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n A escala catalana, el 2019 va tancar 
amb 388.124 persones aturades, un 
1,2% menys que fa un any. És el menor 
descens anual dels darrers set anys. El 
conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, el granollerí Chakir El Homrani, 
assegura que l’any ha estat "positiu" en 
la reducció d’atur, tot i que de manera 
"moderada". En aquest sentit, El Hom-
rani destaca especialment el descens de 
l’atur de llarga durada i els tres mesos 
continuats d’augment en la incorporació 
de dones al mercat laboral. Pel que fa als 
reptes del 2020, el conseller apunta que 
cal mantenir la creació d'ocupació i mi-
llorar-ne la qualitat. "El nostre mercat 
de treball no es pot basar en la tem- 
poralitat, la parcialitat no volguda i 
els salaris baixos", assegura. "L'actual 
marc normatiu afavoreix la precarie-
tat, així que s'ha de canviar", conclou.

La desocupació a Granollers i les Franqueses 
s'ha reduït l'últim any en només 78 inscrits 

a l'OTG, en un mercat de treball de
gairebé 40.000 persones actives

El Vallès Oriental, amb gairebé 
410.000 habitants, va tancar l’any 
amb 21.677 persones registrades 
a les Oficines de Treball de la Ge-
neralitat (OTG). La xifra redueix 
en només 100 persones (-0,46%) 
el tancament de l’any anterior, de 
manera que el 2019 no hi ha hagut 
gran variacions en matèria d’ocu-
pació. De fet, les xifres mostren 
una clara desacceleració pel que 
fa a l’anunciada recuperació, ja 
que durant el 2018 la reducció de 
l’atur a la comarca va ser del 5,1%. 

A grans trets, l’atur es va anar 
reduint lleugerament durant el pri-
mer mig any, mentre que a l’agost va 
enfilar-se un 4,1% –l’augment més 
important en un mes d’agost des 
de 2011–. De fet, un augment conti-
nuat de l'atur de juliol a octubre no 
s'havia produït des de l'any 2009.

De les persones desocupades 

1.000 persones en tot l’any, com 
tampoc no va fer-ho l’any anterior. 
De fet, el 2019 va tancar-se amb 
1.079 persones registrades a les 
OTG, 14 menys que un any enre-
re. En el decurs de l’any, la taxa de 
desocupació s’ha mantingut for-
ça estable al voltant de l’11,5%, 
lleugerament per sobre de la mit-
jana comarcal, que és de l’11%. 
Com a Granollers i al conjunt de 
la comarca, els primers mesos de 
l’any van marcar una tendència a 
la baixa pel que fa al nombre de 
persones sense feina, mentre que 

i l’augment del salari mínim que 
permeti reactivar el consum. “Cal 
un repartiment equitatiu de la 
riquesa, perquè això és el que 
genera creixement”, assegura. 

Per la seva banda, Joan Carles 
Basi, delegat general de Pimec Va-
llès Oriental, destaca el creixement 
econòmic que ha experimentat Ca-
talunya durant l'any, del 2%, i un 
increment semblant de les expor-
tacions, i augura que el 2020 serà 
“un any de creixement sempre 
que hi hagi governs estables i 
pressupostos aprovats”. El dele-
gat de la patronal també considera 
que l’única manera de reduir les 
xifres d’atur és amb “una oferta 
formativa que s’adeqüi a les ne-
cessitats de les empreses”. En 
aquest sentit, la UGT també defen-
sa la promoció de l'FP de manera 
coordinada al Vallès Oriental per-
què esdevingui "un recurs estra-
tègic per sortir d’una forma se-
gura de la crisi econòmica". i x.l.

a partir del juliol es van recuperar 
les xifres a l’alça. En tot cas, les os-
cil·lacions han estat poques: dels 
1.126 aturats del gener –la xifra 
més alta (12,1%)– als 1.010 del 
juny –la xifra més baixa (10,8%)–. 

Bones perspectives per a 2020
Des de CCOO, el secretari general 
de la comarca, Gonzalo Plata, la-
menta que el 2019 no hagi estat un 
any de recuperació, sobretot per 
“la nefasta política dels grans 
actors internacionals, massa 
proteccionista, i el manteniment 
d'un acomiadament molt barat i 
pràcticament lliure que ha faci-
litat els ajustos de personal a les 
empreses”. Malgrat això, Plata es 
mostra optimista de cara al 2020, 
sobretot per les mesures anuncia-
des pel nou govern espanyol, com 
la derogació de la reforma laboral 

a final d’any a la comarca, 3.563 
són de Granollers, on l’evolució de 
l’atur durant l’any ha estat molt 
baixa (-1,7%), ja que la ciutat havia 
tancat el 2018 amb 3.626 perso-
nes desocupades, 63 persones més 
que ara. Durant els darrers 12 me-
sos, Granollers ha oscil·lat entre els 
3.633 aturats del febrer –amb una 
taxa d’atur de l’11,9%– i els 3.391 
del juliol (10,9%), amb una ten-
dència a la baixa els primers mesos 
de l’any i a l’alça després de l’estiu. 

A les Franqueses, la xifra d’atu-
rats no va aconseguir baixar de les 

L'atur s'estanca en l'11,5%

EL HOMRANI: 
"CAL COMBATRE
LA PRECARIETAT"
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Granollers impulsa la recuperació 
de la verneda de la conca del Congost

VEGETACIÓ AUTÒCTONA El tracta de protegir i recuperar l'entorn fluvial

Entre altres espais fluvials, s'actuarà a 
la riera Carbonell i al torrent de la Font 
del Ràdium per reintroduir arbrat autòcton
En el marc de la participació en 
el projecte europeu Life Alnus i 
en col·laboració amb el Consorci 
Besòs Tordera, l'Ajuntament de 
Granollers ha licitat els treballs 
per a la conservació i restauració 
de l'hàbitat de la verneda de la 
conca del Besòs en diferents in-
drets del seu curs fluvial, amb un 
pressupost de 58.629 euros (IVA 
inclòs) –un 75% del qual finançat 
per la Unió Europea–.

Les actuacions es faran al Con-
gost –al seu pas per Granollers, 
les Franqueses, la Garriga i Taga-
manent–, el torrent de la Font del 
Ràdium a Granollers, el Mogent –a 
la Roca–, el Tenes –a Bigues i Ri-
ells i Santa Eulàlia de Ronçana– i 
la riera de Vallforners –a Cànoves 
i Samalús–.

Les mesures de restauració de 
la continuïtat de l'hàbitat supo-
saran plantacions, mesures de 
protecció d'aquestes plantacions i 
manteniment. Per començar es fa-
ran desbrossades localitzades on 

calgui per afavorir la viabilitat de 
la plantació, que es farà amb ve-
getació autòctona procedent de la 
llavor recol·lectada a les conques 
del Congost i el Mogent –com el 
salze blanc, el gatell, la sarga, el 
vern, l'om i el saüc, entre altres 
espècies–.

Per evitar la depredació per la 
fauna del material vegetal, es col-
locaran protectors, així com potser 
alguna tanca perimetral en espais 
amb una afluència destacable de 
bestiar domèstic o fauna salvatge. 
El contracte inclou també 20 jor-
nades de manteniment i un mínim 
de 10 regs de suport a l'estiu.

Espai més degradat
Al torrent de la Font del Ràdium (i 
també al curs el Tenes per Bigues 
i Riells) s'ha extingit l'hàbitat, de 
manera que es farà un treball per 
a la reintroducció de les vernedes.

A més, a la riera de Vallforners, 
entre el castell de Cànoves i la ur-
banització el Mirador del Mont-

Divendres es
farà la recollida 
d'arbres de Nadal 
per reciclar-los

Divendres, el Servei Municipal de 
Medi Ambient i Espais Verds farà, 
durant el matí, la recollida dels ar-
bres de Nadal per reciclar-los. Per 
fer ús d’aquest servei s’ha d’avi-
sar prèviament per telèfon (93 
860 32 06) aquest mateix dijous, 
en horari de 9 a 14 h, o enviar un 
correu electrònic a mediambien-
tespaisverds@granollers.cat. Les 
persones que ho sol·licitin hauran 
de deixar els arbres al carrer, da-
vant el portal de casa seva.

Una altra opció és portar l’ar-
bre directament a l’entrada de 
les dependències d’Espais Verds, 
situades al Parc Firal (entrada 
per l’avinguda Europa, cantonada 
amb carrer Londres), de dilluns a 
divendres, de 8 a 13 h, �ins al 17 
de gener. ❉

seny, es farà una aclarida selectiva 
per reduir la competència entre 
els arbres i afavorir els de més alt 
interès (verns i freixes), així com 
es farà l'anellatge d'arbres grans. 
El projecte també inclou la cons-
trucció de caus de llúdriga.

Altres treballs del projecte
El projecte Life Alnus es va iniciar el 
2017 i té una durada de quatre anys 
–�ins al juny de 2021–. En el marc 
d'aquesta iniciativa, Granollers 

s'ha proposat quatre actuacions 
en trams fortament alterats: l'alli-
berament �luvial del riu, la millora 
de la connectivitat ecològica lon-
gitudinal, la consolidació i millora 
ecològica dels marges erosionats, i 
el que ara es licita de la recupera-
ció de l'hàbitat de la verneda. Així, 
ja s'ha fet una actuació de plantació 
forestal, correcció morfoestructu-
ral del calaix �luvial al pas per Palou 
i el Lledoner, i la millora ecològica 
dels marges. ❉ m.e.

