUTURA RESIDÈNCIA  Pas endavant per convertir aquest solar en un equipament residencial per a persones grans

GRANOLLERS. L'esperada residència 
per a persones grans va fer dimarts 
un pas endavant amb l'aprovació al 
ple –per unanimitat– del protocol 
de col·laboració entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i l'Ajuntament de Granollers 
per a la futura prestació de servei 
social de gestió de places residen-
cials i de centre de dia. El protocol 
defineix l’acord que s’establirà amb 
el departament per a la concertació 
de places residencials de cara a la 
futura construcció d’una residència 
de 2.680 metres quadrats a l’actu-
al aparcament del carrer Tetuan 
amb capacitat per a 120 places, de 
les quals 68 seran de nova creació. 
D’aquestes, apunta el protocol, 45 
seran places públiques, 5 estaran 
reservades per a casos socials de 
gestió municipal i 18 seran priva-
des. Les 52 places residencials res-
tants seran les que actualment ja 
existeixen al Centre Geriàtric Adol-
fo Montañá, que es traslladaran al 
nou equipament del carrer Tetuan. 
D’aquesta manera, el centre gerià-
tric de l’Hospital quedarà alliberat 
per reconvertir-se en un centre 
sociosanitari amb una cinquantena 
de places de mitjana i llarga estada.

Suport unànime
El protocol també apunta que la 
futura posada en funcionament de 
la residència comportarà la creació 
d’un consorci municipal per gesti-
onar els serveis d’atenció a la gent 
gran, un consorci que, des d’ERC, 
demanaven que sigui “públic, efi-
cient i plural, i que tingui voca-
ció de ciutat”, deia Pau Llobet. El 
regidor republicà també demana-
va que “aquest protocol sigui un 

impuls per iniciar la construcció 
de la residència”, i oferia el su-
port del seu grup per traslladar al 
Departament de Salut “les deman-
des que siguin necessàries”.  

Àlex Sastre, de JuntxGrn, identi-
ficava l’envelliment de la població 
com "un dels reptes principals de 
la ciutat" i recordava el dèficit de 
places residencials que hi ha a Gra-
nollers, actualment amb una oferta 
de poc més de 200 places. “Dues 
ciutats mitjanes com Castellde-
fels i Vilanova i la Geltrú tenen 
700 i 400 places residencials res-
pectivament”, remarcava. Malgrat 
això, Sastre celebrava el compro-
mís de la Generalitat de concertar 
45 places públiques i oferia “mà es-
tesa per ajudar l’equip de govern 
a trobar el finançament necessa-
ri per tirar endavant a construc-
ció de la residència”.

Mònica Ribell, de Primàries, tam-

bé votava a favor del protocol però 
recordava que Granollers ja havia 
tingut l’oportunitat els anys 80 de 
convertir el geriàtric en un centre 
sociosanitari –“una oportunitat 
que es va deixar escapar”–, i as-
senyalava que “la creació de 45 
noves places públiques de resi-
dència és del tot insuficient per 
a una ciutat de 61.000 habitants 
i un 20% de gent gran”. En aquest 
sentit, instava el govern municipal 
a “continuar treballant per aug-
mentar molt més el nombre de 
places assistencials” i a “buscar 
opcions d’habitatge per a la gent 
gran, com el cohabitatge”.

Des del grup socialista, el regidor 
Jordi Terrades recordava que la 
concertació de places “encara no 
està signada” i convidava el De-
partament de Salut de la Generali-
tat a adherir-se al protocol i a “po-
sar solució a la manca de places 

residencials i llits sociosanitaris 
que té el Vallès Oriental”. Terra-
des també recordava que el govern 
municipal té el projecte executiu de 
la residència redactat des de fa més 
de 10 anys, a punt per licitar, i que 
“ara cal assegurar l’estructura 
financera que permeti iniciar-ne 
la construcció”. En aquesta línia, 
reclamava a la Generalitat que “re-
cuperi el compromís de finançar 
una part de l’edifici, ja que la 
competència en aquesta matèria 
és de la Generalitat”.

Finalment, la regidora de Serveis 
Socials, Maria del Mar Sánchez, 
concloïa que, malgrat els acords 
assolits aquest protocol, el govern 
municipal no renuncia a concertar 
més places ni a reclamar finança-
ment per a la construcció del cen-
tre. “Fa molts anys que piquem 
portes i les continuarem picant”, 
assegurava. ❉ x.l.

URBANISME

Nous usos a l'entorn
de la plaça Barangé

El darrer ple de l'any a l'Ajunta-
ment de Granollers va suposar 
l'estrena de dos dels càrrecs 
tècnics més importants del con-
sistori. Són el nou secretari mu-
nicipal, Manel Monfort, i la nova 
interventora, Isabel Mas.

PLE MUNICIPAL

Nous secretari i 
interventora al ple

Els vots favorables de PSC i Junts 
i les abstencions d'ERC, Cs i Pri-
màries van donar llum verda a 
una addenda de 247.049 euros 
al conveni de l'Ajuntament amb 
el Consorci de Residus per am-
pliar, durant el 2020, la recollida 
porta a porta de paper i cartró al 
comerç dels eixos principals de la 
ciutat, millorar el tractament de 
voluminosos i la traçabilitat dels 
residus i recollir el paper de les 
dependències municipals.

SERVEIS

Porta a porta de 
paper als comerços

El ple va aprovar, amb els únics 
vots contraris d'ERC, la modifica-
ció puntual del POUM per gene-
rar una nova centralitat a l’entorn 
de la plaça Barangé. La portaveu 
dels republicans, Núria Maynou, 
va indicar que la plaça "ha de ser 
el pulmó verd de la ciutat" i va 
apostar per "destacar molt més 
la connexió amb el parc Torras 
Villà i la Font Verda". La regido-
ra d'Urbanisme, Mònica Oliveres, 
va indicar que la modificació del 
POUM "només marca els nous 
usos de l'entorn de la plaça" i 
que l disseny de l'espai "el mar-
carà més endavant el projecte 
de reurbanització de la plaça".
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GRAN CALÇOTADA I TAST
+ VISITA GUIADA A CAVES

PLACES 
LIMITADES 

INCLOU: 
BUS DES DE GRANOLLERS, 

VISITA GUIADA CAVES, 
TAST DE 2 CAVES, 

CALÇOTADA 
I ASSEGURANÇA.

DIUMENGE 16 DE FEBRER 2020
PREU ADULT: 69 € 

PREU INFANTIL: 38 € 

L’Hospital de Granollers va cele-
brar la setmana passada al Centre 
Geriàtric Adolfo Montañà l'home-
natge als professionals de l’Hospi-
tal que en el decurs del 2019 han 
fet 25 i 40 anys o més que treballen 
al centre, i de comiat de les perso-
nes que s’han jubilat durant l'any. 
Aquest és un acte que se celebra 
cada any al centre sanitari coinci-

dint amb l’inici de les festes de Na-
dal. Enguany, són 20 les persones 
que celebren 25 anys a la institució, 
14 els professionals que en cele-
bren 40, i 25 que fan el comiat per 
jubilació. A l’acte honorífic van as-
sistir-hi professionals de l’Hospital, 
familiars i amics dels homenatjats, 
l’equip directiu del centre i mem-
bres del patronat de la fundació.

Acapte de sang a l'HospitalL’ONCE reparteix 35.000 euros a Granollers
El vestíbul de la primera planta de
Consultes Externes de l'Hospital General
de Granollers acollirà dilluns, de 10 a 14 h,
un acapte de sang per incrementar les
reserves del banc de sang de l'Hospital.

L’Once va repartir 35.000 euros a Granollers en el sorteig del cupó diari 
del 19 de desembre. Lluís Rica, agent venedor de l’organització al punt de 
venda de la plaça Mossèn Figueres, 5, va ser qui va portar la sort a la ciutat. 
L'Once de Granollers presta serveis personalitzats a 519 a�iliats i té una 
xarxa de 156 agents venedors dels productes de joc de l’organització.

SOCIETAT

GRANOLLERS. L'activista Mama-
dou Aliou Sylla i la directora
esportiva de les seccions de 
gimnàstica artística femenina i 
masculina del Club Natació Gra-
nollers, Aurora Morata Salvador, 
van rebre divendres –el primer 
a títol pòstum– les Medalles de la 
Ciutat de Granollers. "Són perso-
nes que han dedicat part de la 
seva vida a fer millor la ciutat, 
que han donat exemple i que 
són referència", assegurava l'al-
calde, Josep Mayoral, qui afegia 
que "cal fer del seu exemple un 
patrimoni de ciutat".

D'una banda, Mamadou Aliou 
Sylla –que va morir l'estiu passat 
als 44 anys–, va destacar 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 després a Granollers en 
entitats com l'Associació Cultural 
Resortisante de Kédougou, l'As-
sociació Cultural Amics de l’Àfri-
ca del Vallès Oriental, El Xiprer i 
Vallès Oriental Vol Acollir. També 
va ser impulsor de l’intercanvi de 
jugadores d’handbol entre Grano-
llers i Kédougou, el seu poble na-
tal al Senegal, que ell considerava 
una oportunitat per apoderar i 
capacitar les dones. "El pare va 
treballar per ajudar a tothom 
en la mesura de les seves pos-
sibilitats; ens va ensenyar a es-
timar Granollers i la seva gent", 
exposava la la seva filla Elicenda, 
de 12 anys, en recollir el guardó.

D'altra banda, Aurora Morata 
Salvador ha impulsat, amb gaire-
bé 40 anys de dedicació, la secció 

de gimnàstica artística del Club 
Natació Granollers, des d’on exer-
ceix com a directora esportiva de 
les seccions femenina i masculina. 
Es reconeix la seva trajectòria es-
portiva que va tenir la seva màxi-
ma expressió en els Jocs Olímpics 
de Moscou 1980. Un any abans 
va ser campiona d’Espanya de 
gimnàstica esportiva en categoria 
individual i medalla d’or als Jocs 
del Mediterrani d’Split. En el seu 
parlament, Morata va tenir un re-
cord per al seu entrenador, Jaume 
Miró; l'impulsor de la gimnàstica 
artística a Granollers, Lluís Mar-
tínez; i per a tots els esportistes i 
entrenadors amb els quals ha tre-
ballat en el decurs de la seva tra-
jectòria. "També recullo aques-
ta medalla en el vostre nom", 
deia emocionada. 

k.morera

CIUTADANIA UNES 200 PERSONES VAN OMPLIR DIVENDRES AL VESPRE LA SALA TARAFA

Mamadou Aliou Sylla i Aurora 
Morata, Medalles de la Ciutat

FAMÍLIA DE SYLLA La dona i els fills de Mamadou Sylla

hospital

HOMENATJATS  El grup de professionals que enguany han fet 25 anys

SALUT TAMBÉ S'HA FET UN COMIAT ALS QUE ES JUBILEN ENGUANY

L'Hospital reconeix els
professionals més veterans

k.morera

AURORA MORATA Agraïda i emocionada en rebre el guardó

La Seguretat Social impulsa una 
campanya sobre la vida laboral
La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) està duent a terme 
una campanya específica perquè tots els treballadors disposin de la in-
formació relativa a la seva situació laboral i les seves bases de cotització, 
amb l'objectiu que tinguin coneixement d'aquestes dades i puguin com-
provar si són correctes. La TGSS pretén eliminar el màxim d'enviaments 
en paper, de manera que el 70% dels avisos es fan per SMS als números 
de telèfon mòbil que consten en el fitxer d'afiliats. En aquests SMS s'in-
clou un enllaç des d'on es pot descarregar l'informe de vida laboral. 
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EL RELLOTGE DESPERTADOR

O UNS AURICULARS
O UN PACK DE 3 PUZZLES 

+ UN VAL DE 5 €. 
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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

Hi ha algun tractament eficaç 
per combatre l'hepatitis C?
Els últims anys s'ha fet un gran 
salt en el tractament de l'hepa-
titis C amb antivirals i s'ha acon-
seguit controlar perfectament la 
malaltia i eradicar el virus. Per 
aquest motiu podem assegurar 
que sí que té cura.

Pot encomanar-se l'helicobàc-
ter pilòric?
Sí. L'helicobàcter pilòric sol ad-
quirir-se durant la infantesa 
per contacte directe. Les formes 
més comunes de contagi són 
pel contacte boca-boca i també 
per la ingesta de menjars i aigua 
contaminada.

GRANOLLERS. Més d'un centenar de 
persones van concentrar-se dijous 
a la Porxada arran el dictamen del 
TJUE que reconeix la immunitat 
d'Oriol Junqueras, per demanar la 
llibertat dels presos polítics i en so-
lidaritat amb el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, que ha estat 
sentenciat a 18 mesos d'inhabilita-
ció pel TSJC. Els manifestants van 
mostrar el seu suport "no només 
als represaliats, sinó també als 
seus familiars i amics". 

En els parlaments, l'ANC va 
reclamar la nul·litat de l'anome-
nat judici del Procés. "Davant la 
injustícia de l'Estat espanyol, 
justícia europea", proclamaven. 
Per a l'ANC, "dia rere dia, l'Estat 
espanyol es distancia més de 
les causes europees. És un Estat 
on opinar diferent i defensar 
els drets humans pot ser delic-
tiu", lamentava en un manifest. En 
aquest sentit, els 18 mesos d'in-
habilitació per al president Torra 
són "un nou exemple de la uti-
lització de la justícia per repri-

Junqueras i la resta de presos polí-
tics. Els partits denuncien que des 
del maig, quan es van celebrar les 
darreres eleccions europees, Ori-
ol Junqueras, Carles Puigdemont i 
Toni Comín han vist vulnerats els 
seus drets. El text exigeix que el 
Tribunal Suprem apliqui la sentèn-
cia europea de forma immediata i 
insta a l’administració espanyola a 
aturar la repressió.  m.e.

mir l'independentisme català" i 
assegurava que "el camí obert pel 
TSJC és molt perillós" perquè de-
mostra "l'arbitrarietat judicial" 
d'un Estat "que no dialoga, sinó 
que sentencia".

D'altra banda, els grups munici-
pals d’ERC, Junts i Primàries han 
presentat conjuntament una moció 
que reclama la nul·litat de la sen-
tència i la llibertat immediata de 

m.e.

POLÍTICA  MOCIÓ D'ERC, JUNTS I PRIMÀRIES PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA DE L'1-0

Concentració per reclamar
l'alliberament dels presos polítics

CONCENTRACIÓ  Arran del dictamen del TJUE que avala la immunitat

La setmana passada, els veïns de 
la plaça i el carrer Espanya que el 
novembre de 2017 van impulsar 
una campanya de recollida de sig-
natures per instar el consistori a 
rebatejar aquests espais van pre-
sentar a l'Ajuntament 4.063 firmes 
que donen suport a la iniciativa del 
canvi de nom, també avalada per 
l'ANC i Òmnium. La petició propo-
sa que la plaça Espanya es conver-
teixi en la plaça de la Dignitat i que 
el carrer porti el nom de Primer 
d'Octubre. La instància presenta-
da a l'Ajuntament amb els milers 
de signatures demana que s'obri el 
debat a la comissió de nomenclàtor 
de la ciutat per canviar el nom de 
la plaça i el carrer situats darrere 
el Teatre Auditori. Els impulsors 
detallen que van començar a par-
lar del canvi el mateix 1 d'octubre 
de 2017, i defensen que els noms 
que tenen actualment la plaça i el 
carrer ja no són representatius del 
sentir majoritari de la població. 