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT, EN EL MARC DEL PROJECTE EUROPEU LIFE ALNUS, LICITA ELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ SERVEI MUNICIPAL

arxiu

Àrea familiarConferència sobre TV3 amb David Bassa
El 25 de gener es presentarà, a les 11 h a la 
sala Tarafa, el programa Àrea familiar, que 
agrupa les conferències, tallers i debats 
adreçats a famílies de petita infància, infants 
i adolescents a diversos espais de Granollers.

El cap d'informatius de TV3, el granollerí David Bassa, serà 
dimarts (18.30 h) a la sala d'actes del Museu de Granollers per 
oferir una conferència en el marc de l'Aula Universitària per 
a Gent Gran del Vallès Oriental (Agevo). La ponència durà per títol 
El paper de TV3 en el sistema de mitjans de l'Estat.

SOCIETAT

L’any 2019 va ser més aviat sec pel 
que fa a registres de precipitació. A 
Granollers i les Franqueses van re-
collir-se, els darrers 12 mesos, 535 
litres per metre quadrat, uns 50 li-
tres menys que la mitjana anual de 
les darreres tres dècades. Aquests 
registres, recollits en 40 dies de 
pluja, queden molt per sota dels 
que van recollir-se en els 67 dies 
de pluja de 2018, que a Granollers i 
les Franqueses va ser el segon més 
plujós des de 1984, només per dar-
rere dels registres de 1996. Alesho-
res van caure 975 litres per metre 
quadrat, mentre que el 2018 van 
ser 901 litres. En tots dos casos les 

xifres són àmpliament superiors 
a la mitjana, que és de 580 litres 
per metre quadrat cada any. En el 
cas del 2019, els mesos més plu-
josos van ser l’octubre i el desem-
bre, amb 123 i 98 litres per metre 
quadrat. I més concretament, en 
només un dia, el 23 d’octubre, van 
caure 82 litres, un registre que va 
causar esllavissades, acumulacions 
de fang i afectacions en la mobilitat 
tant. En canvi, els mesos més secs 
van ser el febrer, amb només 1 litre 
registrat, i el març, amb 5. De fet, 
durant el primer trimestre de l’any 
van recollir-se 16 litres –caiguts en 
només tres dies–, una pluviometria 

força per sota del que és habitual.
Josep Lluís Albarracín, un veí 

de les Franqueses que recull les 
dades amb una estació meteoro-
lògica a casa seva des de fa més 
de 30 anys, explica que cada cop 
és més evident en la meteorologia 
l’efecte del canvi climàtic. “Plou 
de manera més desordenada, 
amb llargs períodes de sequera 
i després tempestes molt for-
tes”, alerta. “Fa 20 anys plovia 
més o menys igual cada mes, 
amb algun repunt, però ara cau 
tota la pluja de cop després de 
molts mesos sense ni una gota”. 
Pel que fa a les fortes tempestes 

Les llargues sequeres i les tempestes 
de 2019 evidencien el canvi climàtic

de la tardor, Albarracín explica 
que les calorades de l’estiu escal-
fen el mar i, a la tardor, quan co-
mença el fred, la humitat del mar 
es transforma en pluja. “Això és 
perjudicial, perquè, quan plou 
tan de sobte, la major part de 
l’aigua es perd”, conclou.

Pel que fa a temperatures, l’es-

tiu va encadenar diverses onades 
de calor i a finals de juny es van 
arribar a assolir els 40,8 graus 
de màxima, amb mínimes també 
molt altes. Aquests registres, que 
es van allargar diversos dies, van 
contribuir a fer de l’estiu del 2019 
un dels més calorosos del segle a 
Granollers i les Franqueses. x.l.
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ELS NOSTRES SERVEIS: 
Atenció personalitzada | Instal.lació, confecció i entapissats | Rivetat de  catifes | Transport 
a domicili | Finançament fins a 12 mesos * | Targeta Premium          * Fins a 6.000€ sense interessos
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ROBA DE LLAR   CORTINES DESCANS    DECORACIÓ   CATIFES   JARDÍ   PORTES

C/ Joanot Martorell, 272  
08402 Granollers     
    93 849 87 44         
    lober16@grupolober.com
    Dilluns a Divendres: 8 a 20h 
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GRANOLLERS. La junta de govern 
local ha aprovat el projecte de 
recuperació de la Tèrmica, el Re·
frescador i altres actuacions en el 

patrimoni industrial de la ciutat, 
que ha obtingut el cofinançament 
del fons europeu (Feder) amb una 
subvenció de 807.734 euros. El 
projecte preveu la museïtzació de 
la Tèrmica –rehabilitada el 2011– 
i la rehabilitació del Refrescador, 
l'edifici de planta circular de Roca 
Umbert que era l'espai de refre·
dament del vapor de la central 
tèrmica. A més, també es preveu 
reformar altres elements del re·
cinte fabril, com les antigues pas·
sarel·les entre naus.

En una segona fase, el projecte 
també preveu la instal·lació d'en·
llumenat ornamental en cinc xe·
meneies industrials de la ciutat, 
de manera que Roca Umbert serà 
el punt de partida d'una visita im·
mersiva i a l'aire lliure als elements 
del passat industrial granollerí.  

patrimoni industrial del recinte 
de l'antiga fàbrica de Roca Um·
bert. Es tracta de la primera fase 
d'un projecte d'embelliment del 

L'empresa Semab Projects, adju·
dicatària dels treballs, ha instal·
lat l'aparcament segur per a bici·
cletes de l'estació de Granollers 
Centre, que l'Ajuntament preveu 
que pugui entrar en funcionament 
a finals d'aquest gener.

L'estructura és un mòdul pre·
fabricat tancat al qual només po·
dran accedir els usuaris del servei, 
que disposarà de 58 places, sepa·
rades en dos nivells de 18 i 40 
places respectivament. El sistema 
d'entrada i sortida estarà gestio·
nat a través d'un software que es 
podrà utilitzar amb una aplicació 
mòbil a la qual els usuaris s'hau·
ran de registrar.

A l'interior de l'espai s'han ins·
tal·lat diversos punts d'ancorat·
ges per lligar la bibicleta i, per a 
més seguretat, l'indret disposarà 

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers ha licitat, amb un 
pressupost màxim de 122.445 
euros (IVA inclòs), els treballs 
d'adequació de mitja dotzena de 
carrers de la ciutat, així com de 
la rotonda del carrer Enric Prat 
de la Riba, a tocar de la planta de 
Bimbo. Així, durant el 2020 tam·
bé es faran intervencions de man·
teniment i conservació dels ferms 
de la via pública i es repararà 

l'asfaltat dels carrers Sant Jaume, 
entre Navarra i Anníbal; Miguel 
de Cervantes, entre Francesc Ma·
cià i Voluntaris 92; Ramon Dagà, 
Marie Curie i Serrat Argemí; Emili 
Botey, entre el carrer Esteve Ter·
rades i Voluntaris 92; Narcís Mon·
turiol, entre Céllecs i passeig de la 
Ribera, i el passeig Fluvial, entre 
els carrers Joan Camps i Tomàs 
d'Aquino. El termini de l'execució 
dels treballs es fixa en 8 mesos.  

LES FRANQUESES. Les obres de con·
nexió del polígon Congost amb la 
ronda Nord, iniciades al juliol amb 
un pressupost d'1,4 milions d'eu·
ros, han quedat aturades durant 
uns mesos després que l'empresa 
constructora, Copcisa, hagi detec·
tat alguns problemes tècnics al 
subsòl. Concretament, durant els 
moviments de terres preliminars 
per habilitar un vial entre el carrer 
Ribera del Congost i la plaça Fran·
cesc Macià, l'empresa va trobar 
aigües freàtiques a un nivell més 
elevat del que es preveia en el pro·
jecte executiu, així com una gran 
quantitat de restes d'abocaments 
de runes que ha calgut tractar de 
manera específica per reciclar·les. 

Amb tot, la presència d'aigües 
freàtiques –tal com ja va passar 
en la construcció del túnel de la 
ronda Nord al seu pas per Can 
Calet– és el que ha obligat el De·
partament de Territori i Soste·
nibilitat, encarregat d'executar 
l'obra, a paralitzar els treballs i 
fer algunes correccions tècniques 
al projecte executiu. 

Després de l'aturada, que ha 
durat uns quatre mesos, la pre·
visió és que els treballs es puguin 
reprendre a finals de gener o a 
principis de febrer, i que a mitjans 
d'aquest any ja s'hagi completat 
la connexió, que inclou un pas so·
terrat a la línia de tren R3 a l'al·
tura de la plaça Francesc Macià.  

LES FRANQUESES. LAjuntament de les Franqueses va repintar la setmana 
passada el carrer Jaume I, entre els carrers Colom i l'Oreneta, amb l'ob·
jectiu de millorar i facilitat la mobilitat de vehicles al vial. Així, el tram 
ha passat a ser de doble sentit de circulació arran de les demandes del 
veïnat de la zona. A més, també s'ha modificat la pintura vial del carrer 
Onze de Setembre, entre Verge de la Mercè i Joan Maragall, per tal de 
passar a disposar d'aparcaments en filera en ambdós costats del carrer, 
en substitució als de bateria que hi havia fins ara.  

El Consell Comarcal busca 
ampliar la borsa de lloguer

m.e.

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT, AMB FINANÇAMENT EUROPEU, RECUPERARÀ EL REFRESCADOR OBRES  ELS TREBALLS VAN COMENÇAR A PRINCIPIS D'ESTIU

MOBILITAT  L'ACCÉS A L'ESPAI SEGUR ESTARÀ GESTIONAT AMB UNA APLICACIÓ MÒBIL

Redactat el projecte per 
embellir el patrimoni industrial

REFRESCADOR  Fa anys que està pendent d'aquesta reforma i museïtzació

Instal·lat l'aparcament de bicicletes 
a l'estació de Granollers Centre

Reasfaltat als carrers Sant Jaume, 
Cervantes, Emili Botey i Monturiol

Canvis en la mobilitat a Corró d'Avall

x.l.

OBRES  S'ha detectat aigües freàtiques a un nivell més elevat del previst

semab

LA INSTAL·LACIÓ L'obra de l'aparcament tancat està gairebé acabada

d'un sistema de càmeres de vide·
ovigilància.

La seguretat dels aparcaments 
de bicicleta, reivindicada des de fa 

anys per l'entitat Granollers Peda·
la, va ser una de les propostes gua·
nyadores dels pressupostos parti·
cipatius del curs 2018·2019.  

El Consell Comarcal del Vallès Ori·
ental busca incrementar l'oferta 
del parc d'habitatges de la borsa 
de lloguer de l'oficina comarcal per 
tal de poder donar resposta a l'àm·

plia demanda. Per això ha signat 
un conveni de col·laboració amb 
els ajuntaments de les Franqueses, 
la Garriga, la Roca i Montmeló per 
iniciar una campanya informativa 

HABITATGE  L'ENS RECORDA QUE OFEREIX UN SERVEI DE MEDIACIÓ I AVANTATGES PER A PROPIETARIS

L'enllaç entre el polígon 
Congost i la ronda Nord, 
aturat per problemes al subsòl

per difondre el servei, que ofereix 
mediació entre propietaris i perso·
nes que busquen lloguers, així com 
garanties i avantatges. Així, els 
propietaris que lloguen per mitjà 
de l'oficina tenen una assegurança 
gratuïta multirisc del continent i 
una altra de defensa jurídica en cas 
d'impagaments i règim de cobertu·
ra de cobrament. 
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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

És cert que amb la menopausa 
augments o apareix insomni?
No és totalment cert que de mane-
ra inexorable es produeixi aquesta 
circumstància, tot i que és veritat 
que després de la menopausa hi 
ha un grup de dones a les quals 
els costa una mica més agafar 
el son. Sembla ser que amb una 
bona dieta i disminuint el consum 
de sucres refinats pot revertir-se 
aquesta situació.
És cert que els suplements de 
magnesi són bons per a la salut?
Sens dubte, el magnesi és un ió 
que compleix determinades fun-
cions en l'organisme, tot i que una 
alimentació variada ja proporciona 
el magnesi que necessita el cos. Si 
bé hi ha estudis que apunten que 
aportacions extra poden ser útils 
per disminuir malalties cardiovas-
culars i per a altres funcions relle-
vants, falta ampliar-los per certi-
ficar-ne la rellevància. En tot cas, 
si seguiu una dieta variada, abans 
de consumir suplements minerals 
seria convenient consultar-ho 
amb el metge de capçalera.

Missatges del CDR de rebuig a la corona
El CDR de Granollers ha dut a terme, durant aquestes festes, una acció per 
reclamar "llibertat, autodeterminació, independència i fi de la repressió  
policial i judicial". D'una banda ha instal·lat un senyal de rebuig a la monarquia 
a la plaça de la Corona i, d'una altra, ha col·locat llaunes en diversos punts 
de la ciutat amb missatges que apel·len a la valentia i la força de la gent.

cdr granollers

LLAUNES AMB MISSATGES QUE APEL·LEN A LA FORÇA DE LA GENT

GRANOLLERS. Unes 300 persones 
van aplegar-se dissabte al migdia 
a la plaça de la Porxada per rebut-
jar la decisió de la Junta Electoral 
Central (JEC) d'inhabilitar el presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra, 
i Oriol Junqueras com a eurodipu-
tat. En la convocatòria, en què van 
assistir membres de les entitats 
i partits sobiranistes de la ciutat 
–com l'ANC, Òmnium, ERC, JxCat, 
Primàries i la CUP– van interve-
nir-hi els portaveus dels grups mu-
nicipals d'ERC i Junts per Grano-
llers, Núria Maynou i Àlex Sastre, 
que van qualificar la decisió de la 
JEC de "venjança" i d'"usurpació 
de funcions", així com Maria Glò-
ria Casanovas (Òmnium) i Manel 
Gener (ANC), que s'ha preguntat 

alguns alcaldes de la comarca, com 
els de l'Ametlla i Bigues i Riells, que 
van mostrar la seva indignació per 

què farà ara el PSC davant la situ-
ació que s'ha creat amb la decisió 
de la JEC. A l'acte també hi havia 

votv

POLÍTICA  UNES 300 PERSONES VAN MOSTRAR EL SEU REBUIG A LA DECISIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Concentració en protesta per la
inhabilitació de Torra i Junqueras

CONCENTRACIÓ  L'acte va comptar amb les intervencions de Maynou i Sastre

la decisió de la Junta Electoral i van 
assegurar que aquest organisme 
s'ha proposat "reprimir la dissi-
dència". L'ANC per la seva banda, 
recorda que la JEC no té cap legi-
timitat per inhabilitar el president 
de la Generalitat. "Ni jutges parci-
als ni tribunals polititzats: no-
més la ciutadania escull els seus 
representants", asseguren.

De fet, davant l'enrenou que ha 
generat la seva polèmica decisió, 
sis dels tretze vocals de la JEC han 
defensat aquesta setmana en un 
vot particular que l'àrbitre elec-
toral no és competent per decidir 
sobre la inhabilitació del presi-
dent de la Generalitat. 

LES FRANQUESES. La seu soci-
al d'Imagina Esquerra en Comú 
(IEC), a Corró d'Avall, va viure 
la nit del 5 de gener un atac amb 
amb ous a la façana. Aquesta és la 
tercera agressió que pateix el lo-
cal de la confluència entre LFI i els 
comuns –ara també amb ERC– els 
darrers cinc anys. El grup expres-
sava a les xarxes socials el seu 
rebuig a l'acció i assegurava que 
"no tenim cap por, el feixisme 
no passarà". Durant els darrers 
dies el grup d'Imagina Esquerra 
en Comú ha rebut el suport i els 
ànims a les xarxes tant del PSC 
com de Junts per les Franqueses, 
que han condemnat l'atac. 

GRANOLLERS. El portaveu de Junts 
per Granollers, Àlex Sastre, s'ha 
reincorporat aquest gener a l'Esco-
la Pia de Caldes com a professor de 
ciències a secundària, una feina de 
la qual estava en excedència, i que 
ara compaginarà amb la tasca de 
regidor a l’Ajuntament de Grano-
llers, "ciutat amb la qual tinc un 
compromís insubornable", diu. 
Sastre fa el pas després de tres anys 
de dedicació íntegra a la política 
municipal, i ho fa amb un "regust 
agredolç". "Torno a una feina que 
m’apassiona i amb la tranquil·li-
tat d’haver donat el millor de mi 
durant el temps que m’he dedicat 
professionalment a la política". 

Atac amb ous a 
la seu d'Imagina 
Esquerra en Comú

Àlex Sastre torna
a la feina com
a professor d'ESO

"Ni jutges parcials ni 
tribunals polititzats; 
només la ciutadania escull 
els seus representants"
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Adama Secka és la protagonista 
del relat que la periodista fran-
quesina Carla Galisteo ha creat 
per a l'AE Ramassà, l'entitat es-
portiva que, a banda de dedi-
car-se al futbol, també treballa 
iniciatives solidàries. Del 4 al 12 
d'abril, membres de l'AE Ramassà 
viatjaran fins a Gàmbia per conèi-
xer la realitat del país i jugar un 
partit amistós contra el conjunt 
Real de Banjul. Al llarg de l'ex-
periència, l'AE Ramassà portarà 
el conte Adama. La història comp-
ta amb les il·lustracions d'Alícia 
Giménez i amb el pròleg del pe-
riodista –especialitzat en temes 
d'Àfrica– Xavier Aldekoa. Dijous 
al vespre, el Teatre Auditori de 
Bellavista va acollir la presentació 
del conte, amb Carla Galisteo, l'au-
tora; Alícia Giménez, il·lustradora 
del relat; Pere Bufí, president de 
l'AE Ramassà; Jordi Grivé, un dels 
coordinadors de l'entitat, i el con-
tacontes Paco Asensio. "Adama 

nitaris, on hi ha un projecte de 
cultius sostenibles; el centre sani-
tari de CREN, que tracta els infants 
amb desnutrició severa, i les aules 
formatives, on es fan classes de 
nutrició i seguretat alimentària. El 
club franquesí també apareix en la 
narració, que dibuixa el viatge que 
l'AE Ramassà emprendrà a l'abril.