JUSTÍCIA  

Més de 4.000
firmes per
rebatejar la plaça 
i el carrer Espanya

LES FRANQUESES. El primer tinent 
d'alcalde i regidor de Cultura i Par-
ticipació, Juan Antonio Corchado, 
assumirà el pròxims mesos la regi-
doria de Polítiques Socials i Habi-
tatge en substitució de la regidora 
titular, Marta Sánchez, de baixa 
per maternitat. Corchado també 
serà el representant de la corpo-
ració al patronat de la Fundació 
Privada Apadis Les Franqueses.  

Corchado, substitut
de Sánchez a 
Polítiques Socials

cup granollers

MARXA DE TORXES  Va recórrer els carrers del centre de Granollers

Divendres, una marxa de torxes en 
solidaritat amb els presos i preses 
polítiques en demanava la llibertat. 
El recorregut va sortir de la plaça 
de l'Església i després de passar 
pel centre va acabar a la mateixa 
plaça, on es va prendre brou. L'acte 
estava organitzat Rescat, CDR Gra-
nollers Crida per Granollers-CUP i 
Grup de suport a Lola.  

Una marxa de torxes 
demana la llibertat 
dels presos polítics
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El ple de les Franqueses va tractar 
un cop més el malestar veïnal amb 
l'empresa Befesa, no només pels 
incompliments de les normatives 
ambientals i les emissions conta-
minants, sinó també "pel polsim 
d’alumini que sempre hi ha al 
voltant de l’empresa i que, quan 
plou, passa al sistema de recolli-
da d’aigües". L'alcalde va respon-
dre que la competència de contro-
lar l’activitat és de la Generalitat, 
tot i que “l’Ajuntament pot reco-
llir les queixes i traslladar-les 
als organismes competents”. 

RESIDUS  

L'avaria simultània dels dos cami-
ons d'escombraries que fan la reco-
llida a les Franqueses va comportar, 
la setmana passada, que durant uns 
dies no es pogués fer la recollida 
amb normalitat i que un gran vo-
lum de brossa quedés acumulada 
als contenidors, en alguns casos fins 
a quatre dies. El regidor de Serveis, 
Moisés Torres, va explicar que l'ava-
ria dels camions es va "resoldre en 
18 hores" i que, un cop arreglats, la 
brossa es va retirar començant pels 
nuclis de més població. 

Avaria dels camions
d'escombraries

Les queixes sobre 
Befesa arriben al ple

L’Arxiu Comarcal del Vallès Orien-
tal va rebre la setmana passada 12 
pergamins netejats, aplanats i en 
fundes del fons mas Gorchs res-
taurats pel taller de Rita Udina. Es 
tracta d'escriptures notarials que 
van del 1275 al 1705 relatives a 
Canovelles, Llerona i Corró d'Avall. 
L’Arxiu fa restaurar cada any uns 
quants documents d'aquest fons, 
que és d'una gran riquesa. D’altra 
banda, al novembre, l’Arxiu tam-
bé va rebre un plànol restaurat de 
Marata que data dels anys 1850-
1860. En aquest cas el document 
va ser restaurat pel taller de Berta 
Blasi i també forma part del fons 
de documents històrics de l’Arxiu. 
El mapa de Marata fa 131x127 cm 
i està il·lustrat a color amb la indi-
cació de camins, masies i rieres. 

HISTÒRIA  

L'Arxiu restaura
12 pergamins
del mas Gorchs
d'entre 1275 i 1705

LES FRANQUESES. L’Espai Can Prat, 
amb tres equipaments finalitzats 
des de fa pràcticament mig any 
a Corró d'Avall –la biblioteca, el 
CAP i el pavelló esportiu–, tanca-
rà l’any pendent de posar-se en 
funcionament. L’Ajuntament ha 
confirmat que tots els treballs es-
tan finalitzats i les instal·lacions 
preparades, amb el mobiliari ins-
tal·lat i el fons bibliogràfic de la 
biblioteca, cedit per la Diputació, 
també col·locat al seu lloc. 

El problema per activar Can 
Prat, segons va explicar l’alcalde 
en el ple de dijous, és la falta d’una 
connexió elèctrica definitiva que 
subministri d’energia l’equipa-
ment, un servei que depèn de la 
companyia Endesa. “Ja vam trigar 
dos mesos per tenir una conne-
xió provisional, i ara estem pen-
dents de la connexió definitiva”, 
deia Colomé, qui també assegurava 
haver requerit a la companyia en 
diverses ocasions perquè acceleri 

ministrament d'aigua calenta.
Des de l’Ajuntament assegu-

ren que tan bon punt es tingui la 
connexió elèctrica enllestida es 
podran posar en marxa a ple ren-
diment els tres equipaments, que 
també comptaran amb un servei 
de cafeteria al vestíbul.  x.l.

el tràmit. De fet, la connexió pro-
visional és la que subministra de 
llum el pavelló esportiu, que des de 
fa alguns mesos sí que acull alguns 
entrenaments d’equips infantils a 
la tarda. Malgrat això, la precarie-
tat de la instal·lació fa que durant 
aquest temps no hi hagi hagut sub-

x.l.

EQUIPAMENTS  LA FALTA D'UNA CONNEXIÓ ELÈCTRICA DEFINITIVA DEMORA LA POSADA EN SERVEI

L'Espai Can Prat tanca l'any 
sense obrir, pendent d'Endesa

ESPAI CAN PRAT  L'obertura dels equipaments es preveu que sigui imminent

La Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, encar-
regada de mesurar la qualitat de 
l'aire, va declarar dimecres i dijous 
de la setmana passada un episodi 
ambiental per alta contaminació 
de l'aire per PM10 a tot Catalunya 
pels elevats nivells de material 
particulat de diàmetre inferior a 
10 micròmetres registrats per una 
intrusió de pols africana. Dimecres 
es van registrar superacions de 80 
μg/m3 en una vintena d’estacions 
catalanes, entre les quals l'estació 
de Granollers, que va registrar el 
rècord (105 µg/m3). Dijous els ni-
vells van disminuir i divendres es 
va donar per acabat l'espisodi. 

La contaminació
per PM10, la més 
alta del país dos dies

GRANOLLERS. El cos d’Agents Ru-
rals va alliberar la setmana passa-
da, al tram del riu Congost a Gra-
nollers, les espècies autòctones 
rescatades al riu Besòs pel Consor-
ci del Besòs i l’Agència Catalana de 
l'Aigua arran de l’incendi a l'em-
presa Ditecsa de Montornès l'11 
de desembre. Concretament, es 
van alliberar 3 anguiles, 2 bagres, 
3 llopets de riu i 1 barb de cua roig, 

mentre que la quarantena de car-
pes rescatades, en ser una espècie 
invasora, es mantenen de moment 
en una bassa airejada gestionada 
pel Consorci del Besòs. “Hem rein-
troduït les espècies autòctones 
el més a prop possible del seu 
hàbitat original perquè en poc 
temps, quan l’aigua estigui recu-
perada, puguin tornar-hi”, expli-
quen des del cos d’Agents Rurals. 

agents rurals

MEDI AMBIENT  L'OBJECTIU ÉS QUE EN POC TEMPS PUGUIN RECUPERAR EL SEU HÀBITAT ORIGINAL

ALLIBERAMENT D'ESPÈCIES

Els peixos rescatats de l'incendi 
del Besòs, alliberats al Congost

Gairebé 900 restaurants, cafeteries, 
hotels i serveis de càtering de l’àm-
bit del Consorci de Residus s’han ad-
herit al projecte de recollida selecti-
va d’envasos lleugers promogut per 
Ecoembes. L'objectiu és augmentar 
el percentatge de recollida selectiva 
d’envasos lleugers en l'àmbit del co-
merç i la restauració. 

Impuls a la recollida 
selectiva al comerç
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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

TEIXITS 
DE NADAL!

VENDA DE TEIXITS
MODA

FESTES 
DISFRESSES 

LLAR 
PATCHWORK 

CORTINES 
TAPISSERIA

MANTELERIA
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a tots els clients 
de Granollers i del Vallès

Carrer del sol, 47 · Granollers

Joana Almirall 
antiga casa Matas, 
us desitja 

Bones Festes 
i un bon any 2020

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

cerimònia, enterrament o incineració…

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

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

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

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

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

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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
16/12 Ángel García Florido  60 anys 
17/12 Antonio Pérez Irigay  57 anys 
17/12 Patricio López Rubio  68 anys 
17/12 Ignacio Sánchez Becerra  71 anys 
18/12 Miguel Carrillo Hueltes  61 anys
18/12 Ana Martín Garrido  85 anys 
18/12 Tomás Almendros Almendros  77 anys 
18/12 Miguel González Piñero  75 anys 
18/12 Joan Maurí Lladó  92 anys 

19/12 Gabriel Granado Jiménez  66 anys 
19/12 Pepita Oltra Ortiz  95 anys 
19/12 Jenny Giralt Rueda  66 anys 
20/12 M. Teresa Bruguera Giró   72 anys 
20/12 Carmen Reche Galera  86 anys 
21/12 Jacobo Roca Barbero  41 anys 
22/12 Joan Subirana Pauls  94 anys
23/12 Eulàlia Prats Benítez  84 anys 
23/12 Emília Sánchez Martínez  88 anys

La carretera de la Roca (BV-5001) 
–entre Martorelles i Vilanova del 
Vallès– es manté com el segon tram 
amb més risc d'accidents de Cata-
lunya, segons l'informe EuroRAP, 
elaborat amb la participació del 
RACC, el Servei Català del Trànsit, 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i la Diputació de Barce-
lona. El document destaca que per 
aquest traçat d'uns 6,5 quilòmetres 
hi passen uns 10.157 vehicles diaris 
de mitjana i que s'hi registren 2,7 
accidents mortals o amb ferits molt 
greus cada any –totes dues són xi-
fres d'entre el 2016 i el 2018–. El 
diputat d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Pere Pons, explica que 
"enguany s'han invertit prop de 
cinc milions d’euros en actua-
cions de millora en la seguretat 
viària" en dos dels trams del Vallès 
Oriental inclosos en l'EuroRAP –la 
BV-5001 i la BP-1432 de Sant Feliu 
de Codines a la Garriga–. L'Euro-
RAP també destaca un tram de la 
C-17 i la carretera de Granollers al 
Masnou com dues de les vies més 
perilloses tant pel traçat com pel 
volum de trànsit que suporten. 

MOBILITAT

El RACC alerta 
de les carreteres 
vallesanes amb
alt risc d'accidents

LES FRANQUESES. Les fortes ràfe-
gues de vent del cap de setmana, 
que van registrar pics propers als 
100 km/h, especialment durant 
les matinades de dissabte i diu-
menge, van deixar durant gaire-
bé tot un dia sense llum prop de 
500 veïns de Corró d’Amunt, es-
pecialment de la urbanització de 
Can Suquet. El subministrament 
elèctric es va interrompre des de 
la matinada de diumenge fins al 
mateix diumenge a la nit per la 
caiguda d’un arbre sobre una lí-
nia de mitjana tensió en una zona 
boscosa de Corró d’Amunt, que va 
afectar fins a set centres de trans-
formació. A més de la caiguda 
d'aquest arbre sobre la línia per 
la força del vent, la mateixa nit 
també va caure una escomesa del 
cablejat entre dos pals. 

Segons han confirmat fonts 
municipals, la zona en què es van 
produir aquestes incidències eren 
de difícil accés per a maquinària, 
de manera que la reparació de les 
avaries van haver de fer-se de for-
ma manual per dues brigades, cosa 

que va allargar durant més de 18 
hores el restabliment del servei.  

D’altra banda, per minimit-
zar els efectes de la ventada, els 
Bombers van fer una quinzena 
de sortides entre Granollers i les 
Franqueses durant tot el cap de 
setmana, la majoria per retirar 
branques i arbres caiguts. Va ser 
el cas d’un arbre a l’avinguda Sant 

Julià de Granollers i de diversos 
arbres a les Franqueses, com els 
que van caure als carrers Unió, 
Llerona, Illes Medes, Sant Ponç, 
Muriel Casals i la carretera C-251. 

També es van haver de retirar 
tendals, uralites, tanques publici-
tàries i altres elements de les fa-
çanes que amenaçaven de caure 
sobre la via pública.  

SUCCESSOS ELS BOMBERS VAN FER UNA QUINZENA DE SORTIDES

Uns 500 abonats de Corró 
d'Amunt, sense llum per la 
ventada del cap de setmana

La seu judicial de Granollers és una 
de les que mantindrà el dispositiu 
de vigilància Toga en ser una de 
les que ha rebut dos o més atacs 
durant l'últim any. El dispositiu es 
va activar al febrer i consisteix en 
proporcinar  "protecció presen-
cial i permanent'' a totes les seus 
judicials per part dels Mossos d'Es-
quadra. Ara el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) ha 

rebaixat d'intensitat el dispositiu 
Toga per a la majoria de seus judi-
cials del país excepte a les seus del 
TSJC, el Palau de Justícia, la Ciutat 
de la Justícia i totes aquelles que 
hagin rebut dos o més atacs. Des-
prés de rebre els informes policials, 
el TSJC considera que encara hi ha 
''riscos latents'' però recalca que 
cal aspirar a la ''normalització'' en 
la custòdia de seus judicials.

Granollers manté el jutjat vigilat

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Granollers (Icavor) va celebrar 
divendres eleccions entre els més 
de 800 advocats de la comarca 
–van participar en la votació gai-
rebé 300– per renovar la junta de 
l'entitat, que a partir del gener i 
per als pròxims quatre anys en-
capçalarà l'advocat Joan Martínez. 
El nou degà té 54 anys, està espe-
cialitzat en mediació i dret penal i 
té despatx a Canovelles. Substitu-
eix en el càrrec Josep Medina, qui 
ha estat al capdavant de l'entitat 
des del 2011. Martínez, membre 
de la junta des de fa 12 anys, va 
imposar-se per 29 vots a l'altre 
candidat, Antoni Font, membre 
també de la junta, qui va obtenir 
241 vots pels 270 de Martínez. Es 
dóna la circumstància, però, que la 
resta de membres de la junta que 
s'han renovat –el vicedegà i els di-
putats 5è, 6è i 7è– formaven part 
de la candidatura de Font. Són 
Jesús Santos –que repetirà com a 
vicedegà–, Pilar Ballestero, Dolors 
Salazar i Sílvia Catot. Aquesta és la 
primera vegada que en la renova-
ció de la junta surten elegits mem-
bres de diverses candidatures.

JUSTÍCIA 

Joan Martínez, 
nou degà de
l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats

j.m.

JOAN MARTÍNEZ

La Federació Internacional d’Auto-
mobilisme (FIA) ha tornat a reno-
var la seva màxima acreditació en 
sostenibilitat al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. Ho ha fet atorgant 
l’acreditació de nivell Excel·lència 
del seu programa de sostenibilitat 
per tercera vegada, el Three-Star 
level del FIA Environmental Ac-
creditation Programme. El Circuit 
de Barcelona-Catalunya té aquesta 
certificació des de l’any 2015, quan 

es va convertir en la primera pista 
de Formula 1 en obtenir-la gràcies 
al seu compromís i les seves acci-
ons de millora contínua en matèria 
de sostenibilitat. Segons expliquen 
des del Circuit, "seguint la gestió 
de consciència, compromís i co-
herència, ens comprometem a 
assolir una petjada zero de CO2 
l'any 2030 i plicar així els Objec-
tius de Desenvolupament Soste-
nible de les Nacions Unides".