El conte solidari –una iniciativa 
que es fa any rere any– està com-
post per unes 10 pàgines dobles, i 
es pot aconseguir amb un donatiu 
mínim de 5 euros, tot posant-se 
directament en contacte amb el 
club, ja sigui mitjançant el correu 
electrònic ramassa@ramassa.com 
o bé trucant al 620 91 93 96. Tam-
bé es podran trobar bústies per fer 
el donatiu en establiments de les 
Franqueses. Fins ara, el conte es 
podia obtenir gratuïtament, però 
aquest any s'ha decidit establir un 
preu mínim. "L'objectiu és poder 
cobrir les despeses d'imprem-
ta", explica Grivé.  aïda jiménez

és un conte que reflecteix el dia 
a dia i la vida d'Adama Secka, 
responsable d'infermeria de 
CREN, el Centre de Recuperació 
i Educació Nutricional que tre-
balla per reduir els problemes 
de desnutrició que pateixen les 
comunitats rurals de Gàmbia", 
explicava l'autora del conte, Car-
la Galisteo. De fet, el CREN forma 
part de Nutrició Sense Fronteres, 
l'ONG amb la qual col·labora en-
guany l'AE Ramassà.

El relat parteix de fets verídics 
i, a través de tècniques literàri-
es, recrea l'univers d'una dona 
"treballadora, empoderada i 
independent", diu Galisteo, qui 
afegeix que "el conte s'ha vol-
gut construir amb dimensió de 
gènere". "L'objectiu és donar 
visibilitat a la tasca humanità-
ria i de valors que es fa des de 
l'AE Ramassà", declara Galisteo. 
Alguns dels escenaris que es pre-
senten al relat són horts comu-

El club de lectura i cuina Reduc-
cions, que obria l'any passat la 
cuinera Ada Parellada, deixa ara 
pas al divulgador Josep Sucarrats, 
director de la revista Cuina –de 
l'empresa Som– i coautor, junta-
ment amb el guionista Sergi Mar-
tín, del llibre Històries de la Bar-
celona gormanda (Angle Editorial, 
2014). Així, la biblioteca Can Pe-
drals li ha demanat que, partint 
d'aquesta obra, condueixi els par-
ticipants en aquest monogràfic 
del club a una ruta per la Barce-
lona gastronòmica. A Històries de 

la Barcelona gormanda Sucarrats 
i Martín relaten anècdotes i pre-
senten grans personatges de la 
cuina i gastronomia de la ciutat, 
com Néstor Luján, els Parellada i 
Manuel Vázquez Montalbán. Pre-
cisament, en aquest trimestre el 
Reduccions també analitzarà les 
lectures de Los mares del sur, de 
Montalbán, i El camí de les aigües, 
de Carme Martí. 

A més, les biblioteques també 
ofereixen clubs de lectura de no-
vel·la, clàssics, teatre, literatura i 
arts, ciències naturals i cinema.  

L'Aplegador de Roca Umbert es 
va omplir, dijous de la setmana 
passada –per Sant Esteve–, a la 
tarda, de participants en el Quinto 
Solidari de Nadal, una iniciativa 
organitzada per la colla castellera 
dels Xics de Granollers –i per la 
Comissió del Quinto– que consis-
teix en la rifa de paneres gràcies 
a la col·laboració de comerços, 
restaurants, establiments i par-
ticulars, d'acord amb la tradició 
nadalenca vallesana del quinto. 
Enguany, s'ha comptat amb el su-

port de fins a 80 col·laboradors, 
10 més que l'any 2018.

Enguany, el benefici de 1.205 
euros va destinat a l'Associació 
Espanyola de Síndrome Nefròti-
ca Infantil (AESNI), una entitat 
que treballa ajudant a familiars 
que pateixen malalties minorità-
ries com ara la síndrome nefròti-
ca. El darrer Quinto de Nadal va 
superar la xifra respecte a l'any 
anterior, quan es van aconseguir 
recaptar 1.100 euros, que es van 
donar a La Marató de TV3.  

El Quinto dels Xics recapta 
1.205 euros per tractar la 
síndrome nefròtica infantil

manel laguna

angle ed.

COOPERACIÓ  LA FRANQUESINA CARLA GALISTEO HA ESTAT L'AUTORA D'AQUESTA EDICIÓ L'APLEGADOR ES VA OMPLIR PER AL TRADICIONAL JOC 

DIVULGACIÓ  EL CLUB DE LECTURA 'REDUCCIONS' CONVIDA JOSEP SUCARRATS

'Adama', el conte solidari de l'AE 
Ramassà que viatjarà a Gàmbia

PRESENTACIÓ  Pere Bufí, Alícia Giménez, Carla Galisteo, Jordi Grivé i Sahid Kelfallah al Teatre Auditori de Bellavista

PORTADA  L'obra de Sucarrats i Martín

Ruta amb el director de 'Cuina' 
per la Barcelona gastronòmica

Per tal de fomentar el debat sobre 
aspectes de l'àmbit sanitari entre 
ciutadans i professionals de la ciu-
tat, l'Hospital de Granollers orga-
nitza cada any la Jornada de Salut. 
Aquesta 15a edició, que se celebra-
rà dimarts (18 h), a la Sala Francesc 
Tarafa, es dedicarà la relació del 
tercer sector i l'àmbit de la salut.

La jornada serà inaugurada pel 
conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir El Homrani, acom-
panyat de l'alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, i del director gene-
ral de la Fundació Hospital de Gra-
nollers, Rafael Lledó. Seguidament 
començarà una taula rodona sobre 
la situació actual del tercer sector 
i la seva relació amb l'àmbit de la 
salut, moderada per la cap de la 

Unitat de Treball Social del centre, 
Montse Ortiz, i amb la participació 
del secretari de la taula d'entitats 
del tercer sector de Catalunya, Ra-
mon M. Miralles; el coordinador 
d'Acció Comunitària de l'Ajunta-
ment de Granollers, Francesc Mar-
tínez; el president de Creu Roja a la 
ciutat, Xavier Guàrdia, i la directora 
de Càritas Granollers, Casilda Isern.

A les 19.05 h es farà una segona 
taula rodona, moderada per Al-
bert Capitan (Actua Vallès), i amb 
la participació d'Imma Navarro 
(Apadis), Natàlia Sanchis (El Xi-
prer), Laia Pérez (Fundació Allers) 
i Mònica Garcia (Por una sonrisa 
lo doy todo). La jornada és gra-
tuïta, però cal inscriure's a www.
fphag.cat/xv_jornada_de_salut.  

SALUT  L'INAUGURARÀ EL CONSELLER DE TREBALL I AFERS SOCIALS

El tercer sector centra la 15a 
jornada de salut de l'Hospital

L'Associació de Famílies d'Alum-
nes (AFA) de l'escola Ferrer i 
Guàrdia, juntament amb l'escola 
Ferrer i Guàrdia i Tresmés, han 
impulsat per primer any una re-
collida de joguines solidària al 
centre, del 2 al 16 de desembre, 
que ha assolit més d'una vintena 
de caixes recollides de joguines. 
L'objectiu ha estat recollir jo-
guines usades però amb molt bon 
estat, no bèl·liques i preferent-
ment cooperatives per fer-ne des-
prés entrega a diverses entitats 
de la ciutat. Un cop feta la tria, 

s'ha fet una donació per les sales 
d'espera de pediatria de l'Hos-
pital de Granollers, a l'associció 
REIR (Recursos Educatius per la 
Infància en Risc) i al banc de re-
cursos d'educació infantil de la 
mateixa escola.

D'altra banda, l'AFA Ferrer i 
Guàrdia enguany ha renovat la 
junta directiva i ha apostat pel 
canvi de nom d'AMPA (Associa-
ció de Mares i Pares d'Alumnes) 
a AFA, per poder englobar així la 
major diversitat de famílies que 
acull el centre.  

UNA VINTENA DE CAIXES PER L'HOSPITAL I REIR

Èxit de la primera recollida de 
joguines de l'AFA Ferrer i Guàrdia
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Kolutim Dembele és el primer 
nadó nascut el 2020 a l'Hospital 
de Granollers. La nena va arribar 
al món a les 3.55 h del dia 1, amb 
un pes de 3.310 grams i una mida 
de 49 centímetres.

La Kolutim és filla de l'Aya Dji-
guime i l'Issiaka Dembele, origina-

la Kolutim és la petita de quatre 
germans –la gran, de 14 anys; el 
mitjà, de 9, i la fins ara petita, de 
2 anys–. "El part va anar molt 
bé i ha estat una bona sorpresa 
que la Kolutim hagi sigut el pri-
mer naixement de 2020", deia el 
pare.  M.E.

ris de Mali, però residents a Cata-
lunya des de fa més d'una dècada. 
Primer, l'Issiaka va instal·lar-se a 
Mataró, però aviat es va traslladar 
amb la seva família a Granollers, 
on fa 9 anys que viu i hi treballa de 
carnisser, a l'establiment Casa Tió.

Veïns del barri de Sant Miquel, 

xavier solanas

CIUTADANIA  ORIGINARIS DE MALI, ELS PARES FA PROP D'UNA DÈCADA QUE VIUEN A LA CIUTAT

Kolutim Dembele, la primera 
granollerina nascuda el 2020

LA FAMÍLIA DEMBELE DJIGUIME  La Kolutim és la quarta filla de la parella, veïna del barri Sant Miquel

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers reformarà les aules 
per a formació de la planta baixa 
del centre cívic de Can Bassa, a la 
plaça Joan Oliver, amb un pressu-
post de 75.000 euros (IVA inclòs), 
de manera que s'enderrocaran els 
envans mòbils i armaris que divi-
deixen els actuals tres espais exis-
tents i se'n col·locarà un de nou.

A més, es retirarà el fals sostre 
de guix, es col·locarà paviment de 
parquet, i s'hi farà una nova ins-
tal·lació elèctrica amb llums led.

L'actuació es farà en una su-
perfície de 120 metres quadrats. 
L'objectiu és adaptar els espais a 
les noves necessitats del centre.

Nou quadrimestre de tallers
Dilluns s'obre el termini d'inscrip-
cions de cursos i tallers a la xarxa 
de centres cívics de la ciutat. Les 
activitats s'emmarquen en àmbits 
com la salut i el benestar, amb ioga 
terapèutic, hipopressius, medita-
ció i relaxació, estimulació de la 
memòria per a gent gran i shaolin 
kungfu, entre altres classes. Al cen-

tre de Can Bassa, el segon quadri-
mestre de pilates o hatha ioga, per 
exemple, no començarà fins al 10 
de febrer. En l'àmbit d'expressió i 
creativitat, s'ofereixen cursos de di-
ferents disciplines artístiques, dan-
ses, improvisació teatral i música, 
així com s'estrena el grup de dones 
aficionades a la costura i el club de 
wargames. En el marc del grup Ter-
ra i fogons, s'imparteixen classes 
de cuina en anglès, receptes sen-
se gluten, fonduie i raclette, cuina 
residu 0, salses i sobregits, dolços 
japonesos, pasta i els imprescindi-
bles de l'hivern (calçots, carxofes i 
salses de temporada). A més, tam-
bé s'ofereixen tallers de fotografia, 
astronomia, punt de creu i ganxet, 
iniciació a la llengua àrab, conversa 
en anglès i bricolatge exprés, entre 
altres. Finalment, els centres cívics 
Nord, Can Gili i Can Bassa també te-
nen activitats adreçades a infants. 

Tot el programa de la xarxa de 
centres cívics es pot consultar al 
web municipal, així com tramitarhi 
les inscripcions –www.granollers.
cat/centrescivics_inscripcions-. 

Reformes a les aules del 
centre cívic Can Bassa

LA XARXA D'EQUIPAMENTS OBRE LES INSCRIPCIONS A CURSOS

Nou Esclat a Granollers
C/ Roma, 3, cantonada C/ Lluis Companys

Amb punt de recollida de la compra online
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LES FRANQUESES. Un centenar de 
persones, amb el suport de diver-
sos partits polítics i entitats, van 
concentrar-se dijous a la tarda 
davant l’Ajuntament de les Fran-
queses per rebutjar un presumpte 
cas de violència masclista i mos-
trar el seu suport a una veïna de 
Bellavista a qui, segons assegura 
ella mateixa, la seva exparella no 
ha deixat veure ni parlar amb el 
seu fill de dos anys durant les fes-
tes nadalenques. Així ho explicava 
la mateixa veïna a través de les 
xarxes socials el dia de Cap d’Any, 
un missatge amb centenars de 
reaccions en què Lorena Gómez 
detallava la negativa de la seva ex-

CIUTADANIA L'ASSOCIACIÓ MIRALL VISIBILITZA EL CAS D'UNA DONA A QUI LA SEVA EXPARELLA NO HA DEIXAT VEURE EL FILL PER NADAL

Concentració per denunciar un
presumpte cas de violència de gènere

l.g.

CONCENTRACIÓ  Un centenar de persones van donar suport, dijous a la tarda, a Lorena Gómez

parella d’entregar-li el fill el 30 de 
desembre, tal com havien acordat 
verbalment, per passar la segona 
part de les vacances de Nadal a les 
Franqueses.

Davant d'això, indica, va anar 
a casa d'ell, a Badalona, "amb la 
denúncia a la mà, assessora-
da per la meva advocada i amb 
l’acompanyament del telèfon 
d’atenció a la dona". Un cop allà, 
assegura la dona, "ell va comen-
çar a picar-me amb la porta 
del portal. Una, dues, tres i no 
sé quantes vegades, mentre en 
Sergi cridava mami! mami!".
"Vaig caure a terra i ell continu-
ava clavant-me cops de porta. 

Vaig veure com l'àvia s'enduia 
el petit escales amunt... I ja no el 
vaig veure més". La dona assegu-
ra que davant d'aquesta situació 
"em veig desemparada, perquè 
la justícia no pot fer res mentre 
no hi hagi un conveni signat". Un 
conveni que "moltes vegades la 
meva advocada i jo hem inten-
tat que es firmi, cedint a les peti-
cions d'ell... però sempre té una 
excusa nova per no firmar", diu.

L’Associació Mirall, que va con-
vocar la concentració de suport i 
que ha acompanyat la dona en tot 
moment, destaca que ella ha estat 
víctima d’un cas de violència psí-
quica i física per part de la seva 

exparella. "Hi ha molts homes 
que utilitzen terceres persones 
–en aquest cas un fill petit– per 
fer mal a l'exparella, i això és 
el que denunciem públicament 
a l'entitat", diu Laura Martínez 
Amores, de l'Associació Mirall. En 
el cas de la Lorena, afegeix, "ella 
no vol callar ni tolerar una si-
tuació com aquesta, i per això 
vol mobilitzar-se i fer públic el 
seu cas". "La coneixem, sabem 
que és bona dona i hem vol-
gut acompanyar-la i solidarit-
zar-nos amb ella", afegeix. "Vo-
lem visibilitzar el cas perquè 
moltes dones que es troben en 
la mateixa situació sàpiguen 
que no estan soles ni desampa-
rades, que tenen l'afecte i el su-
port de moltes persones".

Després de fer públic el cas i es-
tendre la denúncia per Granollers 
i les Franqueses, dilluns, Dia de 
Reis, Gómez anunciava que el seu 
fill Sergi ja era a casa amb ella.

■ La Policia Local de Granollers ha in-
tervingut aquesta setmana en dos ca-
sos més relacionats amb violència de 
gènere a la ciutat. En un dels casos fins 
i tot hi va haver una persona detinguda. 

DOS CASOS MÉS A
LA CIUTAT EN SET DIES

GRANOLLERS. La Coordinadora 
Feminista del Vallès Oriental co-
mençarà a preparar les activitats 
del 8 de març, Dia de la Dona, amb 
una assemblea oberta aquest diu-
menge (17.30 h) a La Filadora, al 
carrer Navarra, 19, de Granollers. 
D'altra banda, el mateix col·lectiu 
també organitza, el 26 de gener 
(11 h) a la Porxada, la perfor-
mance feminista Un violador en el 
teu camí, una coreografia que va 
néixer a Xile el passat 25-N i que 
s’ha fet viral en poques setmanes. 
La cançó és obra del col·lectiu fe-
minista xilè Las Tesis i denuncia 
la cultura de la violació, la impu-
nitat de violadors i agressors, la 
criminalització de les dones que 
pateixen violències masclistes i la 
complicitat dels estats. 

Finalment, la Magrana Vallesana 
i l'Ateneu Popular La Malgirbada 
organitzen cada últim divendres 
de mes, de 19 a 20.30 h, a la seu so-
cial de la cooperativa de consum i 
en col·laboració amb La Gralla, un 
club de lectura feminista. Aquests 
primers mesos de 2020 es comen-
taran els llibres Argelagues, de 
Gemma Ruiz; Curs de feminisme 
per a microones, de Natza Farré; 
Introducció del segon sexe, de Si-
mone de Beauvoir; Autobiografia, 
d'Assata Shakur, i Un cel de plom, 
de Carme Martí. La inscripció és 
gratuïta i s'ha de fer a lecturafemi-
nistagranollers@gmail.com. 

FEMINISME

La Coordinadora 
Feminista comença
a preparar els
actes del 8 de març

LES FRANQUESES. 
Guillots i Suats, l’en-
titat que des de l'any 
2011 treballava per 
dinamitzar activi-
tats lúdiques i festi-
ves a Bellavista, es-
pecialment per festa 
major, ha decidit 
dissoldre’s davant 
la falta d’implicació 
dels veïns. La jun-
ta actual va fer una 
crida abans de les festes de Nadal 
per incorporar nous membres 
que aportessin noves idees i que 
assumissin els càrrecs organitza-
tius de l’entitat, “però no va tenir 
èxit”, admet Noelia Romero, fins 

ara presidenta de Guillots i Suats. 
Els primers anys de Guillots i 

Suats hi havia dues colles sepa-
rades que competien entre elles 
per guanyar la festa i, des de fa 
un parell d’anys, van decidir tre-

ENTITATS LA JUNTA OFEREIX A LA COMISSIÓ DE FESTES FER-SE CÀRREC DE LES SEVES ACTIVITATS

Guillots i Suats dissol
l'entitat per falta de relleu 

ballar plegades i sense competició 
per crear i organitzar activitats 
conjuntes. Ara, però, davant la 
falta d’energia renovada, els cinc 
integrants de la junta han decidit 
dissoldre l’entitat. 