Premi mediambiental al Circuit

Estalvi pel canvi és la campanya de 
sensibilització i de bones pràcti-
ques en l'ús i el consum d'energia 
i de promoció de les energies re-
novables en què participa l'Hotel 
Ciutat de Granollers, una iniciativa 
que compta amb el suport econò-
mic de la Diputació de Barcelona i el 
consistori granollerí. La prova pilot 
té per objectiu millorar la sostenibi-
litat dels establiments turístics i és 
una adaptació per als establiments 
hotelers de la campanya Estalgia. 
Ara és el primer cop que la campa-
nya s'aplica en un hotel, i el propòsit 
és fer-ho extensible a altres establi-
ments turístics. Estalvi pel canvi, 
que va començar a finals de novem-
bre, durarà 4 mesos. Les accions de 
la campanya són reduir el consum 
de llum, aigua i gas, i sensibilitzar 
els usuaris i treballadors de l'hotel. 
També s'ha instal·lat un moble-fil-
tre amb control per sensor amb 
plantes en una sala del gimnàs per 
millorar la qualitat de l'aire interior. 
L'hotel destinarà l'import de l'estal-
vi a projectes de lluita contra la po-
bresa energètica i d'ajut alimentari 
mitjançant entitats socials. 

MEDI AMBIENT 

L'Hotel Ciutat
participa en
una prova pilot 
d'estalvi energètic

Els Bombers van haver 
d'intervenir per retirar una 

desena d'arbres i branques 
caigudes a la via pública
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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. 

Segons l’estimació publicada al de-
sembre per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), el produc-
te interior brut de Granollers de 
l’any 2018 va ser de 2.320,7 mili-
ons d’euros, equivalent a 38.200 
euros per habitant, un 18,9% més 
que la mitjana catalana, situada en 
32.100 euros per habitant. De les 
23 ciutats de més de 50.000 habi-
tants, només el Prat de Llobregat 
(65.200 euros per habitant), Sant 
Cugat del Vallès (51.900), Barcelo-
na (46.600), Tarragona (42.300) i 
Girona (38.500) estarien per sobre 
de Granollers en producte interior 
brut, que mesura el resultat final 
de les activitats de producció.

La xifra del PIB del 2018 és un 
3,1% més elevada que la de l’any 
anterior, quan Granollers va re-

40.000

35.000

30.000

PIB X HABITANT (euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRANOLLERS
LES FRANQUESES
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PRODUCCIÓ  LA XIFRA, DEL 2018, ÉS UN 18,9% MÉS ELEVADA QUE LA MITJANA CATALANA

gistrar un volum de producció de 
2.249,7 milions d’euros, 37.100 eu-
ros per habitant. Per grans sectors 
de producció, els serveis van gene-
rar el 2017 a la ciutat una riquesa 
de 1.481,7 milions d’euros, seguit 
de la indústria (499,5 milions); la 
construcció (81,3) i l’agricultura 
(0,8); que fan un valor afegit brut 
total de 2.063,3 milions d’euros.

De fet, els últims sis anys, Gra-
nollers ha registrat una evolució 
del PIB a l’alça. En milers d’euros 
per habitant, l’evolució ha estat de 
34.100 el 2012; 34.500 el 2013; 
35.000 el 2014; 34.900 el 2015; 
37.000 el 2016 i 37.100 el 2017. 
Tot i aquest increment, el producte 
interior brut de Granollers ha per-
dut pes respecte a la mitjana cata-
lana, ja que els primers anys de la 

dècada de 2010 la ciutat superava 
en un 25% el PIB català, mentre 
que ara ho fa en un 18,9%.

Pel que fa a les Franqueses, el 
PIB registrat l’any 2017 va ser de 
731 milions d’euros, equivalent 
a 37.300 euros per habitant, un 
19,4% per sobre de la mitjana ca-
talana. Com Granollers, l’evolució 
també ha estat positiva els últims 
sis anys, i en milers d’euros per ha-
bitant ha estat de 30.800 el 2012; 
31.200 el 2013; 32.800 el 2014; 
34.000 el 2015; 36.900 el 2016 i 
37.300 el 2017. Aquest últim any, 
el valor afegit brut (la riquesa 
generada al municipi) va ser de 
670,4 milions d’euros, dels quals 
351 van ser en la indústria, 274 en 
el sector serveis, 42,5 en la cons-
trucció i 2,8 en l’agricultura. i

El PIB de Granollers puja un 3,1% 
i arriba als 38.200 € per habitant

COMERÇ  ÉS EL SEGON ESTABLIMENT MÉS GRAN DE CATALUNYA 

DFactory, mercat de creadors de km 0 
La moda, els complements, la decoració i la gastronomia van ser
protagonistes, per cinquè any, del DFactory, la Fàbrica dels Regals, 
el mercat nadalenc de petits creadors instal·lat a Roca Umbert durant el  
cap de setmana. L'esdeveniment va comptar amb la participació de fins a 75 
petits creadors i dissenyadors emergents, una vintena més que l’any passat.

x.l.

Promoció del comerçConnecta Jove VO impulsa l’ocupació de 120 joves
L'Associació Gran Centre Granollers, 
Del Rec al Roc i Comerç de Dalt organitzen
dissabte, d'11 a 14 h, a la plaça Maluquer
i Salvador, un taller familiar per pintar
i retallar llufes pel dia dels Innocents.

El programa Connecta Jove VO, impulsat per Pimec, el Consell Comarcal, 
l'Ajuntament de les Franqueses i Granollers Mercat, entre d'altres, ha  
impulsat l'últim any l'ocupació de 120 joves de la comarca. En total s’han  
assolit 81 contractes, 48 dels quals directament relacionats amb la formació 
realitzada durant el projecte, i 19 joves han retornat al sistema educatiu. 

ECONOMIA

El nou Esclat de la ronda Sud, en marxa
El Grup Bon Preu Esclat va inaugurar divendres a la ronda Sud un nou 
hipermercat amb una sala de vendes de 4.550 metres quadrats, el segon 
més gran de Catalunya de la firma. L'establiment ha suposat una inversió 
de 17 milions d'euros, compta amb 433 places d'aparcament i un 
punt de recollida de compra online, a més de totes les seccions de 
compra habituals. L'equip de treballadors està format per 110 persones.

esclat
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OPINIÓ

ls aficionats del Rayo Vallecano 
són uns radicals, fomenten l'odi 
al camp; Vallecas és una pla-
ça ingovernable, hem d'acabar 

amb els radicals en el futbol. Són quatre 
gats, se'ls ha de fer fora dels estadis.

Aquest és el discurs que hem sentit els 
darrers dies per part del president de la 
Lliga de Futbol Professional, per part de la 
majoria de mitjans i de la classe política. No 
tenim clar si el futbolista és nazi; ell tan sols 
defensa al seu país, ha donat ajuda a perso-
nes refugiades pel conflicte ucraïnès.

I així, de sobte, sense fer saltar cap alarma, 
veiem un blanqueig de manual al feixisme. 
Zozulya, el jugador de l'Albacete, va ser el 
focus d'aquests insults. Tothom qui hagi gra-
tat una mica en les proves sobre la seva cul-
pabilitat o no, ha arribat a una conclusió sen-
zilla: és evident que té vincles amb l'extrema 
dreta ucraïnesa, i una extrema dreta que no 
es mostra camuflada, com podem veure al 
sud d'Europa, sinó que reivindica oberta-
ment els principis del nacionalsocialisme.

Analitzat aquest punt, que al meu enten-
dre no genera conflicte si s'ha volgut fer una 
anàlisi de rigor sobre el cas, queden dues 
preguntes obertes en l'aire. Si és legítim in-
sultar i ser intolerant amb algú que demostra 
una ideologia feixista i quines són les conse-
qüències de tenir una bona part de l'opinió 
pública defensant aquest futbolista.

Futbol, democràcia i antifeixisme
Crec que ens fem un feble favor si analit-

zem l'acció de Bukaneros per les desquali-
ficacions en els càntics. El van insultar, és 
cert, però realment aquest és el punt de 
conflicte? Al meu entendre, no. Bukaneros 
és un col·lectiu d'animació que reivindica un 
futbol obrer i en contra de qualsevol discri-
minació; és coneguda la seva col·laboració 
contra els desnonaments. És a dir, podem 
dubtar de la certesa de l'afirmació, però 
Bukaneros considera que els seus actes du-
rant el dia del partit formen part de "l'orga-
nització obrera contra el feixisme". I la pre-
gunta és com la societat ha de combatre o 
donar respostes a ideologies que fomenten 
la intolerància i la discriminació? És intole-
rància ser intolerant amb qui és intolerant 
de base? Ens convertim en intolerants o és 
l'eina de defensa contra la intolerància? Són 
preguntes complexes, sobre les que, com a 
societat, hauríem d'aprofundir. La presència 
dels discursos d'odi estan creixent i no exis-
teix una estratègia social que ho abordi.

Hem vist una estratègia de blanqueig de 
persones que es consideren demòcrates –i 
que la majoria ho deuen ser–. Com podem 
construir una societat democràtica amb una 
part que adopta aquestes posicions davant 
aquests fets? Doncs unint i articulant una 
posició clara. Antifeixisme i democràcia han 
de ser sinònims innegociables. I, per altra 
banda, no podem centrar el focus del debat 
en la conveniència o no de la forma en la qual 
alguns decideixen denunciar els fets. El pro-
blema no el tenim en si els insults de Buka-
neros van ser correctes o no, el problema és 
que Zozulya demostri posicions feixistes.

E

El veïnat major de 90 anys de Granollers s'ha triplicat els darrers 20 anys, en 
una tendència a l'envelliment cada cop més creixent –com ho palesen les 
dades de població publicades recentment per Idescat–. Això suposa un repte 
importantíssim per a la ciutat, que cada cop tindrà més persones dependents i 
amb mobilitat reduïda. El govern local ho reconeix i ho utilitza d'argumentari 
d'actuacions urbanístiques, com les rampes mecàniques que s'instal·len a 
la Font Verda, i socials, com l'increment dels serveis d'assistència a les llars. 
Queda pendent, però, un vessant importantíssim per a la cura de la gent gran, un 
espai per aquelles persones que –finalment– no poden viure soles i han de ser 
acollides en una residència. Aquest equipament, tot i ser competència de la 
Generalitat, hauria de ser prioritari per al govern local, que sempre ressalta la 
seva voluntat de "no deixar ningú enrere". Fins ara, tot i tenir aprovat un projecte 
per al futur edifici, l'Ajuntament no l'ha dut a terme a l'espera d'un conveni amb 
la Generalitat de concertació de places. Tot plegat s'ha allargat per desacords 
de governança. Dilluns el ple aprovava un primer pas; tant de bo els següents 
siguin menys costeruts. El camí del carrer Carles Riba s'ha aplanat abans. 

APLANAR CAMINS
Editorial

RICARD 
URBISTONDO

Estudiant de Ciències Polítiques

Futbol, democràcia i antifeixisme

rimer de tot li he de dir una mala 
notícia. Ho sento. Assegui's, 
prengui aire… Sàpiga vostè que 
no té els mateixos drets que els 

matrimonis. Li poso d'exemple la història 
real de la Sílvia. La seva parella va morir 
sobtadament. Ella va creure que, en ser la 
seva parella de fet, tenia dret a la pensió 
de viduïtat. Doncs, no. S'equivocava. La 
raó? Cobrava un sou superior que el de la 
seva difunta parella. La Sílvia es va quedar 
de pedra i a més, sola i a càrrec de dos fills.

Segons l'article 221 de la Llei de la Segure-
tat Social, tindran dret a la pensió de viduïtat 
les parelles de fet que acreditin que els seus 
ingressos durant l'any natural anterior no 
van aconseguir el 50% de la suma dels in-
gressos propis i dels de la difunta parella en 
aquest mateix període. Aquest percentatge 
serà del 25% en el cas de la inexistència de 
fills comuns amb dret a pensió d'orfandat.

Creiem que aquesta llei té marge de 
millora. Cada persona hauria de ser lliu-
re d'unir-se a una altra, sigui en forma de 
matrimoni tradicional o com a parella de 
fet, i comptar amb els mateixos drets.

Si és parella de fet, atenció!
La Sílvia, una lluitadora, no es va confor-

mar i després de molt lluitar judicialment, ha 
aconseguit que la Comissió de Peticions del 
Parlament Europeu sol·liciti que s'investigui 
la legislació espanyola. La pensió de viduïtat 
té una naturalesa contributiva, de la qual la 
persona es beneficia pel que va cotitzar el 
cònjuge mort en vida. És per aquest motiu, 
igual que passa en el cas dels matrimonis, 
que una persona ostenti el dret a la pensió 
pot compatibilitzar-la amb les rendes del 
treball –no té sentit que s'estableixin condi-
cions més oneroses a les parelles de fet.

Ciutadans està registrant mocions als 
ajuntaments per millorar la llei i dotar les 
parelles de fet dels mateixos drets que els 
matrimonis. Pretenem, també des de l'àm-
bit municipal, fer força i instar al govern 
d'Espanya a la modificació de la llei. Urgeix 
que s'incorpori en el Codi Civil una regulació 
del règim de parelles de fet aplicable a tot el 
territori nacional per posar fi a aquesta dis-
criminació jurídica enfront dels matrimonis.

I urgeix, sobretot, si tenim en compte que 
al nostre país s'estima que hi ha més d'un 
milió i mig de parelles de fet que es troben 
en aquest estat d'indefensió i corren el risc 
de viure el malson de la Sílvia. És per això 
pel que, en iniciatives com aquesta, seria 
important que poguéssim comptar amb el 
suport i vot a favor de la resta de grups po-
lítics en tot el territori nacional i, per des-
comptat, de la nostra ciutat. Sílvia, va per tu.

P

JUAN MANUEL 
DE VARGAS

Regidor de Ciutadans 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)
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Bústia
Tanquem els CIE
Els Centres d'Internament d'Estrangers 
(CIE) tornen a ser notícia. Un cop més s'han 
fet concentracions davant del Centre de la 
Zona Franca de Barcelona. Aquest cas per 
l’Ayoub, l’Achraf i el Mohammed, ciutadans 
marroquins detinguts arbitràriament per 
anar a manifestacions del Procés, tancats allí 
com a pas previ a la deportació, que final-
ment no s'ha evitat. També el CIE són trista 
notícia, per denúncies d'agressió, pallisses i 
vulneració de drets de persones tancades al 
centre i que no han tingut ni la possibilitat de 
declarar mentre els seus agressors (funcio-
naris del centre) tenen una total impunitat.

A Granollers també s'ha parlat dels CIE. 
S'ha fet una xerrada a l'Anònims, i l’Associa-
ció Cultural va projectar al Cinema Edison un 
molt bon documental: Idrissa: crònica d'una 
mort qualsevol, que recordava el cas d'Idrissa 
Diallo, mort en estranyes circumstàncies al 
CIE de la Zona Franca, enterrat en secret sen-
se informar ni la família ni a ningú, mort que 
mai no es va voler realment investigar.

En realitat els vuit CIE que hi ha a l'Estat no 
han deixat de ser notícia. Aquestes presons 

són part de la cadena del racisme institucio-
nal que sol començar amb batudes per perfil 
racial i d'origen, continuen amb el tancament 
dels afectats sense haver fet cap delicte i aca-
ba amb deportacions massives. Amb regula-
ritat es fan concentracions davant d'ells, tot 
demanant el seu tancament i denunciant la 
vulneració de drets fonamentals, l'arbitrarie-
tat de policies i funcionaris, la violència quo-
tidiana que pateixen els reclosos, l'opacitat 
dels centres i la falta de mitjans de tota mena 
(inclús amb el resultat de la mort com la de 
Marouane Aboubalda, al CIE de Madrid).

Institucions com, entre altres, l'Ajunta-
ment de Barcelona i el Parlament han dema-
nat el tancament del CIE de la Zona Franca, 
però aquest veritable camp de concentració 
continua més actiu que mai. Quants cops 
caldrà manifestar-se davant d'aquest cen-
tre, davant d’aquesta aberració sense sen-
tit? Quantes vegades s'haurà de manifestar 
la ciutadania contra el racisme institucio-
nal, contra la Llei d'Estrangeria que empara 
aquests centres i aquests fets?

ramon bosch sardañons 
en nom de Granollers Vol Acollir
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Classificats

PROFESSIONALS

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

IMMOBILIÀRIA TRASPÀS

ALTRES COL·LECCIONISME

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

FEINA DEMANDES

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

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

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

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

VENDA

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



dv, 27 desembre 2019 19

Tres jornades de torneig de Nadal de minibàsquet
Divendres, dissabte i diumenge, el pavelló de Can Bassa, el centre  
esportiu municipal del Congost i el pavelló de bàsquet acolliran, en 
total, un centenar de partits d'infants que cursen 5è i 6è de primària. La 
competició comptarà amb 34 equips masculins i 10 conjunts femenins. 
Enguany, s'oferiran sessions formatives dedicades a la no-violència.

Cita franquesina per Cap d'Any
Dissabte i diumenge (9 a 21 h) Can Prat i el  
complex esportiu de Corró d'Avall seran els 
escenaris del torneig de Cap d'Any –de categoria 
mini– de les Franqueses, organitzat pel CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal d'Esports.

ESPORTS

GRANOLLERS. Cristina Maragall –la 
filla de Pasqual Maragall– celebra-
va dimecres de la setmana pas-
sada, a la sala d'actes del Centre 
de Medicina Avançada del Vallès 
(CEMAV), la repetició –per segon 
any consecutiu– de la col·labora-
ció entre la ciutat i la Fundació 
Pasqual Maragall –centrada en 
la recerca contra la malaltia d'Al-
zheimer–. La Mútua, el BM Grano-
llers (BMG) i la fundació s'uneixen 
per donar forma al partit solidari, 
una iniciativa que forma part de 
la campanya Somriures que curen 
–enguany celebra la cinquena edi-
ció– i en la qual participaran juga-
dors i jugadores de les seleccions 
catalanes d'handbol i dels primers 
equips del BMG –el Fraikin i el KH-
7–. La jornada tindrà lloc diumen-
ge 12 de gener de 2020 a la tarda 
al Palau d'Esports, i la recaptació 
de les entrades anirà destinada a 
la Fundació Pasqual Maragall. "El 
partit serà l'acte més rellevant 
de la campanya", afirmava Jaume 
Bages, president de La Mútua, qui 
afegia la dada que, durant quatre 
anys, les accions de Somriures que 
curen han recaptat 100.000 euros. 
Bages, si bé celebrava que "la re-
cerca avança en el camp de la 
malaltia d'Alzheimer", reivindi-
cava que els passos són, encara, 
"massa lents". La cinquena edició 
de la campanya –a més del partit– 

a.j.

SOLIDARITAT  EL PALAU D'ESPORTS ACOLLIRÀ EL 12 DE GENER DOS PARTITS SOLIDARIS AMB LA CAMPANYA 'SOMRIURES QUE CUREN'

El KH-7, el Fraikin i jugadors de la 
selecció catalana, contra l'Alzheimer

ha inclòs la venda d'un número de 
loteria de Nadal, la venda de mar-
xandatge, com ara tasses i clauers, 
i la posada en marxa de bústies 
solidàries. També, el dimecres 12 
de febrer, la Fundació Pasqual Ma-
ragall oferirà una xerrada a la sala 
d'actes del CEMAV.

Diumenge 12 de gener de 2020 
(16.30 h), al Palau d'Esports es 
disputarà un partit d'handbol fe-
mení que enfrontarà jugadores 
del KH-7 del BMG i esportistes 
de la selecció catalana d'handbol. 
Han confirmat que hi participa-
ran, de moment, jugadores de 
sub-23, com ara Clàudia Sabaté, 
Alèxia Picas, Carla Revetlles, Jana 
Castañera, Eva Torremorell, Gal·la 
Carreras, Anna Villalba, Marina 
Rodríguez, Carla Robles i Gemma 

Més KH-7

Dissabte (20 h), el KH-7 s'enfrontarà 
–a les Illes Canàries–, durant l'últim 
partit del 2019, al Balonmano Salud 
Tenerife, actual 11è a la classificació 
de 12 llocs possibles. Les jugadores de 
Robert Cuesta que se situen setenes 
a la taula amb sis punts, fruit de dues 
victòries, dos empats i quatre derrotes.

ÚLTIMA OPORTUNITAT 
DE L'ANY A LA LLIGA

PRESENTACIÓ amb Cristina Maragall, portaveu de la fundació beneficiària

Gálvez, totes elles tripulades pels 
seleccionadors Pau Campos i Xavi 
Vilella. A la mitja part hi haurà un 
partit de jugadores de categoria 
aleví. El partit masculí comença-
rà a les 18.15 h amb jugadors del 
Fraikin del BMG i de la selecció 
catalana d'handbol. Els jugadors 
confirmats fins ara són Víctor To-
màs, Aleix Gómez, Jordi González, 
Pau Oliveras i Adrià León. A la mit-
ja part també hi haurà un matx de 
jugadors de categoria alevina. La 
tarda de partits es podrà seguir, 
en directe, per televisió, a través 
de La Xarxa.

"Sumem feina en comú", cele-
brava Cristina Maragall, portaveu 
de la Fundació Pasqual Maragall, 
"i ens agradaria que aquesta 
col·laboració continués du-

rant més edicions, perquè es fa 
molta feina de sensibilització i 
aconseguim que, cada vegada, 
la societat sigui més permeable 
i receptiva al problema d'Al-
zheimer", reflexionava Maragall. 
De fet, la portaveu va exposar que 
"encara no es té cap registre que 
determini el nombre exacte de 
persones que pateixen la malal-
tia neurològica", i que "han de 
ser els poders públics els que se 
n'han d'ocupar". S'estima, però, 
que a Catalunya hi ha uns 120.000 
pacients. Josep Pujadas –presi-
dent del BMG–, expressava que la 
campanya Somriures que curen "és 
possible gràcies a la coincidèn-
cia de valors entre La Mútua, el 
club, l'Ajuntament de Granollers 
i la fundació".  a.j.

Jofre Comella, de l'Associació Gra-
nollers Esportiva de Bàdminton 
de Granollers, ha estat convocat 
amb la selecció nacional que par-
ticiparà en el Campionat d'Euro-
pa en categoria sub-15 a Liévin 
(França) del 13 al 16 de febrer de 
2020, gràcies a la regularitat a les 
competicions disputades durant 
la darrera temporada. Al seu torn, 
els granollerins Joan Monroy i 
Carlos Piris van arribar als quarts 
de final a la prova internacional 
de Turquia, celebrada del 19 al 22 
de desembre. Monroy i Piris parti-
en des de la ronda prèvia, tant en 
individual masculí com en dobles 
masculins. A partir de l'1 de gener, 
ja seran jugadors absoluts. 

BÀDMINTON |  Sub-15

El granollerí Jofre 
Comella, convocat 
per jugar a Europa

La màgia del 'Polar 
Express', al CNG
Dissabte, el Club Natació Grano-
llers (CNG) va presentar un espec-
tacle de natació artística amb la 
temàtica de la pel·lícula Polar Ex-
press. En total, 140 nedadores van 
oferir un viatge de llum, colors i 
i coreografies als 400 assistents. 
Les dates nadalenques també han 
portat un reconeixement als gim-
nastes d'artística pels èxits obtin-
guts al Campionat d'Espanya i a les 
fites internacionals d'enguany. 

NATACIÓ ARTÍSTICA
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La dècada gloriosa de l’esport 
femení a l’Estat ha estat capita-
nejada, entre altres factors, per 
un gran creixement mediàtic del 
futbol practicat per dones que va 
tenir com a punts àlgids la final 
de la Champions League dispu-
tada pel Barça a la primavera i el 
Mundial de França a l’estiu. Però 
després del cava i les felicitacions 
pels passos endavant a la recerca 
d’una societat més igualitària han 
aparegut de nou les misèries. 

Per aquest motiu, les jugadores 
de la Primera Divisió van decidir 
plantar-se i no disputar els par-
tits corresponents a la jornada 9 
en busca d’un conveni que reguli 
els seus drets laborals. Mentres-
tant –atenció!–, cap integrant de 
les plantilles dels 16 equips de la 
Primera Divisió és mare. Darrere 
d’aquesta dada s’amaga la por de 
veure truncades les seves carreres 
professionals. En alguns contrac-
tes esportius, per exemple, encara 
són vigents les clàusules antiem-
baràs –ben camuflades, això sí–.  

Si al més alt nivell la situació és 
aquesta, en contextos menys me-
diàtics o directament amateurs 

Les misèries que amaguen els anys gloriosos
EN CLAU FEMENINA | La revolució més gran de la història de l'esport (i III)  AQUESTA SÈRIE REPASSA L'EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA DONA A ENTITATS I EQUIPS

CE LLERONA  Referent del futbol femení a la comarca i al país

arxiu / x.solanas

les condicions acostumen a agreu-
jar-se. “Hi ha moltes noies a la 
Lliga Guerreras Iberdrola que 
poden dedicar-se només a jugar, 
però el problema és què passa-
rà quan deixin de fer-ho als 35 
anys. No són salaris que perme-
tin estalviar i, en molts casos, 
elles no tenen experiència labo-
ral en altres àmbits ni formació 
acadèmica”, avisa Ona Vegué, ju-
gadora del KH-7. “De tota manera, 
estic segura que les condicions 
milloraran els pròxims anys 
perquè l’handbol femení està en 
un clar procés de creixement. 
Cada vegada té més espectadors; 
moltes pistes rivals ens les tro-
bem plenes de gent”, afegeix afer-
rant-se a l’optimisme.

Entrenar després que els homes
A banda dels sous, hi ha molts al-
tres aspectes del dia a dia que en-
cara escenifiquen la desigualtat 
que hi ha en el món de l’esport. 
Fins el curs passat, el KH-7 –quan 
ja portava quatre temporades a 
la màxima categoria estatal– no 
va aconseguir que el club li donés 
prioritat en els entrenaments res-

denuncia l’ICD. Així, esports com el 
tenis, el bàsquet, el futbol o el ciclis-
me tenen una major participació 
masculina i la natació, la gimnàstica 
de manteniment i l’activitat física 
d’inspiració oriental, femenina. En 
canvi, els esports més paritaris són 
el running a l’exterior, l’excursio-
nisme i els esports d’hivern. 

Desgraciadament, aquestes da-
des s’exemplifiquen clarament en 
el cas del futbol. La temporada pas-
sada les nenes i noies de Granollers 
no van tenir l'oportunitat de jugar 
a futbol de forma federada al seu 
municipi perquè no existia ni un 
sol equip femení en una ciutat que 
supera els 60.000 habitants. Si vo-
lien practicar aquest esport, havien 
d'anar als dos clubs de referència de 
la zona en futbol femení, el CE Llero-
na i la Penya Blanc-i-Blava, amb 11 
i 8 equips respectivament, o a altres 
opcions franquesines, com el CF Be-
llavista Milan –3 conjunts– i l'AE Ra-
massà –1 amateur de futbol-7 que 
va començar a caminar fa un any–. 
En algun cas, com aquesta tempo- 
rada, hi havia nenes d'escola jugant 
en equips mixtos.  s.EsCUDERO

Moltes jugadores denuncien com sovint es menysté l'esport femení
pecte del júnior masculí –havien 
d’exercitar-se un cop aquest aca-
bava, en horaris intempestius– i 
fins aquesta temporada no s’ha fet 
el pas d’entrenar al matí i a la tarda 
com els principals conjunts de la 
Lliga Guerreras Iberdrola. A més, el 
primer equip masculí compta amb 
un vestidor propi equipat amb una 
petita piscina de gel. El primer 
equip femení, en canvi, no compta 
ni amb una cosa ni amb l’altra. 

“Què fan els clubs quan han de 
posar el millor entrenador en 
un equip? El posen al masculí. I 
a aquest fet se suma la falta d’in-
versió en la formació d’entrena-
dors”, exposa Joan Carles Marín, 
president de l’Associació Espor-
tiva Carles Vallbona, dedicada al 
voleibol femení. “I per què hi ha 
més noies que mai fent esport a 
la base, però menys que fa uns 
anys en equips sèniors?”, afegeix.  

L’Institut Català de la Dona (ICD) 
va publicar a l’octubre un estudi en 
què es donaven a conèixer algunes 
dades preocupants pel que fa a la 
diferència en la pràctica de l’esport 
per part d’homes i dones. Una de 
les denúncies de l’ICD és que enca-

ra es mantenen molts estereotips 
que vinculen la pràctica esportiva 
de les dones “amb el benestar i 
com un element  de bellesa o ins-
trument estètic”. Segons l’Obser-
vatori Català de l’Esport del 2017, 
un 77% de pràctica femenina els 
últims cursos de primària es passa 
a un 60,9% a tercer i quart d’ESO 
–en el cas dels homes també hi ha 
una disminució però en menor me-
sura–. A més, l’ICD adverteix que 
un 58,3% dels nens participa en els 
jocs escolars enfront d’un 41,7% en 
el cas de les nenes; que el 49% dels 
homes fa esport tres o més vega-
des a la setmana i només un 39% 
ho fa en el cas de les dones o que a 
Catalunya hi ha 460.000 llicències 
federatives masculines i 139.000 
femenines. La dada per l’esperan-
ça és que el percentatge de nenes 
a l’esport escolar s’ha incrementat 
un 7% en 9 anys.

Tot això té lloc “en el marc d’una 
cultura patriarcal que ha estat, i 
continua estant en molts casos, 
regulada per la moralitat (…) 
el cos de la dona com un objec-
te social i políticament passiu”, 

Malgrat que la situació és molt desigual a Granollers, a l'inici 
del curs 2019-2020 s'han fet els primers passos perquè la 
situació comenci a canviar. L'Atlètic Vallès, de la mà de Joan 
Arisa, excoordinador de la Penya Blanc-i-Blava la Roca, ha 
engegat un projecte per formar equips femenins al club.  El 
primer pas ha estat la creació d'un infantil de futbol-7, amb 
12 jugadores –8 de les quals alevines–. Algunes ja havien 
jugat a futbol a l'escola i per d'altres és la primera vegada. 
"Va ser difícil trobar nenes per formar l'equip, però gràcies 
als anuncis a les escoles, al boca-orella i a la difusió a  
l'Instagram del club ho vam aconseguir", diu Raúl González, 

l'entrenador. "L'objectiu és anar formant una base i nous 
equips a mesura que les nenes vagin creixent", detalla.
D'altra banda, cap dels 32 equips que té l'EC és femení. Des 
de Nama Sports, l'actual propietari del club, s'ha començat a 
treballar per posar remei a aquest dèficit. "L'EC encetarà un 
projecte que ens fa molta il·lusió, amb equips femenins de 
futbol-7 de prebenjamins a alevins, però requereix temps i 
dedicació. Actualment hi ha nenes jugant en equips mixtos 
de futbol-7", expliquen. D’altra banda, entre els 25 equips  
del CF Les Franqueses tampoc n'hi ha cap de femení; i dels 
365 jugadors només dues són noies, als equips de l’escola.