Malgrat tot, amb l’objectiu que 
no es perdin algunes de les activi-
tats més reeixides de la festa –com 
l’estirada de tractor, la caminada 
nocturna, la xocolatada o la cursa 
d’obstacles–, la junta ha proposat 
a la comissió de festes que agafi el 
relleu. 

“Ara la comissió ha de decidir 
si vol fer-se càrrec de l’orga-
nització d’aquestes activitats”, 
explica Romero. “Si és que sí, 
potser algú de nosaltres, a tí-
tol individual, ens afegim a la 
comissió per ajudar en l’orga-
nització”. Sigui com sigui, en la 
pròxima festa major de Bellavista, 
al juliol, es preveuen canvis. x.l.

La delegació de Granollers d'Obertament –col·lectiu de persones en 
experiència del trastorn mental–, amb la col·laboració del centre cívic 
Nord, publica un fanzine trimestral que recull il·lustracions, poesies, 
contes, pintures, collages i còmics. Aquest hivern ha sortit el número 6, 
dedicat al tema L'habitatge: llar i utopia. La revista es pot adquirir per un 
preu de 2 euros, amb el qual es finança la impresió, i es pot demanar a fan-
zine@activament.org. El número 7 es dedicarà a la privació de llibertat. 

L'entitat Obertament publica 
un fanzine amb temes socials
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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. 

Els Mossos creen un grup específic per
impedir robatoris en habitatges aïllats

arxiu

URBANITZACIONS  Són els nuclis més susceptibles de patir robatoris

SEGURETAT DE L'ÀREA BÀSICA POLICIAL DE GRANOLLERS EN DEPENEN 32 MUNICIPIS, AMB GAIREBÉ 290.000 VEÏNS I 103.000 HABITATGES

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea 
Bàsica Policial (ABP) de Grano-
llers han posat en marxa, des de fa 
un parell de mesos, un grup espe-
cialitzat en la prevenció de roba-
toris amb força en habitatges d’ur-
banitzacions, zones rurals i nuclis 
aïllats, uns 250 en els 32 muni-
cipis de la comarca que depenen 
d’aquesta ABP. Es tracta d’un grup 
que es dedica exclusivament a la 
prevenció i vigilància en aquestes 
zones d’habitatges per evitar un 
dels delictes que, si bé no són els 
més habituals, sí que més alarma 
genera entre la població, ja que les 
víctimes de robatoris amb força 
als habitatges veuen especialment 
violada la seva intimitat.

El grup operatiu de domicilis 
(GODA) està format per dos grups 
amb dues patrulles cadascun, tant 
d’uniforme com de paisà, que tre-
ballen cada dia –també en caps 
de setmana i festius– a les tar-
des, vespres i nits. “A la tardor 

i hivern, quan hi ha més ho-
res de foscor, hi ha un repunt 
d’aquests fets delictius”, diu el 
cap de l’ABP de Granollers, l’in-
tendent Enric Garcia Doñate. Per 
això, un dels objectius de l’Àrea 
Bàsica Policial és tenir agents 
cada cop més especialitzats per 

fer una feina més professional, ser 
“més proactius, més quirúrgics 
i afinar molt més” en la persecu-
ció dels delictes.  

Les patrulles “fan controls es-
poràdics, saben identificar els 
delinqüents i coneixen més a 
fons la manera de fer d’aquests 

■ Després d’un 2018 en què les dades 
de robatoris en habitatges a l'àrea de 
l'ABP van ser dolentes en comparació 
amb l’any anterior –34,4 casos regis-
trats per setmana–, el 2019 les dades 
han tornat a baixar. La primera meitat 
de l’any les dades seguien la tendèn-
cia del 2018, però la segona meitat han 
baixat notablement, fins a tancar l’any 
en 31,8 robatoris per setmana en una 
àrea de 103.000 habitatges i gairebé 
290.000 veïns, una mitjana inferior a la 
registrada els dos últims anys.

2019, UN ANY 
AMB MENYS CASOS

lladres”. A més, el grup també 
dóna suport operatiu a la feina 
dels investigadors, recull la in-
formació de les policies locals en 
aquest àmbit, analitza les dades i 
col·labora en la investigació dels 
robatoris. “Gràcies a un tracta-
ment més acurat de les dades, 
els informes i atestats que es 
trameten al jutge són més deta-
llats i rigorosos”, cosa que “ens 
fa ser més eficaços a l’hora d’im-
putar els delictes i treure els lla-
dres de circulació”, diu Doñate. 

D’altra banda, la creació d’a-
quest grup també ha permès que 
una altra unitat de l'ABP s’hagi 
pogut especialitzar en delictes en 
zones urbanes, com furts, estreba-
des, estafes o robatoris a l’interior 
de vehicles.

Nous modus operandi
La creació del nou grup encara no 
ha comportat cap detenció, però 
sí que ha permès avançar en la 
recopilació i l’anàlisi d’informa-

ció. “Sabem que hi ha grups que 
vénen de fora a fer aquest tipus 
de robatoris”, diu l’intendent. 
“Antigament eren més violents; 
s’establien a la zona i en una 
setmana podien cometre molts 
delictes, també vinculats al trà-
fic de drogues”. Actualment, diu 
l’intendent, “els lladres estan 
més dispersos, no són violents 
i fan entrades ràpides per les 
finestres obertes que troben 
als primers pisos de les cases”, 
alerta. ❉ x.lloreda

La botiga de roba i material es-
portiu Blood Brothers, situada 
entre els carrers Lleó i Josep Um-
bert, al centre de Granollers, va 
patir un robatori la matinada de 
divendres després que uns desco-
neguts trenquessin a cops el vidre 
de l'aparador. La Policia Local va 
tenir coneixement de l'incident 

divendres a primera hora del matí 
després de rebre l'avís d'un ope-
rari de neteja, que va alertar dels 
efectes de la bretolada. Segons el 
cos policial, uns desconeguts van 
trencar a cops el vidre i van fer un 
forat a través del qual van poder 
endur-se una desena de peces de 
roba que hi havia exposades. 

Detingut un home
per perseguir-ne un altre i
amenaçar-lo amb un ganivet
GRANOLLERS. La Policia Local de 
Granollers va detenir divendres 
un home, veí de Santa Maria de 
Palautordera, per haver perseguit 
amb el cotxe i amenaçat amb un 
ganivet de grans dimensions un 
altre home, veí de Canovelles, a 
qui suposadament hauria volgut 
robar. Segons expliquen fonts po-
licials, els fets van passar diven-

dres sobre les 5 de la matinada, 
quan els dos vehicles van iniciar 
una persecució a Canovelles que 
va acabar amb un accident al car-
rer Joanot Martorell, entre l’em-
presa Bimbo i l’aparcament del 
Grupo Lober. En aquest punt, el 
vehicle perseguit va sortir de la 
via, va esbotzar la tanca de la bo-
tiga i va acabar dins l’aparcament, 

on va xocar amb dos turismes que 
hi havia aparcats. Al vehicle acci-
dentat hi circulava un home, veí 
de Canovelles, que va donar posi-
tiu en la prova d’alcoholèmia. 

L'altre vehicle, conduït per l'ar-
restat, amb 33 antecedents polici-
als i sense permís de conduir, va 
xocar contra la tanca de l'empresa 
Bimbo. En aquest vehicle la Poli-
cia Local va trobar-hi el ganivet de 
grans dimensions que, suposada-
ment, hauria utilitzat per amena-
çar la víctima. Amb ell circulava 
també una dona que, arran de l’ac-
cident, va resultar ferida lleu i va 
haver de ser traslladada a l’Hospi-
tal de Granollers. ❉

Trenquen l'aparador d'una 
botiga per endur-se roba

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
30/12 David Martínez Casales  46 anys 
30/12 Francisca de Paula Estudillo 94 anys 
31/12 Juan Martínez Guallar  60 anys 
31/12 Maria Roense Cola  81 anys 
31/12 Carmel Cánovas Campillo  86 anys 
31/12 Salvador Argemí Duran  93 anys 
01/01 Hortènsia Martínez Guàrdia 87 anys 
01/01 Josefa Alcover Comerma  66 anys 
02/01 Remedios Díaz Mejía  92 anys 
02/01 Agustín Gorju Miralles  66 anys 
02/01 Lorenza Campos Gallardo  93 anys 

02/01 Angi Reyes Lloret  44 anys 
02/01 Esther Campdepadrós  42 anys 
02/01 Joaquín Salinas Ramos  86 anys 
03/01 José Juárez Rodríguez  78 anys 
03/01 Pere Guardi Parera  60 anys 
03/01 Purifi cación Tudela Balanza 89 anys 
03/01 Carmen Mena García  74 anys 
03/01 Leónida Pérez Caurín  87 anys 
03/01 M. Teresa Amblàs Verdaguer 82 anys 
04/01 Vicente Gómez Murillo  64 anys 
05/01 Angelina Pujal Espinasa  89 anys 
05/01 Rosa Pujadas Pou  97 anys
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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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El 2019 va consolidar una taxa d'atur que, malgrat la suposada recuperació 
econòmica, sembla difícil de disminuir i es tem que es converteixi en endèmica. A 
més, com alerten els sindicats, l'augment de la precarització del mercat de treball 
ha suposat que el fet de tenir feina no sigui una garantia per no trobar-se en situ-
ació de vulnerabilitat. CCOO albira un 2020 esperançador gràcies a la promesa 
del nou govern de l'Estat de la derogació de la reforma laboral i l'increment del 
salari mínim, així com al fet que la Generalitat ha d'aprovar el pla nacional per a la 
indústria –que ha de tenir una important repercussió per al Vallès Oriental, com 
una de les comarques del país més industrialitzades, tot i que la producció, cada 
cop més, ha deixat pas a la logística–. De moment, però, cap d'aquestes mesures 
s'ha fet efectiva, i el que sí que és vigent, tal com lamenta la UGT, és l'increment de 
temporalitat i parcialitat dels contractes i els salaris més baixos. A més, fa mesos 
que s'albira l'arribada d'una nova recessió, de manera que caldrà veure si aquestes 
mesures, presumptament immediates, seran efectives (si és que s'apliquen).