Petits canvis a l'hegemònic i 'masculí' futbol

ESPORTS
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A mesura que passen les setmanes 
Robert Cuesta agafa consciència de 
la fita aconseguida amb la medalla 
de plata en el Mundial d'handbol 
femení amb Espanya. "Les xarxes 
socials són un indicador que es 
parlava de nosaltres, però quan 
vam aterrar aquí de nou, va ser 
impressionant", admet el tècnic 
del KH-7, que formava part del cos 
tècnic del granollerí Carlos Viver. 
Amb la medalla de plata Mundial 
penjada al coll, Cuesta es posa a fer 
feina del KH-7 perquè afronta un 
trimestre ple de reptes, com ara els 
vuitens de final de la Challenge Cup 
contra el Sokol Poruba. j.l.r.b.

HANDBOL |  Mundial Femení

"La plata del 
Mundial és un gran 
aprenentatge"

ROBERT CUESTA / bmg

FUTBOL  MARC CARMONA ABANDONA EL CF LES FRANQUESES

Diumenge a la tarda, Marc Carmo-
na i Gerard Galindo debutaven, 
contra el Montornés Norte, com a 
jugadors de tercera catalana amb 
el primer equip de l'Atlètic del Va-
llès (AV), el club que s'ha fixat en 
dos futbolistes que jugaven, fins 
ara, a segona catalana. Marc Car-
mona (25 anys), més conegut com 
a Markus, mig camp que acostuma 
a jugar com a extrem i en la posi-
ció de mitja-punta, ha abandonat 
el primer equip del CF Les Fran-
queses per tornar a l'AV, on ja ha-
via jugat ara fa uns 10 anys. Al seu 
torn, Gerard Galindo (20 anys), 
mig-centre defensiu, ha deixat 
el FC Cardedeu. "Tant Carmona 
com Galindo aportaran molta 
qualitat tècnica, i això brindarà 
un salt qualitatiu a l'Atlètic", ce-
lebra Raúl Vilaseca, tècnic de l'AV.

Diumenge, durant la 15a jorna-
da de la lliga, l'AV va aconseguir 
tancar l'any amb un empat (1-1) 
contra el Montornés Norte. L'últi-
ma disputa del 2019 va portar la 
incorporació de Carmona i Galin-
do, els dos jugadors recentment 

incorporats a la plantilla grano-
llerina; dues peces que Vilaseca 
espera que tinguin un paper espe-
cialment rellevant en el desenvo-
lupament de la segona volta. "En 
un futur pròxim, seran dues 
peces clau del nostre equip", 
determina l'entrenador.

Amb l'empat de diumenge, l'AV 
aconsegueix tancar l'any en la 
15a posició a la classificació, de 
18 llocs possibles. Els homes de 
Vilaseca gaudeixen, fins ara, de 
14 punts, fruit de quatre triomfs, 
dos empats i nou derrotes. "De 
moment, els dos nous fitxatges 
s'estan adaptant molt bé, entre 
altres motius, perquè saben que 
vénen a donar-nos un cop de 
mà", fa saber Vilaseca, i afegeix 
que, especialment Carmona "és 
un jugador molt polivalent que 
crec que pot contribuir molt a 
fer que l'equip continuï millo-
rant", en paraules de l'entrenador.

La plantilla de l'AV disposa, ara, 
de 25 jugadors, el màxim nombre 
permès per la Federació Catalana 
de Futbol. aïda jiménez

La tècnica de Carmona i 
Galindo, fitxada per l'Atlètic

kaloni morera

ÈXIT de participació en la sisena edició del Torneig de Nadal

GRANOLLERS. Dissab-
te, el Club Esgrima 
Granollers va tancar 
el 2019 amb la sisena 
edició del Torneig de 

Nadal, una cita interna de l'entitat 
en la qual van participar infants i 
joves dels 6 anys als 18 anys.

La trobada, que va tenir lloc 
al Palau d'Esports, va comptar 
amb 36 participants –que van 

competir en convencions de cinc 
disputants– i més d'un centenar 
d'acompanyants, a més de la pre-
sència de l'alcalde de la ciutat, 
Josep Mayoral, fet que el club ce-
lebrava a les xarxes socials. "En-
guany hi ha hagut un gran am-
bient, i érem tants, que gairebé 
no s'hi cabia", explica Eduard 
Manucu, màxim responsable de 
l'entitat granollerina. 

ESGRIMA | Torneig de Nadal UN CENTENAR D'ESPECTADORS

L'Esgrima acomiada el
2019 amb 36 joves al torneig
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– Edat?
–1 5

– Vius a…
– Cardedeu

– Estudis?
– 4t ESO a l'IES Blume

– Has tingut una molta bona entrada a la 
categoria júnior, formant part de la pre-
selecció de l’equip espanyol!
– Aquests últims mesos he treballat molt 
per ser-hi, i estic molt contenta d’haver 
aconseguit anar a la primera concentració.

– I véns d’una categoria infantil, que vas 
acabar amb un doble bronze al Mundial i 
un doble or a la Copa Comen...
– Vaig estar tot un estiu concentrada per 
participar en aquestes competicions. Un 
cop ets damunt el podi, penses tot el que 
has hagut de fer per ser-hi, i que tot l’es-
forç que has dedicat ha tingut una recom-
pensa. És una de les millors sensacions 
que he viscut fins ara. 

– Com vas conèixer la natació artística? 
– Jo de petita feia natació, i mentre jo en-
trenava veia un equip de natació artística 
que també. La meva millor amiga hi era en 
aquell equip, i un bon dia em va dir que 
anés amb ella a provar. I des d’aquell dia 
fins ara que practico aquest esport.

–Des de quan la practiques? 
–Aquesta temporada és la novena.

– Recordes la teva primera competició? 
– La meva primera competició va ser el 
Campionat de Catalunya de rutines com-

binades Benjamí. El campionat es va realitzar a 
les piscines picornell (Barcelona), jo feia nivell 
1, només portava 1 any fent sincro. No anàvem 
molt preparades. Recordo que estava molt ner-
viosa però en el moment de llançar-me a l’aigua 
vaig oblidar el que passava. Quan van dir les 
puntuacions vam saber que érem terceres, cap 
de nosaltres ens ho crèiem.

– Quina és la modalitat en què et trobes més 
còmode competint? 
– En combo, normalment és en la que em 
poso menys nerviosa. Sento que tinc menys 
pressió ja que no tot recau sobre mi.

– En un esport tan sacrificat com aquest, 
amb tantes hores de dedicació, com com-
pagines els entrenaments amb els estu-
dis?
- Sóc una persona bastant organitzada, in-
tento fer les coses quan me les demanen 
i en petites estones que tingui. Quan tinc 
exàmens importants estudio per les nits, 
després de l’entrenament. Considero que 
a part de l’esport ,els estudis són bàsics. 
L’esport s’acaba en algun moment i per 
viure necessites uns estudis.

– Què t'està ensenyant aquest esport? 
– M'ha ensenyat a treballar dur per 
aconseguir una objectius, a no tirar la 
tovallola, seguir endavant passi el que 
passi, la vida dona moltes voltes i mai 
saps el que pot passar. Com a persona 
m’ha fet créixer, sóc més responsable, 
organitzada, treballadora...

– Que li diries a totes les nenes que 
estan practicant la natació artística?
– Somieu, treballeu i lluiteu pels vos-
tres somnis.

L'ENTREVISTA Regina Casino, nedadora d'artística júnior

LLuís Companys, 8 · 08401 Granollers
t. 93 870 45 99 · club@cngranollers.org
www.cngranollers.org

Segueix-nos a...
@Club.Natacio.Granollers

@cngranollers

Regina Casino:

“Damunt del 
podi penses 
que tot l'esforç 
ha tingut una 
recompensa"

» JOAQUIM PÉREZ CORTÉS
35 anys com a soci del CNG

«El que em defineix és la 
constància»

www.cngranollers.org

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» ELISABET VALLE ROMERO
Entrenadora de 
Gimnàstica Artística Femenina

«Tinc tendència al positivisme»

www.cngranollers.org

Espai i tipus d’entrenament. Són dos 
conceptes que recull la paraula Cross-
hiit, un espai perfectament dissenyat 
per a portar a terme un tipus de treball 
que combina exercicis més funcionals, 
de crosstraining (força) i d’alta inten-
sitat (hiit) amb diferents elements que 
aconsegueixen que les sessions d’entre-
naments siguin sessions dinàmiques, ex-
plosives, divertides... I és gràcies al tipus 
d’espai, material i estructura que hi po-
dem trobar, que amb el Crosshiit s'obre 
un ventall infinit de possibilitats, ja que, 
a més, es pot adaptar a les característi-
ques, necessitats i objectius de cada perfil 
d’edat, quant a intensitat, temps i càrre-

ga, nivell de  complexitat, experiència en 
entrenament, progressió... Cal, però, que 
aquests programes estiguin dissenyats 
i supervisats per un professional qualifi-
cat per entrenar poblacions especials, des 
dels més joves a als més grans. 
Per als més joves...
Segons estudis, els entrenaments de 
força en nens i adolescents està àmplia-
ment recomanat per les organitzacions 
científiques encarregades de vetllar per 
l’entrenament saludable en aquestes po-
blacions. I si parlem dels entrenaments 
intervàl·lics de tipus Hiit en els joves, 
aquests ja tenen una forma natural de 
fer Hiit en la seva manera de jugar, així 

que amb un Crosshiit, el professional  
pot crear i construir un entrenament 
d'aquestes característiques mitjançant 
jocs. Pel que fa a les lesions, els experts 
coincideixen que la causa en els més joves 
durant els entrenaments de força són ac-
cidents per ús inapropiat de l’equipament, 
una càrrega d’entrenament excessiva o 
una tècnica defectuosa o falta de super-
visió. Per tant, és inadmissible que un en-
trenament de força no sigui guiat per un 
professional, expert en entrenaments per 
a poblacions especials. 
Alguns dels beneficis de l’entrenament 
de força en els més joves són arguments 
prou sòlids per a promocionar la pràctica 
d’entrenament de tipus croshiit en nens 
i adolescents: 
- Millora de la força muscular i el rendi-
ment en habilitats motrius
- Millora de la salut òssia 
- Millora de la composició corporal i pre-
venció de patologies com la obesitat i 
sobrepès
I amb un programa correctament estruc-
turat i perioditzat s'ha d’aconseguir tres 
punts bàsics:
- Òptim desenvolupament múscul es-
quelètic i postural del cos
- Consolidar patrons de moviment 
- Promoure els hàbits saludables tant en 

estil de vida més actiu com en una ali-
mentació equilibrada i saludable. 
Per als més sèniors... 
Amb el pas del temps la disminució de la 
massa muscular, la força, la resistència 
cardiovascular, l’equilibri i la coordinació 
s’agreuja. Per tant, respecte a l’entre-
nament de força, no és simplement una 
recomanació sinó que podem dir que és 
imprescindible. A partir dels 50 anys, la 
pèrdua de massa muscular augmenta un 
2% per any i en dones la xifra encara és 
més elevada. Per tal de prevenir la sar-
copènia o descens de massa muscular 
relacionada amb l’edat  (25% a partir dels 
70 anys i un 40 % a partir dels 80 anys) 
s’ha de fer un programa de prevenció en 
edat adulta i de correcció en edats sènior.  
Els programes d’exercici físic per aques-
ta població ha d’aconseguir millorar to-
tes les qualitats o capacitats físiques 
bàsiques, principalment força, resistèn-
cia cardiovascular, flexibilitat, equilibri 
i coordinació. I el principal benefici d’un 
entrenament de tipus crosshiit és, doncs, 
garantir la pròpia autonomia i qualitat de 
vida en edats avançades. 
En conclusió, el Crosshiit sí s’adapta a totes 
les edats i són molts els beneficis d’aquest 
tipus entrenament, adaptat sempre a les 
diferents poblacions especials.

Crosshiit, apte per a totes les edats

BENEFICIS DE L'ENTRENAMENT CROSSHIIT també per als més joves i per als més sènior 

I després dels torrons... què?
Arriba l’1 de gener junta-

ment amb els nous pro-
pòsits, i quina casualitat 
que entre aquests propòsits 

s’amaga “cremar els torrons”...
Però quins passos seguir 

per fer-ho amb garantia? El 
primer pas és tenir voluntat, i 

la voluntat no es compra a cap 
supermercat. És una aptitud que 

ordena la pròpia conducta i que et 
permeti assolir els canvis. 
Desfés-te dels restes: Buida l’ar-

mari de totes els restes que queden 
de dolços nadalencs i així evitaràs 

caure en la temptació. Planifica la 
teva llista de compra on els aliments 

principals siguin fruites i verdures, ce-
reals, llegums, carn i peix...   

No val passar de tot a res: És molt 

comú passar a fer una dieta súper estric-
ta, però això ens portarà a sentir gana i 
patir més ansietat. Planifica els teus pro-
pers àpats per tal de que siguin “saciants”, 
però saludables.  
Torna ja a la teva rutina d’activitat físi-

ca: Marca els dies que pots anar al gimnàs 
i respecta-ho. Moure’t, fer la teva classe 
dirigida, iniciar el teu entrenament setma-
nal, sortir a caminar, anar a córrer... t’aju-
darà a millorar la teva composició corporal 
i dir adeu als excessos festius acumulats.
Posa per escrit les teves fites: El teu pro-
pòsit del 2020 no pot ser tan sols eliminar 
els excessos del Nadal. El teu propòsit ha 
d’anar molt més enllà i és aprendre a ali-
mentar i cuidar el teu organisme dia a dia, 
mes a mes i any darrere any. Escriure cada 
fita, t’ajudarà a interioritzar i fer real els 
teus propòsits.
Aigua, aigua i més aigua: Recorda beure 
entre 1,5 i 2 litres diaris d’aigua, augmenta 
el consum d’infusions i redueix el cafè. 
Així doncs, utilitza l’excusa de cremar els 
torrons per començar a crear camí cap a 
una vida més saludable.

CONSELLS per recuperar-se dels excessos del Nadal

BUTLLETÍ
BENEFICIS DE L'ENTRENAMENT CROSSHIIT també per als més joves i per als més sènior 
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– Edat?
–1 5

– Vius a…
– Cardedeu

– Estudis?
– 4t ESO a l'IES Blume

– Has tingut una molta bona entrada a la 
categoria júnior, formant part de la pre-
selecció de l’equip espanyol!
– Aquests últims mesos he treballat molt 
per ser-hi, i estic molt contenta d’haver 
aconseguit anar a la primera concentració.

– I véns d’una categoria infantil, que vas 
acabar amb un doble bronze al Mundial i 
un doble or a la Copa Comen...
– Vaig estar tot un estiu concentrada per 
participar en aquestes competicions. Un 
cop ets damunt el podi, penses tot el que 
has hagut de fer per ser-hi, i que tot l’es-
forç que has dedicat ha tingut una recom-
pensa. És una de les millors sensacions 
que he viscut fins ara. 

– Com vas conèixer la natació artística? 
– Jo de petita feia natació, i mentre jo en-
trenava veia un equip de natació artística 
que també. La meva millor amiga hi era en 
aquell equip, i un bon dia em va dir que 
anés amb ella a provar. I des d’aquell dia 
fins ara que practico aquest esport.

–Des de quan la practiques? 
–Aquesta temporada és la novena.

– Recordes la teva primera competició? 
– La meva primera competició va ser el 
Campionat de Catalunya de rutines com-

binades Benjamí. El campionat es va realitzar a 
les piscines picornell (Barcelona), jo feia nivell 
1, només portava 1 any fent sincro. No anàvem 
molt preparades. Recordo que estava molt ner-
viosa però en el moment de llançar-me a l’aigua 
vaig oblidar el que passava. Quan van dir les 
puntuacions vam saber que érem terceres, cap 
de nosaltres ens ho crèiem.

– Quina és la modalitat en què et trobes més 
còmode competint? 
– En combo, normalment és en la que em 
poso menys nerviosa. Sento que tinc menys 
pressió ja que no tot recau sobre mi.