L'ECONOMIA QUE VINDRÀ
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Els reis de l'Hospital 
de #Granollers són molt
més austers, però reparteixen 
esperança entre els malalts 
i ingressats. Són els més grans 
del món

@marcanelo @alexsastre83

Flipeu fort: restaurant de cuina japonesa 
de Granollers. Amb app per fer comandes 
i anar-les a buscar. Perfecte. Fem 
la comanda (a les 20:28 per recollir 
a les 21:45) i quan arribo a recollir-la, 
el restaurant està tancat.

empaités la nit humida i fosca. Entrenen 
per la Mitja Marató i quan corren, diuen, 
ho veuen tot molt més clar. El què no sé si 
saben és que els pulmons són esponges i 
per aquest passeig per on passejo, que per 
aquest corredor per on corren, hi ha un 
dels aires més contaminats de la comar-
ca. Bronquitis i asma, senyores i senyors, 
càncer.

Després del fracàs, de la presa de pèl de 
la cimera sobre el canvi climàtic de Madrid 
(on una de les grans patrocinadores va ser 
l’empresa espanyola que més contamina: 
Endesa), després de tants i tants assas-
sins amb noms i cognoms que dirigeixen 
països poderosos, després dels refugis de 
polítics sense escrúpols en què s’han con-
vertit els consells d’administració de les 
empreses que ens donen llum i ens donen 
gas i ens donen petroli i ens donen elec-
tricitat i ens donen pel cul, ja va sent hora 
de dir les coses pel seu nom i ser dràstics: 
càncer, senyores i senyors, càncer.

O inventem una revolució que canviï la 
nostra manera de fer, de ser i de menjar, o 
continuarem cap a la destrucció a una ve-
locitat molt superior a la que ens podíem 
imaginar fa uns anys. L'única esperança és 
que els humans morirem abans de matar 
el planeta i la terra, els rius, el mar i la vida, 
a poc a poc i sense paràsits, s’aniran recu-
perant.

Que morin els humans i que visqui la 
terra!... Algú va dir.

Un gat es llepa la pota i badalla entre els 
pollancres nus, després miola per dir-me 
que us desitgi un any 20 millor o 20 anys 
millors, que no és el mateix, però tant és.

ls avets són cadàvers punxeguts 
maquillats amb purpurina que 
es podreixen a les cantonades, 
els balcons han desat a l’arma-

ri els guarniments de Nadal i alguns pisos 
ja no semblen El Club de les Carícies. Hi ha 
molta humitat però el fred és suau, no mos-
sega; es fa fosc molt d’hora i la llum artifi-
cial crea un ambient de pel·lícula d’assassí 
de París, potser del Londres del XIX. Passejo 
molt a prop de l’aigua antiga i tèrbola de la 
República del Congost, de la riera de tota 
la vida, feia mesos que tenia oblidat aquest 
museu de bellesa desolada. Respiro profun-
dament i mossego un d’aire dens, gairebé 
sòlid, amb un regust d’aroma de placenta i 
de sabó antic, de purins del nord i d’un còc-
tel de productes químics del sud.

Travesso la passera de fusta Anna Maria 
Palé (jo li dic així), els ànecs reumàtics mi-
ren amunt, les rates sopen i, molt a prop, 
uns peixos semblen cansats de beure i de 
veure com dies enrere les verges, ja sabeu, 
es pentinaven amb pintes de plata fina. 
Trepitjo una de tantes caques de gos, re-
nego i penso que l’educació és una utopia. 
En aquest país només semblem civilitzats 
quan ens toquen la butxaca: aixequem el 
peu de l’accelerador no perquè matem, 
sinó perquè ens multen; recollirem les ca-
ques del gos no perquè serem nets, sinó 
perquè ens multaran.

De lluny s’acosten i arriben, vuitanta-
quatre homes i dones amb vestits lleugers 
i llampants. Passen amb pressa, com si els 

E
DESPRÉS DEL DINOU

SANTI MONTAGUDDes del balcó

luís M. Xirinacs en el seu lli-
bre El valor humà de la pau va 
escriure que “l'acció violenta 
pertany al món de l'art”. L'art és 
creatiu, no violent. La imatge de 

la humanitat del segle XXI és una fotogra-
fia de l'acció violenta en gairebé tots els 
camps. Una de les violències més presents 
l'aporta la paraula amb finalitats despecti-
ves, negatives i destructives de la dignitat 
humana. I és precisament la dignitat, la 
qualitat que viu de les passions, emoci-
ons i sentiments. La poesia es mou en els 
sentiments de la humanitat, fins al punt 
que s'escriuen poemes de guerra i per a la 
guerra. I són els sentiments els que pressi-
onen el cor de les persones, il·luminant les 
mirades vers la transcendència de la pau o 
allò que es voldria fos la transcendència. 

La poesia aporta la lletra d'himnes de 
guerra i de pau, que reclamen l'atenció de 
les persones per intuir-hi els camins dis-
pars convergents vers el mateix objectiu. 
La poesia, que s'alimenta de la mística del 
desig, passejant pels camins de l'art, atrau 
les mirades dels ulls d'uns i altres, rever-
tint la violència en una empenta d'amistat. 
El sentiment poètic i artístic dels humans 
és l'arma més efectiva i afectiva de la pau, 
treballant la germanor en les diferències. 
Ser diferent en la convivència no té sentit 
sense el respecte a les idees, idees que en 
fer-les veritat en el diàleg aixequen monu-
ments a les encaixades d'amistat. La po-
esia viscuda en la seva veritat és un factor 
de pau perquè els sentiments positius i 
també la intencionalitat dels negatius as-
piren fusionar-se en l'amor, el factor glo-
bal de la convivència. 

La poesia esdevé la mística de la con-
vivència perquè en el raonament de les 
errades hi descobreix la intencionalitat 
transcendent de l'esperit humà. I són les 

Violència de pau en convivència
errades les que desvetllen les emocions 
que provoquen la intel·ligència per trobar 
la veritat que es farà present en els errors. 
El mal, conseqüència de la llibertat, que 
té dret a equivocar-se, és un missatge per 
descobrir la veritat. Només l’egoisme de 
qui es creu posseir la veritat porta a la so-
cietat a la provocació del fracàs.

La poesia, que és art, en col·laboració 
amistosa amb la ciència, assolirà aquella 
convivència que parla de pau i benestar 
perquè del coneixement més aprofundit 
a partir del coneixement i del sentiment, 
que defineixen la globalitat humana, s’ar-
ribarà a la conclusió de la veritat. I la ve-
ritat defineix. 

Una de les maneres que té l’ésser humà 
per manipular la ciència és l’oblit de l’art, 
perquè és l’art qui entén la transcendèn-
cia divina en l’existència humana i la cièn-
cia només té poder en la comprensió dels 
efectes positius o negatius. La cultura que 
posa tota la seva veritat humana només en 
la ciència, dissortadament configura una 
humanitat coixa i malalta perquè oblida la 
realitat global però de la mateixa manera 
que la ciència sense l’art genera una histò-
ria injusta per manipular la veritat de l’és-
ser humà, també l’art sense la ciència no 
té prou capacitat per programar la veritat 
de la història. 

Ciència al marge de l’art i art oblidant 
la ciència creen una imatge de la huma-
nitat falsa per injusta i malalta. Només el 
respecte que per naturalesa es deu a les 
persones porta a la pau universal. I aquest 
respecte és transcendent. I la ciència i 
l’art, atesos per la intel·ligència, són els 
responsables del respecte.

L

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

És l'art qui entén 
la transcendència divina en 

l'existència humana, i la ciència
només té poder en la comprensió

 dels efectes positius o negatius 
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OPINIÓ

GUANYADORS DE 20 LLIBRES 
I 4 LITOGRAFIES 

D’'UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA'

Els guanyadors del sorteig han de recollir els premis dilluns 
13 de gener, a les 18 h, a la redacció de SomGranollers,

a la planta baixa del Centre Audiovisual de Roca Umbert.

Llibre: Loreto Niubó; Elisabet 
Rodríguez Canals; Joan Rovira 
Freixa; Julián Rodríguez López; 
Emília Pont; Joan Garriga 
Quintana; Michaela Opalkova; 
Ángel Molina Sáez; Caterina 
Cubells; Eva Casals Masat; M. 
José Boix Fonollosa; Vanesa 
Jiménez Cano; Jaume Guinot; 
Salvador Clot Gendra; M. Teresa 
Sànchez Tort, i Miquel Caralt

Llibre + Litografi a: Anna M. 
Capdevila; David Corbera; 
Agustí Molero, i Jesús Muñoz

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELL

Ficcionant 
el Vallès

van partir-se una hamburguesa amb format-
ge de cabra i un coulant amb gelat de vainilla.