– En un esport tan sacrificat com aquest, 
amb tantes hores de dedicació, com com-
pagines els entrenaments amb els estu-
dis?
- Sóc una persona bastant organitzada, in-
tento fer les coses quan me les demanen 
i en petites estones que tingui. Quan tinc 
exàmens importants estudio per les nits, 
després de l’entrenament. Considero que 
a part de l’esport ,els estudis són bàsics. 
L’esport s’acaba en algun moment i per 
viure necessites uns estudis.

– Què t'està ensenyant aquest esport? 
– M'ha ensenyat a treballar dur per 
aconseguir una objectius, a no tirar la 
tovallola, seguir endavant passi el que 
passi, la vida dona moltes voltes i mai 
saps el que pot passar. Com a persona 
m’ha fet créixer, sóc més responsable, 
organitzada, treballadora...

– Que li diries a totes les nenes que 
estan practicant la natació artística?
– Somieu, treballeu i lluiteu pels vos-
tres somnis.

L'ENTREVISTA Regina Casino, nedadora d'artística júnior

LLuís Companys, 8 · 08401 Granollers
t. 93 870 45 99 · club@cngranollers.org
www.cngranollers.org

Segueix-nos a...
@Club.Natacio.Granollers

@cngranollers

Regina Casino:

“Damunt del 
podi penses 
que tot l'esforç 
ha tingut una 
recompensa"

» JOAQUIM PÉREZ CORTÉS
35 anys com a soci del CNG

«El que em defineix és la 
constància»

www.cngranollers.org

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» ELISABET VALLE ROMERO
Entrenadora de 
Gimnàstica Artística Femenina

«Tinc tendència al positivisme»

www.cngranollers.org

Espai i tipus d’entrenament. Són dos 
conceptes que recull la paraula Cross-
hiit, un espai perfectament dissenyat 
per a portar a terme un tipus de treball 
que combina exercicis més funcionals, 
de crosstraining (força) i d’alta inten-
sitat (hiit) amb diferents elements que 
aconsegueixen que les sessions d’entre-
naments siguin sessions dinàmiques, ex-
plosives, divertides... I és gràcies al tipus 
d’espai, material i estructura que hi po-
dem trobar, que amb el Crosshiit s'obre 
un ventall infinit de possibilitats, ja que, 
a més, es pot adaptar a les característi-
ques, necessitats i objectius de cada perfil 
d’edat, quant a intensitat, temps i càrre-

ga, nivell de  complexitat, experiència en 
entrenament, progressió... Cal, però, que 
aquests programes estiguin dissenyats 
i supervisats per un professional qualifi-
cat per entrenar poblacions especials, des 
dels més joves a als més grans. 
Per als més joves...
Segons estudis, els entrenaments de 
força en nens i adolescents està àmplia-
ment recomanat per les organitzacions 
científiques encarregades de vetllar per 
l’entrenament saludable en aquestes po-
blacions. I si parlem dels entrenaments 
intervàl·lics de tipus Hiit en els joves, 
aquests ja tenen una forma natural de 
fer Hiit en la seva manera de jugar, així 

que amb un Crosshiit, el professional  
pot crear i construir un entrenament 
d'aquestes característiques mitjançant 
jocs. Pel que fa a les lesions, els experts 
coincideixen que la causa en els més joves 
durant els entrenaments de força són ac-
cidents per ús inapropiat de l’equipament, 
una càrrega d’entrenament excessiva o 
una tècnica defectuosa o falta de super-
visió. Per tant, és inadmissible que un en-
trenament de força no sigui guiat per un 
professional, expert en entrenaments per 
a poblacions especials. 
Alguns dels beneficis de l’entrenament 
de força en els més joves són arguments 
prou sòlids per a promocionar la pràctica 
d’entrenament de tipus croshiit en nens 
i adolescents: 
- Millora de la força muscular i el rendi-
ment en habilitats motrius
- Millora de la salut òssia 
- Millora de la composició corporal i pre-
venció de patologies com la obesitat i 
sobrepès
I amb un programa correctament estruc-
turat i perioditzat s'ha d’aconseguir tres 
punts bàsics:
- Òptim desenvolupament múscul es-
quelètic i postural del cos
- Consolidar patrons de moviment 
- Promoure els hàbits saludables tant en 

estil de vida més actiu com en una ali-
mentació equilibrada i saludable. 
Per als més sèniors... 
Amb el pas del temps la disminució de la 
massa muscular, la força, la resistència 
cardiovascular, l’equilibri i la coordinació 
s’agreuja. Per tant, respecte a l’entre-
nament de força, no és simplement una 
recomanació sinó que podem dir que és 
imprescindible. A partir dels 50 anys, la 
pèrdua de massa muscular augmenta un 
2% per any i en dones la xifra encara és 
més elevada. Per tal de prevenir la sar-
copènia o descens de massa muscular 
relacionada amb l’edat  (25% a partir dels 
70 anys i un 40 % a partir dels 80 anys) 
s’ha de fer un programa de prevenció en 
edat adulta i de correcció en edats sènior.  
Els programes d’exercici físic per aques-
ta població ha d’aconseguir millorar to-
tes les qualitats o capacitats físiques 
bàsiques, principalment força, resistèn-
cia cardiovascular, flexibilitat, equilibri 
i coordinació. I el principal benefici d’un 
entrenament de tipus crosshiit és, doncs, 
garantir la pròpia autonomia i qualitat de 
vida en edats avançades. 
En conclusió, el Crosshiit sí s’adapta a totes 
les edats i són molts els beneficis d’aquest 
tipus entrenament, adaptat sempre a les 
diferents poblacions especials.

Crosshiit, apte per a totes les edats

BENEFICIS DE L'ENTRENAMENT CROSSHIIT també per als més joves i per als més sènior 

I després dels torrons... què?
Arriba l’1 de gener junta-

ment amb els nous pro-
pòsits, i quina casualitat 
que entre aquests propòsits 

s’amaga “cremar els torrons”...
Però quins passos seguir 

per fer-ho amb garantia? El 
primer pas és tenir voluntat, i 

la voluntat no es compra a cap 
supermercat. És una aptitud que 

ordena la pròpia conducta i que et 
permeti assolir els canvis. 
Desfés-te dels restes: Buida l’ar-

mari de totes els restes que queden 
de dolços nadalencs i així evitaràs 

caure en la temptació. Planifica la 
teva llista de compra on els aliments 

principals siguin fruites i verdures, ce-
reals, llegums, carn i peix...   

No val passar de tot a res: És molt 

comú passar a fer una dieta súper estric-
ta, però això ens portarà a sentir gana i 
patir més ansietat. Planifica els teus pro-
pers àpats per tal de que siguin “saciants”, 
però saludables.  
Torna ja a la teva rutina d’activitat físi-

ca: Marca els dies que pots anar al gimnàs 
i respecta-ho. Moure’t, fer la teva classe 
dirigida, iniciar el teu entrenament setma-
nal, sortir a caminar, anar a córrer... t’aju-
darà a millorar la teva composició corporal 
i dir adeu als excessos festius acumulats.
Posa per escrit les teves fites: El teu pro-
pòsit del 2020 no pot ser tan sols eliminar 
els excessos del Nadal. El teu propòsit ha 
d’anar molt més enllà i és aprendre a ali-
mentar i cuidar el teu organisme dia a dia, 
mes a mes i any darrere any. Escriure cada 
fita, t’ajudarà a interioritzar i fer real els 
teus propòsits.
Aigua, aigua i més aigua: Recorda beure 
entre 1,5 i 2 litres diaris d’aigua, augmenta 
el consum d’infusions i redueix el cafè. 
Així doncs, utilitza l’excusa de cremar els 
torrons per començar a crear camí cap a 
una vida més saludable.
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Concert de guitarra per NadalAlexandre Bodak, a la sala Francesc Tarafa
Diumenge (19 h) serà el torn del guitarrista
Manel Sánchez i el mezzosoprano Kimiyo 
Nakako, que actuaran en el concert de Nadal 
Les veus de la guitarra a sala Tarafa. Amics
de la Ciutat de Granollers organitza el concert.

Dissabte (19 h), la sala Francesc Tarafa acollirà un concert de piano 
d'Alexandre Bodak, organitzat per l'Associació Catalana de Dansa 
Lliure i la Universitat Popular de Granollers (UPG). Fa anys que Bodak 
–aclamat per la seva perfecció tècnica– ofereix concerts interpretant 
compositors de la talla de Schubert, Schumann i Chopin.

CULTURA

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

GRANOLLERS. El 47è Cicle de jazz es 
clourà divendres (22 h) al Casino 
amb un homenatge a Pere Enguix, 
més conegut com a Petete. El trom-
bonista vigatà va morir el febrer 
d'aquest any a causa d'una llarga 
malaltia, i, tot i ser osonenc, for-
mava part de l'esfera musical gra-
nollerina. "Petete era una perso-
na carismàtica, molt estimada 
per la gent i que es relacionava 
amb moltíssims músics", explica 

Albert Cruz, músic de la Big Band 
de Granollers i amic d'Enguix. A 
més, Petete –a banda de formar 
part de la Big Band com a membre 
�ix–, va ser el precursor i director 
del conjunt vallesà Bandeltenes –a 
Lliçà d'Amunt– i havia format part 
de l'orquestra La Salseta del Poble 
Sec –a Barcelona–. De fet, Petete es 
va començar a relacionar amb el 
món musical barceloní perquè de 
molt jove va estudiar al Taller de 

Músics, a l'Aula de Música Moder-
na i, més tard, a l'Escola de Música 
Superior de Catalunya (ESMUC). 
"Cada vegada més, Petete es va 
anar vinculant amb músics de 
la zona, i �inalment va decidir 
venir a viure a Granollers, on va 
ser-hi durant 10 anys", recorda 
Cruz. L'homenatge comptarà amb 
formacions de les quals Petete 
n'havia format part o bé havia col-
laborat en alguna etapa de la seva 

Albert Cruz: "Enguix era una persona molt estimada entre els músics catalans"

trajectòria. Actuaran els intèrprets 
de la Big Band de Granollers, amb 
la col·laboració de Monica Green. 
"Tothom que participa en l'ho-
menatge ho farà desinteressa-
dament", explica Cruz, qui celebra 
que "tot i que Monica Green ac-
tuarà la mateixa nit –més tard– 
a la sala Luz de Gas, no ha posat 
cap inconvenient en participar 
en el nostre concert". L'última in-
terpretació del cicle també comp-
tarà amb els músics que formen 
Els colors del metall –una proposta 
del Teatre Auditori de Barcelona–, 
Pep Gol, Josep Gomariz, Cati Ter-
rassa, David Parras i Josep Martí. 
També hi serà el grup de jazz La 
Vella Dixieland, el conjunt Amadeu 
Casas Band, Granonet –un projecte 
impulsat pel pianista, compositor, 
arranjador i professor granollerí 
Martí Ventura– i el �ill de Petete, 
Toni Enguix, qui també tocarà en 
homenatge al seu pare.

"Petete va ser una persona que 
es va esforçar per tocar �ins que 
va poder, malgrat les di�icultats 
que això implicava", relata Cruz. 
L'últim bocí del talent de Petete és 
el solo que va enregistrar al darrer 
àlbum de la Big Band de Granollers, 
Afronora (2017), disc del qual Pete-
te n'és productor. a.jiménez

arxiu

PERE ENGUIX  Més conegut com a Petete, va morir el febrer d'aquest any a causa d'una llarga malaltia

HOMENATGE EL MÚSIC VIGATÀ VA SER MEMBRE FIX DE LA BIG BAND DE GRANOLLERS I VA CREAR LA BANDELTENES

El 47è Cicle de jazz homenatjarà
el carisma del trombonista Petete

Taller científic i
tecnològic per Nadal

Electrònica, rock, 
funk i música 
disco, a 'La
Nit dels Innocents'

El Centre d'Art i Noves Tecnologies 
de Can Font, a Corró d'Avall, acull 
els dies 30 i 31 de desembre i 2 i 3 
de gener, de 9 a 13.30 h, un taller 
científic i tecnològic adreçat a in-
fants de P4 a 6è de primària, on es 
construiran tota mena de laberints 
en què els més joves aprendran a 
sortir-ne gràcies a l'ús de robots 
i ciència. La sessió, a càrrec de la 
Fundació Universitària Martí l'Hu-
mà amb el suport científic d'Iso-
tròpic, té un preu de 38 euros. 

GRANOLLERS. Dissabte (22 h), 
durant la jornada dels Sants In-
nocents, la Nau B1 oferirà La Nit 
dels Innocents, organitzada pel 
col·lectiu vallesà de l'Associació 
Urbana de Sons i Arts (AUSA), 
amb el suport de Roca Umbert. Els 
concerts inclouran música elec-
trònica –de la mà de la formació 
barcelonina Moondown, creada 
a l'inici d'aquest any, que actuarà 
a les 23.30 h– rock, funk –amb el 
discjòquei Parker, qui improvisarà 
amb la guitarra sobre bases mu-
sicals–, i disco –amb el duet Supa 
Disco, un grup de dj d'Eivissa que 
punxaran a les 00.30 h–. L'entrada 
als concerts serà gratuïta, però hi 
haurà consumició mínima. 

MÚSICA
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Programes Formatius de 8 Setmanes + Retir 1 dia

Formació en 
AUTO-LIDERATGE

(Liderar-me per a liderar 
la meva vida)

Iniciació al
Mindfulness

(Aprèn a calmar la ment i 
deixar d’apagar focs)

El DO de la 
SENSIBILITAT

(Com aprendre a viure el 
ser una Persona Altament 

Sensible)

linkbig.cat

Roser
Vinyet

Eduard
Barri

639 135 689 • linkbig@linkbig.cat
Desp. N-16 • Edifi ci Leiro Centre de Negocis Concentre • km.27 C-17 •  08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 

També fem processos perso-
nals de Coaching i Teràpia.
10% dte. en la 1ª sessió si 

reserves abans del 07/01/20

Inici 21 
de gener.

10% dte. si t’ins-
crius abans del 

07/01/20
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DANSA EL MUNTATGE BASAT EN EL CONTE DE HOFFMAN ATERRARÀ A LA CIUTAT EL 2 DE GENER

'El Trencanous' del Ballet Rus, 
programat al TAG per Nadal

Dijous 2 de gener 
(19 h) tindrà lloc a 
Granollers, per se-
gona vegada, el mun-
tatge El Trencanous, 

en el marc de la programació es-
pecial de Nadal del Teatre Audito-
ri de Granollers (TAG).

La proposta nadalenca –que 
inclou tres espectacles– compta 
amb Els Pastorets, que seguiran 
dissabte i diumenge (19 h), el mu-
sical infantil Artaban, la llegenda 
del quart Rei Mag –de la mà d'A 
Grup Vocal i Puça Espectacles– i 
El Trencanous del Ballet Nacio-
nal Rus. La companyia de dansa 
clàssica torna a la ciutat per pre-
sentar un dels ballets més inter-
nacionals, basat en el conte de 
l'escriptor i compositor romàntic 
Ernst Theodor Amadeus Hoffman, 
El trencanous i el rei dels ratolins. 
La posada en escena, que ja havia 
aterrat a la ciutat el desembre de 
2012, repetirà dijous 2 de gener 
de 2020 (19 h). La història d'El 
Trencanous se situa durant la nit 

de Nadal de 1850 a casa del jutge 
Stahlbaum. La trama es desen-
cadena quan una de les filles del 
jutge –que en algunes versions 
rep el nom de Clara i en d'altres 
es diu Maria– rep un regal molt 
especial, un soldadet de fusta que 
serveix de trencanous, i que ha-
via estat rebutjat –com a regal de 
Nadal– per altres infants. A partir 

tag

BALLET  'El Trencanous' es basa en el conte d'Ernst Theodor Amadeus Hoffman

de la màgia que desferma la nit de 
Nadal, la protagonista de la histò-
ria veu com, avançada la nit, les 
joguines cobren vida i actuen com 
éssers humans. L'obra serà dirigi-
da per Sergei Radchenko. a.j.

Dj 2 de gener, 19 h
TAG. Preu: 36 € (zona B, 20 €)

La noia de l'Adoberia és el nou 
llibre de la granollerina Carme 
Ballús –qui ja ha publicat dos lli-
bres de contes, Puertas adentro i 
Amor, déjame dormir i ha col·la-
borat recentment en l'antologia 
de Jordi Masó La bona confitura–. 
El Museu de Granollers va ser qui 
va fer l'encàrrec a Ballús, amb 
l'objectiu de crear un text que fos 
interpretat com a obra de teatre i 

que servís per fer divulgació del 
centre d'interpretació històrica de 
L'Adoberia. L'obra, que és de caràc-
ter pedagògic, explica una història 
de ficció per fer més atractiu el re-
lat; de fet, l'autora es val d'una his-
tòria "d'amors i desamors, i del 
fet de voler progressar", relata 
Ballús, qui afegeix que és un llibre 
que pot agradar a "tothom que 
tingui interès per la història de 

LITERATURA L'ESCRIPTORA GRANOLLERINA FA PEDAGOGIA SOBRE EL PASSAT INDUSTRIAL

la ciutat i que vulgui conèixer 
què es feia a les adoberies", en 
paraules de la granollerina. El lli-
bre ha estat editat per a la col·lec-
ció Marcòlic, per l'editorial Alpina.

 De fet, Ballús s'ha dedicat, des 
de sempre, a l'escriptura. Llicen-
ciada en filologia, ha exercit de  
professora de literatura al llarg de 
la seva trajectòria professional. 
Darrerament, cultiva la ficció. 

'Entenent Els Pastorets', d'El Coverol
Dissabte a la tarda, el Teatre Auditori de Bellavista va ser l'escenari per a la 
representació d'Entenent Els Pastorets, el clàssic nadalenc del grup de teatre 
amateur El Coverol, que es tornarà a escenificar diumenge (18.30 h). D'altra 
banda, dissabte i diumenge (19 h) serà el torn d'Els Pastorets de Marata
–al Centre Cultural de Marata–, enguany amb una escenografia renovada.

kaloni morera

TEATRE EL CAP DE SETMANA ÉS EL TORN DE MARATA

Divendres,  dissabte, diumenge i 
dilluns –al matí i a la tarda–, l'As-
sociació Catalana de Dansa Lliure, 
col·lectiu que té per objectiu difon-
dre la dansa lliure que promovia el 
ballarí i coreògraf François Malko-
vsky, oferirà un curs nadalenc al 
Centre d'Arts en Moviment (CAM) 
de Roca Umbert. L'activitat comp-
tarà amb el concertista Alexandre 
Bodak –qui tocarà el piano–, i Lau-
rence Fouchenneret i Laura Garby, 
encarregades d'impartir el curs. 
L'activitat apostarà per un estil 
de dansa llunyà a la rigidesa i a les 
normes acadèmiques. Cal inscriu-
re's a claralanuza@hotmail.com
per participar-hi. ❉

DANSA

Expressió lliure 
amb la música
d'Alexandre Bodak

LES FRANQUESES. Diumenge (18 
h), l'Església de Sant Mamet de 
Corró d'Amunt acollirà el Con-
cert de Nadal organitzat per l'As-
sociació de Veïns de Sant Mamet 
i Ensemble AEDEA Cultura per a 
tothom –l'orquestra de cambra de 
Sant Esteve de Granollers pensa-
da per a acompanyar cors en els 
seus repertoris simfònics i corals 
i que combina músics de nivells 
diferents–, que anirà a càrrec 
dels cantants del poble, els Petits 
Cantaires de Corró d'Amunt. El 
concert tindrà una durada de tres 
hores, i, per tant, durarà fins a les 
21 h. Dissabte serà l'últim assaig 
abans de l'actuació. ❉

MÚSICA

Concert coral
de Nadal
a Corró d'Amunt

'La noia de l'Adoberia', de Ballús
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Fina Parejo és responsable de recur-
sos humans d'Arkema Química SAU,  
empresa que divendres rebia el Premi 
Lismivo, en reconeixement a la tasca 
social en la integració laboral de les 
persones amb discapacitat.
Arkema Química SAU és una com-
panyia integrada en el grup Arkema, 
multinacional francesa amb presència 
internacional, que disposa de dues 
plantes industrials a la comarca, situ-
ades a Mollet del Vallès i a Sant Celo-
ni, municipi aquest darrer on tenen la 
seu social i els serveis centrals, a més 
d'un laboratori de I+D+I a Sant Celo-
ni. La firma, que dona feina a unes 200 
persones, es dedica a la fabricació de 
resines de recobriments i additius. 

–A qui s'adreça la seva activitat prin-
cipalment?
–Fem resines sintètiques per a em-
preses de vernissos i pintures.
–És més complexe la integració de 
persones amb discapacitat en un 
sector com el químic?
–De les 200 persones que tenim a les 
plantes, n'hi ha 5 amb discapacitat 
reconeguda, i fan la feina amb tota la 
normalitat. Evidentment tot el procés 
està sota supervisió. A més, des de fa 
20 anys col·laborem amb l'Agrupació 
Baix Montseny perquè el seu personal 
gestioni la jardinería i plantes interiors 
que tenim a l'empresa. Hi apostem, 
però en tot cas el mèrit no és nostre, 
sinó de totes les agrupacions i entitats 
que fan una gran feina per a la inte-
gració de persones amb discapacitat.
–Què representa per a Arkema el 
premi Lismivo? 
–Ja ens vam presentar a la prime-
ra convocatòria, l'any 2017, i aquesta 
vegada sí, hem guanyat. Aquest premi 
és molt d'agrair per a la nostra com-
panyia, perquè fa evident el compro-

"Aquest premi és molt d'agrair ja que 
fa evident el nostre compromís social" 

Entrevista a Fina Parejo, directora de Recursos Humans d'Arkema Química SAU, Premi Lismivo d'enguany

PREMIADA  Parejo, dilluns al seu despatx, amb la dona d'aigua que acredita el premi, obra del CT Taller Alborada

Aquesta ha estat la tercera edició 
del Premi LISMIVO, que convoca 
el Consell Comarcal,  i que tenen 
com a objectiu fer un reconeixe-
ment i valoració pública de la tas-
ca social en la integració laboral 
de les persones amb discapacitat 
a empreses amb centre de treball 
al Vallès Oriental. El premi també 
valora la contractació femenina, 
l'antiguitat i temporalitat, i la de 
majors de 45 anys. En la prime-
ra edició, el premi va recaure en 
l'empresa Dara Pharma.; la sego-
na edició va distingir la Fundació 
Privada Hospital Asil de Grano-
llers, i en aquesta ocasió ha estat 
Arkema, la guanyadora. La firma 
TI Group Automotive Systems SA, 
de Montornès, ha quedat finalis-
ta. El desempat va ser pel nombre 
total de contractes indefinits.

Tercera edició dels 
Premis Lismivo

www.xarxalismivo.cat

mís social d'una manera explícita. De 
vegades, ni els mateixos empleats són 
conscients que tenen companys amb 
discapacitat. Aquesta és la gran fita.
–No acaba aquí el desplegament de 
la responsabilitat social de la vostra 
empresa... 
–La RSC la treballem integrant-nos i 
col·laborant estretament amb entitats 
dels pobles on estem implantats. Per 
exemple, col·laborem en temes d'edu-
cació amb projectes educatius com és 
el cas del Robotseny [projecte a nivell 
del Baix Montseny que pretén desen-
volupar les competències científiques 
i creatives dels alumnes tot treballant 
de forma cooperativa]. Volem que els 
estudiants vinguin i coneguin la im-
portància de la química i com són els 
nostres processos de producció. A 

Els premis Lismivo són una de les actuacions de la xarxa Lismivo, coordi-
nada des del Consell Comarcal i integrada per administracions públiques 
(Diputació de Barcelona; els ajuntaments de Cardedeu, Santa Maria de 
Palautordera i Granollers; Oficines de Treball de la Generalitat de Gra-
nollers, Granollers-Perifèria i Mollet); entitats especialitzades (APINDEP 
Ronçana SL, APADIS, Castell de Sant Foix, Centre Sirius, Centre de formació 
Mordered, Escola Pia, Fundosa Social Consulting, Fundació ONCE); cen-
tres especials de treball (Baix Montseny, Ral, Viver de Bell-lloc, Grup-
dem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, Emiser Vallès, Intelami, TEB Verd); 
l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) de Granollers i de Mollet; el Servei Pre-
laboral (INTRESS); els sindicats CCOO i UGT i la Fundació PIMEC. Al web 
xarxalismivo.cat consta tota la informació d’interès per a les empreses, 
tant per contractar persones com de serveis de les entitats adherides.

banda d'aspectes educatius, també 
esponsoritzem entitats locals i vam 
patrocinar l'adquisició per a l'Hospi-
tal d'un vehicle per poder fer visites a 
domicili.
–També heu incidit en què hi hagi 

estudis FP amb branca de química a 
Sant Celoni... 
–Amb altres empreses químiques del 
municipi, de comú acord amb l'Ajun-
tament de Sant Celoni i la Generalitat 
de Catalunya, vam contribuir a recupe-
rar el curs passat els estudis del Cicle 
Formatiu de Gran Superior de Química 
industrial en modalitat dual, a l'ins-
titut Baix Montseny. Així, Sant Celoni 
recuperava l'FP de química, que era 
una llarga reivindicació. Arkema vam 
facilitar material químic per al curs 
a l'institut i vam oferir, com les altres 
empreses, pràctiques remunerades a 
l'empresa entre l'alumnat.

Des d'Arkema treballem la
 RSC col·laborant de forma
estreta amb entitats locals

i integrant-nos a Mollet 
i Sant Celoni , els municipis 

on estem implants 

PREMIADA  Parejo, segona per l'esquerra, amb el conseller Jordi Manils, el 
president del Consell Comarcal, Francesc Colomé, i l'alcalde de Cardedeu

L'acte de lliurament es va fer di-
vendres a l'Ajuntament de Carde-
deu i va comptar amb l'assistència 
del president del Consell Comar-
cal, Francesc Colomé, l’alcalde de 
Cardedeu, Enric Olivé i el conseller 
de Promoció Econòmica i Estudis 
del Consell Comarcal, Jordi Manils.
Francesc Colomé destacava la im-
portància del premi, perquè “aquí 
reconeixem empreses que, a 
banda de treballar per una legí-
tima aspiració com és l’obtenció 
de beneficis econòmics, teniu 
clar que hi ha un altre benefici, el 
benefici social, tenir sensibilitat 
envers el món que us envolta”. 
Colomé va aprofitar per reivindicar 
el paper de la Xarxa Lismivo per fer 
“una de les tasques més impor-
tants que hi ha en aquesta vida: 
ajudar les persones”. 
Per la seva banda el conseller de 
Promoció Econòmica, Jordi Manils, 
ha recordat que la xarxa Lismivo 
existeix des de 2004 i és una xarxa 
que “tracta de la solidaritat que 
canvia la vida de les persones”.

El president del 
Consell Comarcal 
remarca el "benefici  
social" de les 
empreses finalistes
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El 27, 28 i 29 de desembre, el Parc 
Infantil de Nadal de Granollers 
(Pingra) oferirà una nova piscina 
de boles, amb una estructura més 
moderna i "més cridanera", en 
paraules de Xavi Raig, membre 
de La Soca –el col·lectiu voluntari 
que, format per 25 membres, cada 
any organitza el Pingra–. Enguany, 
el parc celebra la 24a edició, i tin-
drà lloc, com és habitual, al Palau 
d'Esports. L'organització oferirà 
fins a sis sessions, a un preu de 6 
euros –cadascuna– per als socis –
que disposaran d'un carnet que es 
poden fer en el mateix moment de 
comprar les entrades–, i 7 euros 
per a les persones que no siguin 
sòcies. També hi ha l'opció de dues 
sessions –que no tenen per què 

ser en el mateix dia–, a un preu 
d'11 euros per als socis i de 12 eu-
ros per a qui no ho sigui. Entre els 
tres dies, el Pingra acostuma a aco-
llir unes 7.200 persones, "de les 
quals la meitat són infants i l'al-

tra meitat adults", segons Raig. 
Les sessions que ofereix el Pingra 
són al matí –de 10 a 14 h– i a la tar-
da –de 16 a 20 h–. El parc comp-
tarà, durant els tres dies, amb 130 
monitors voluntaris.

El Pingra recupera la piscina de boles
LLEURE  EL CAP DE SETMANA, EL PARC INFANTIL DE NADAL OFERIRÀ NOUS JOCS SIMBÒLICS

L'edició anterior no va comptar 
amb la desitjada piscina de boles 
"perquè era un model molt antic 
que requeria moltíssima feina 
muntar-lo, i ja estava vell", argu-
menta Raig, qui afegeix que "l'or-
ganització ha apostat per tornar 
a oferir un dels elements més 
característics i iconogràfics del 
Pingra, la piscina de boles". 

Aquest any també s'ha apostat 
per renovar el passadís de nadons, 
tot oferint jocs simbòlics nous. 
"Hem estat treballant per fer 
una neteja de material que ja 
quedava antic, i hem apostat per 
formes noves", detallava Raig, qui 
ja, amb la vista posada en el 25è ani-
versari del Pingra, avança que l'any 
vinent "hi haurà sorpreses".  a.j.

Dt 31 de desembre, 01 h
El Parquet. Preu: 15 €

Enguany, l'associació Jovent Ig-
norat organitza la 16a edició del 
Cap d'Any Jove a la ciutat, que, com 
l'any passat, tornarà a tenir lloc al 
Pavelló Municipal d'Esports El Par-
quet. Aquesta vegada, la celebra-
ció, que rep el nom de Revetlla dels 
Ignorats, apostarà per una posada 
en escena innovadora. Hi haurà 

música en directe amb el grup de 
versions de Cardona (el Bages) Vi-
zuri –format per vuit músics–, que 
seran els encarregats de donar la 
benvinguda al 2020. La festa tam-
bé comptarà amb el discjòquei PD 
Pausa –habitual de la festa de Dis-
co Inferno a la plaça de la Porxa-
da–, i oferirà música fins a les 7 h.

La 'Revetlla dels Ignorats',  
a El Parquet per Cap d'Any

EL GRUP DE VERSIONS VIZURI I PD PAUSA ACTUARAN AMB UNA POSADA EN ESCENA INNOVADORA

El Casino oferirà un sopar de gala 
(21 h) i música en viu amb Charli, 
qui serà l'encarregat de donar la 
benvinguda a l'any nou.

D'altra banda, a la carpa de les 
Antigues Escoles de Llerona hi 
haurà –a partir de les 00.30 h– El 
teu Cap d'Any dels 80 i 90, una fes-
ta pensada per als més nostàlgics 
en la qual col·labora Mae Festival i 
Show Mine. 

La plaça Major de Bellavista, ben viva
Dissabte al matí va tenir lloc la cloenda de la setena edició de la Festa
de la Infància a la plaça Major de Bellavista. La trobada va comptar amb 
jocs per a tota la família, tallers de fanalets, xocolatada, la visita d'en 
Closquetes dels Encendraires –qui recollia xumets–, el tren de Cal Gavatx 
i l'actuació de la companyia d'animació Més Tumàcat.

kaloni morera

CLOENDA DE LA SETENA EDICIÓ DE LA FESTA DE LA INFÀNCIA

El Cinema Edison 
ofereix doble sessió

Roca Umbert,
Fàbrica dels Desitjos

Diumenge (12 h), el Cinema 
Edison oferirà El Nadal del se-
nyor Branquilló i L'escombra vo-
ladora, dos llargmetratges –que 
es projectaran en català– desti-
nats a infants d'entre 3 i 6 anys. 
Les pel·lícules estan basades en 
el llibre El Grúfal de l'escriptora 
britànica Julia Donaldson.

Divendres (17 h), La Tèrmica de 
Roca Umbert esdevindrà l'ano-
menada Fàbrica dels Desitjos. Els 
assistents formaran part, durant 
torns de 20 minuts, d'una cadena 
de producció que servirà per es-
calfar i omplir de màgia el recinte 
fabril, que es convertirà en un en-
torn generador de regals.

Dimecres, els Reis d'Orient arribaran
al vestíbul de la botiga de Can Barbany
El primer dia de l'any, dimecres (17 h), se celebrarà la Festa dels Reis 
al vestíbul de la botiga de Can Barbany, al carrer Anselm Clavé. Des de 
fa més de 60 anys, és tradició que els Reis d'Orient arribin al comerç 
de la Carretera per rebre les cartes dels més menuts de la casa. La 
trobada amb els Reis tindrà durada fins a les 21 h del vespre, quan les 
majestats s'acomiadaran de tots els nens i nenes que els visitin.

GRANOLLERS. En el marc de la 
programació nadalenca, dilluns, 
a partir de les 11 i fins a les 14 h, 
i de les 18 a les 20 h –durant tot 
el dia–, la plaça Josep Maluquer 
i Salvador oferirà un contacon-
tes solidari en el qual participarà 
l'Editorial Alpina i la botiga de 
jocs Homoludicus. A la tarda (19 
h), hi haurà un assaig de les dotze 
campanades de Cap d'Any amb la 
Ganxeta. Ambdues activitats –que 
són obertes a tothom– tenen per 
objectiu tancar el 2019 de forma 
divertida i col·laborativa.

PER ALS MÉS PETITS

MÉS PROGRAMACIÓ NADALENCA

Divendres,  
'La Marató de 
Contes Nadalencs'

Per acomiadar
l'any, una jornada
de contacontes

GRANOLLERS. Divendres (17 h), 
a la sala Sant Francesc, tindrà 
lloc la Marató de Contes Na-
dalencs, una activitat organitza-
da per l'Associació Entre Mares 
–el grup de lactància i criança 
respectuosa–. En primer lloc, 
Anna Farrés dinamitzarà l'acti-
vitat de contes per a infants de 
0 a 3 anys, i a les 18 h, Caro Von 
Arend conduirà la sessió de 3 a 
6 anys. Per últim (19 h), Gisela 
Llimona portarà l'activitat per 
a infants de 6 anys en endavant. 
La sessió serà gratuïta.

EL TIÓ SOLIDARI 
RECAPTA 735 EUROS 
PER A EL XIPRER

El cap de setmana, el tió solidari de Gran Centre va ser el protagonista de la plaça de 
Lluís Perpinyà, on desenes d'infants van passar per fer cagar el tió. El clàssic granollerí 
va ser l'encarregat d'omplir el rebost de la Fundació El Xiprer, l'entitat beneficiària que 
ha aconseguit recaptar 735 euros. La trobada va anar acompanyada de cantades de 
nadales i de les col·laboracions d'Homoludicus i Green Indoor Park.

kaloni morera

DESENES DE NENS I NENES VAN PASSAR EL CAP DE SETMANA PER L'ESPAI DE LA PLAÇA PERPINYÀ

El Parc Infantil de Nadal 
ja ha començat a idear les 

novetats i sorpreses del 25è 
aniversari de l'any vinent
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Garantim que les pensions es revalorin 
d’acord amb l’evolució dels preus!

Des de la UGT de Catalunya volem liderar les 
accions reivindicatives per a reclamar als 
poder públics que posin fi a les reformes i a 
les retallades que han empobrit el col·lectiu 
de gent gran. Ara que existeix la possibili-
tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 
pensions i garantir el manteniment del poder 
adquisitiu amb la recuperació de la revalora-
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 
incapacitat permanent) i els seus ingressos 
procedents de les pensions constitueixen 
els ingressos principals pel 35% de les llars 
catalanes. A més, també hem de tenir en 
compte que el 61% de les pensions a Cata-
lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 
ser complementades amb complements a 
mínims.

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 
volem conscienciar de la necessitat que els 
poders públics garanteixin la suficiència 
econòmica de les persones grans a través 
de pensions adequades i periòdicament ac-
tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen-
sionistes.

Amb la dissolució anticipada de les Corts 
Generals i la convocatòria de noves Elec-
cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit-
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 
per al manteniment del poder adquisitiu de 
les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín-
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 
pensions i garantir la viabilitat de sistema, 
erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac-
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi-
lions del fons de les pensions per pagar l’ex-
tra de Nadal als pensionistes, i així utilitzar 
únicament, i no més vegades, el que marca 
la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla-
mem la consolidació del sistema de la Se-
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 
tal de garantir la viabilitat de sistema a curt 
i mig termini. Per a això, en el nostre sindi-
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui-
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 
no ens trobem amb un sistema de pensions 

mínimes; revisar de manera immediata les 
fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis-
tema i amb un model de finançament per a 
totes.

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla-
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 
només ha servit per rebaixar gradualment la 
quantia de les pensions i, per tant, el nivell 
de vida dels pensionistes. En poc més de deu 
anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen-
sions mínimes.

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres-
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi-
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 
impostos.

Això suposaria definir una cistella d’impos-
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to-
talment o amb majoria d’impostos directes 
(progressiva i redistributiva) i calculada de 
manera que sempre sigui més gran que la 
diferència entre ingressos i despeses. Això 
permetria dotar de nou el Fons de Reserva 
d’ingressos suficients per seguir pagant les 
pensions.

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca-
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res-
ta dels ministeris i organismes públics) i no 
des del propi sistema, i destopar les bases de 
cotització . Tres mesures que, per al nostre 
sindicat, estalviarien desenes de milers de 
milions d’euros a la Seguretat Social i po-
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 
seves polítiques.

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti-
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 
Toledo, per tal que les mesures, que haurien 
de ser àmpliament consensuades, abordin 
molts altres aspectes de millora de sistema 
, que serveixin per sostenir, i no debilitar, el 
sistema públic de repartiment, tal com marca 
la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 
Toledo.  

El nostre sindicat admetem que el Govern 
faci ús del Fons de Reserva per última vega-
da i demanarem al nou Govern que consti-
tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 
mesos signi un acord amb els interlocutors 
socials, comprometent-se a adoptar les me-
sures que acabin amb el dèficit de la Segu-
retat Social.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

Passatge Arbeca, 3 
Granollers
(Al costat de Carrefour)

MENÚ CAP D’ANY 2019

APERITIU
Xupa-xup de garrí confitat.

Torradeta de salmó.
Cruixent de botifarra del perol 

amb ceba confitada.

PRIMER
Caneló de marisc amb crema 

de llamàntol.

SEGON
Filet de vedella 

amb poma caramel·litzada, 
foie i reducció d’oporto.

POSTRE
Arbre de Nadal de tres xocolates 

i crema anglesa.

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

Cafès o infusions.

RAÏM DE LA SORT, COTILLÓ + DJ

PREU: 65 € (IVA INCLÒS)

MENÚ DIA 1 GENER

ENTRANT
Sopa de galets de la casa amb pilota.

PER PICAR
Amanida de salmó i alvocat 

amb vinagreta de cítrics.
Caneló farcit de pollastre de corral 

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

SEGONS A ESCOLLIR
Bacallà confitat amb sobrassada 

ibèrica amb pistatxo i mel.
o

Melós de vedella gallega 
amb trompetes i parmantier trufada.

POSTRE
Arbre de Nadal de tres xocolates 

i crema anglesa.

BEGUDES I BODEGA
Aigua i vi del Penedès.

Cafès, copa de cava brut nature 
i dolços nadalencs.

PREU: 29,50 € (IVA INCLÒS)

EL LLOC IDEAL PER A LES TEVES CELEBRACIONS. 
VINE I T’INFORMAREM SENSE COMPROMÍS T. 679 633 709

TAMBÉ 

ENS TROBARÀS 

A CARDEDEU

B
O

N
E

S
 F

E
S

T
E

S
!
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ART  DIMECRES S'INAUGURAVA L'EXPOSICIÓ DE LES 16 OBRES FINALISTES AL CINEMA EDISON

El treball de forja d'un artista 
argentí s'endú el Manel Batlle
La sala d'exposicions del cinema 
Edison va ser l'escenari, dimecres 
de la setmana passada, de l'entrega 
del quart premi d'escultura Manel 
Batlle, organitzat per l'Associació 
Amics de la Ciutat de Granollers. 
El veredicte es va donar a conèi-
xer en el marc de la inauguració 
de l'exposició de les 16 obres fina-
listes –que es podran visitar fins al 
12 de gener–. El guanyador va ser 
l'argentí Carlos Alberto Simón –qui 
rebrà 3.500 euros–, amb l'obra Per-
tenencia, descubrimiento, elaborada 
a partir de forja artística. L'organit-
zació va decidir atorgar un accèssit 
a l'obra Llavor –de la barcelonina 
Alba Aragonès– "per haver que-
dat en una molt bona posició en 
les valoracions del jurat", en pa-
raules de Carme Batlle, presidenta 
de l'associació. Tant l'obra guanya-

dora com l'accèssit s'exposaran, 
durant un any, al museu Can Mario 
de Palafrugell. Moltes de les obres 
participants han estat elaborades 

a.j.

OBRA GUANYADORA de Carlos Alberto Simón

amb fusta, guix, resina, acer 
inoxidable, fang, fil trenat, 
coure, llautó i plata. En total, 
al premi s'hi han presentat 
131 treballs. "Hem comptat 
amb la participació d'ar-
tistes d'arreu d'Europa i 
Amèrica", explicava Batlle. 
El jurat estava integrat pels 
professionals Ramon Aume-
des, Josep Maria Orteu, Fer-
ran Capdevila, Natàlia Cho-
carro, Lluís Estopiñan, Joan 
Abelló i Glòria Fusté.

Llavor és una obra que 
"parla de la memòria", 
deia Aragonès. De fet, el 
modelatge amb fang, mot-

lle de guix i resina acrílica permet 
entreveure unes tiges que recor-
den la natura. Simón no va poder 
assistir al veredicte.  

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de divendres 27 al dilluns 30 de desembre

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

16º 5º 16º 4º 16º 3º 15º 3º

FILANT A L'ESTIL
SEGLE XXI
A ROCA UMBERT

Divendres es va inaugurar Ordit, la instal·lació de Xevi Bayola a Roca Umbert, amb una 
performance amb els ballarins Magí Serra i Ana Maria Klanjscek –residents al Centre 
d'Arts en Moviment (CAM)– que van oferir una coreografia de dansa contemporània, 
acompanyats de la música en directe i veu de Santi Careta. La instal·lació, fins diumenge, 
permetia la interacció amb el públic, que podia ordir amb fils de llana.

m.e.
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Més circuits del trenet infantil
L'anomentat Tren de la Lluna, que organitza  
l'associació de comerciants Del Rec al Roc, farà  
una nova sortida divendres –d'11 h a 14 h i de 17.30 
a 20 h–, des de la plaça de la Caserna. El trenet  
passejarà els infants pels carrers del centre.

GRANOLLERS
DIVENDRES, 27
9 h Roca Umbert
Curs de Nadal. Dansa lliure
9 h Pavelló Club Bàsquet
Torneig de Nadal de bàsquet
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
10 h Palau d'Esports
Inici Parc Infantil de Nadal
17 h Sala Sant Francesc
Marató de contes nadalencs. 
Amb EntreMares
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
22 h Casino
Concert de tancament del 47è Cicle de 
jazz. Homenatge a Pere Enguix Petete
DISSABTE, 28
8 h Carrer d'Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Plaça de Can Trullàs

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener
Biblioteca Can Pedrals
Arquitectura de Granollers. 
Fins al 10 de gener
Biblioteca Roca Umbert
El català, al cinema! 
Fins al 30 de desembre
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografies de Llorenç 
Civil. Fins a mitjans de gener

Anònims
Parés. Pintura i escultura.  
Fins al 5 de gener
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer
Llibreria La Gralla
Mirades. Retrats, pintures de Laia 
Pajares. Fins a l'11 de gener
Casino
Les parets parlen, de Jordi Trullàs 
i Ramon Font. Fins al 31 de gener 
Espai Tranquil de Barbany
Aenima, de David Bawa i Joan Sala. 
Fins a l'11 de gener
Cinema Edison
Obres finalistes del premi  
d'escultura Manel Batlle.  
Fins al 12 de gener

DISSABTE, 28
9 h Pavellons municipals
de Can Prat i de Corró d'Avall
Torneig d'Any Nou de bàsquet
17 h Zona verda de la Via Europa
Copa Catalana de Ciclocròs  
Nocturn-Dark
19 h Centre Cultural de Marata
Els Pastorets de Marata
DIUMENGE, 29
9 h Pavellons Can Prat i Corró d'Avall
Torneig d'Any Nou de bàsquet 

LES FRANQUESES

Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Pavelló del Club Bàsquet
Torneig de Nadal de bàsquet
10 h Palau d'Esports
Parc Infantil de Nadal
11 h Plaça Maluquer i Salvador
Taller de llufes. Amb les associacions 
Gran Centre, Del Rec al Roc 
i Comerç de Dalt
11 h Plaça de la Caserna
El tren de la lluna
11.30 h Plaça de les Hortes
Taller de llufes. Comerç Ral
17 h La Tèrmica. Roca Umbert
Fàbrica dels desitjos
17 h Plaça de l'Església
Vine a escalfar-te amb el Drac!
19 h Teatre Auditori
Els Pastorets 
19 h Casino
Festa de la salsa i la bachata
22 h Nau B1. Roca Umbert
Nit dels innocents 
DIUMENGE, 29
10 h La Tèrmica. Roca Umbert

18 h Església de Sant Mamet
Concert de Nadal a Corró d'Amunt
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Teatre. Entenent els Pastorets
19 h Centre Cultural de Marata
Els Pastorets de Marata
DILLUNS, 30
9 h Can Font
Taller científic i tecnològic. Laberints
DIMARTS, 31
9 h Can Font
Taller científic i tecnològic. Laberints
0.30 h Antigues Escoles de Llerona
El teu Cap d'Any dels 80 i 90

Fàbrica dels desitjos
12 h Cinema Edison
El Nadal del senyor branquilló i  
l'escombra voladora
18 h Casino
Ball social amb Pere Rico
19 h Sala Tarafa
Concert. Les veus de la guitarra
19 h Teatre Auditori de Granollers
Els Pastorets
DILLUNS, 30
10 h Hospital General de Granollers
Acapte de sang
11 h Plaça Maluquer i Salvador
Contacontes solidari i campanades
19 h La Troca. Roca Umbart
Lliurament del premi Home dels Nassos
DIMARTS, 31
21 h Casino
Sopar de gala i música en viu amb 
Charli
01 h Pavelló municipal El Parquet
Revetlla dels Ignorants 2020
DIMECRES, 1
17 h Can Barbany
Festa dels Reis
18 h Cinema Edison
Cinema familiar. Solo en casa
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