Abans de marxar, la Nora va anar al lavabo 
i quan tornava on l’esperava la mare, a peu 
de barra, va veure que a la sala Petit Taram-
bana hi havia tres homes sopant. Un d’ells se 
la va mirar i li va somriure. Aquella mirada li 
resultava molt familiar però no sabia de què...

Una de les cadires estava ocupada per un 
objecte rodó i lluent. Va entrar encuriosida 
i els tres homes es van quedar sobtats de la 
seva presència. A mesura que s’hi acostava 
va veure bé que era allò que brillava tant: 
una corona! “Eren els reis! I què hi feien al 
Tarambana sopant?”, va pensar la Nora. Pre-
ocupada, va acostar-se a ells i els va demanar 
que no triguessin a acabar de sopar i els va 
prometre que ella anava a dormir de seguida. 
Abans de marxar, la Nora els va entregar la 
carta que duia rebregada a l’anorac.

Els tres reis van llegir el que havia escrit 
la Nora. La carta va quedar oberta sobre la 
taula. Amb lletra lligada havia escrit que vo-
lia notar l’olor que feia el seu pare, que havia 
marxat massa aviat amb els avis, allà dalt on 
els núvols es poden palpar amb els dits. A la 
llista hi va escriure: ametlles, sucre i un marc 
de fotos per poder-hi posar aquella foto que 
tenien de la cavalcada del 2018, quan la Nora 
tenia quatre anys i encara podia sentir l’olor 
de garapinyades impregnada a la roba d’ell.

mb la mare i el fanalet encès, la 
Nora esperava impacient a la pla-
ça Amat de Cardedeu que passes-
sin els Reis. A l’escola els havien 

explicat que venien des d’Orient per portar 
regals i il·lusions a tothom i que convertien 
aquella nit en la més màgica de l’any.

Amb la bufanda cargolada, els guants de 
ratlles grogues i blaves i un gorret que li ta-
pava les orelles, la petita Nora va notar com 
les carrosses i la pluja de caramels s’acosta-
ven. Quan els tenia a tocar, va donar el fana-
let a la mare i va recollir uns quants caramels 
que havien caigut als seus peus. Un cop van 
haver passat els tres Reis, totes dues van 
anar a sopar al Tarambana, ben aviat.

No havia entregat la carta. Tots els seus 
amics i amigues havien demanat jocs de 
taula, joguines, llibres i alguna consola que 
els evadís una estona de la realitat. Però ella 
no volia res de tot això.

Quan van arribar al Tarambana era l’única 
nena. Cada mes triaven un dia per anar-hi i 
aquest cop la mare li havia dit d'anar-hi la 
nit de reis, però que hi havien de ser aviat. 
Van compartir una ració de patates braves 
d’aquelles laminades amb una mica de pebre 
i maionesa que tant li agradaven. Després 

A
LA CARTA
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CaixaBank dóna la benvinguda al pri-
mer nadó nascut el 2020 en un hos-
pital públic de Catalunya –enguany a 
Terrassa– amb l'obertura d'una Lli-
breta Estrella, que comptarà amb una 
aportació de 2.000 euros. La iniciativa, 
emmarcada dins del programa Nou-
nats, té com a objectiu promocionar 
i incentivar l'estalvi infantil. L'enti-
tat celebra així l'11è any consecutiu 
d'aquest projecte gràcies al gran aco-
lliment que ha tingut entre la societat.

CaixaBank, presidida per Jordi Gual i el 
conseller delegat del qual és Gonzalo Gor-
tázar, obrirà la Llibreta Estrella a nom del 
bebè, encara que, com és habitual en els 
productes financers en què el titular és un 
menor, els pares figuraran com a repre-
sentants. El nen també es beneficiarà dels 
avantatges propis de la Llibreta Estrella, 
entre els quals destaca l'exempció de co-
missions fins als 25 anys.

El programa Nounats de CaixaBank per-
met a l'entitat seguir el rastre dels últims 
anys, caracteritzada per fomentar l'estalvi 
del públic infantil des de mitjans dels anys 

CaixaBank fa un regal al primer nadó de l'any
L'entitat lliura a la família una Llibreta Estrella amb 2.000 euros

CAIXABANK
Programa Nounats

www.caixabank.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

noranta. Actualment, 660.000 nens i nenes 
menors de 14 anys són titulars d'algun dels 
productes d'estalvi infantil. Com a dada re-
llevant, el 80% d'aquests menors continua 
sent client de l'entitat a l'edat adulta.

A més de la Llibreta Estrella, el programa 
compta també amb una completa gamma 
infantil amb productes d'estalvi, préstecs i 
targetes, com l'assegurança mèdica Ades-
las Plena. CaixaBank també ofereix altres 
productes adreçats als pares, com el prés-
tec Family, pensat per afrontar les despeses 
inesperades que suposa l'arribada del petit 
o la possibilitat de personalitzar la targeta 
de crèdit o dèbit amb la foto del bebè.

BARANDILLAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES, 
MAMPARAS DE BAÑO, PERSIANAS, PUERTAS DE ENTRADA, 

REJAS Y BALLESTAS, VENTANAS Y BALCONERAS, 
VIDRIOS Y CRISTALES.

PROMOCIONES ESPECIALES POR LA SUSTITUCIÓN 
DE TODAS LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA.

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

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

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

PROFESSIONALS

ALTRES COL·LECCIONISME

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

Empresa d’Administració de Finques 
situada a Granollers cerca  un/a:
ADMINISTRATIU/VA  GESTIÓ 
DE FINQUES  (Ref.0901-01)
Candidats/es amb formació Adminis-
trativa a nivell de CFGM o CFGS o FPII.
Domini del paquet Office.
Nivell Català Alt.
Es responsabilitzarà de la Gestio di-
ària de les finques, així com el tracte 
amb clients(reunions). 
Disponibilitat horària. Horari oficina: 
De dilluns a dijous de 9 a 13.30 h i de  
16 a 19 h.
Divendres de 8 15h. (Més aprox 2 ho-
res en reunions setmanals fora d’ho-
rari que es facturaran a part del sou)
Imprescindible vehicle pròpi, tot i que 
els desplaçament fóra de Granollers 
són escassos. 
Persona autosuficient en la feina, de 
tracte agradable, amb bons dots co-
municatius i amb mà esquerra.
S’ofereix feina estable i contracte di-
recta amb l’empresa.

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+inde-
finido).
Jornada completa: De 9 h a 14 h y de 16 
h a 19 h (posibilidad de 8 h a 14 h y de 
16 h a 18 h).
Remuneración: 24.000€ Br./año el pri-
mer año, con incremento salarial a par-
tir del segundo año si se cumplen las 
expectativas. GRANOLLERS. VIDAL I JUMBERT. SUP. 75 M2. FAÇANA 8 M. GRES, VIDRIERES, PORTES 

ELÈCTRIQUES, FUSTERIA, LLUM. WC. A.A. PREU VENDA: 160.000 €. 
REF. 318. TEL. 93 870 36. 66

VENDA

Empresa líder en sistemas de protec-
ción perimetral, precisa para sus insta-
laciones de Lliçà:
ADMINISTRATIVO/A COMPRAS 
(Ref.0901-02)
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.

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS

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

FEINA DEMANDES
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EGIPTE GRUP DES DE 
GRANOLLERS 

MÀXIM 24 PERSONES
Durant el viatge els 
acompanyarà una 

persona 
de la nostra 

oficina

DEL 30 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL 2020
PENSIÓ COMPLERTA 

I TOTES LES VISITES INCLOSES

Els ajuntaments de Granollers i 
les Franqueses han sol·licitat al 
Ministeri d’Hisenda revisar du-
rant el 2020 els valors cadastrals 
dels seus immobles urbans, que 
són els que, sobretot, serveixen 
per aplicar l’impost sobre béns 
immobles (IBI). La revisió impli-
carà pujades dels valors urbans 
d’un 3% aproximadament, ja que 
l’anterior revisió que es va fer als 
dos municipis data d'anys ante-
riors a 2011. En concret, a Grano-
llers, l'any d'entrada en vigor de 
l'anterior revisió va ser el 1998; i a 
les Franqueses del Vallès, el 1999.

El Butlletí O�icial de l’Estat 
(BOE) publicava el 28 de desem-
bre l’ordre del Ministeri d’Hisenda 
que estableix la relació dels 1.092 
municipis de tot Espanya que han 
sol·licitat revisar els seus valors 
cadastrals urbans el 2020, entre 
els quals hi ha més de 180 munici-

TRIBUTS ELS AJUNTAMENTS VAN DEMANAR-HO AL MINISTERI D'HISENDA L'ESTIU PASSAT

pis catalans. Els consistoris poden 
sol·licitar l'actualització dels seus 
valors sempre que hagin trans-
corregut almenys cinc anys des 
de l’entrada en vigor dels últims 
valors cadastrals. Els ajuntaments 
dels municipis que apareixen ara 

en l’ordre ministerial la van haver 
de sol·licitar abans del 31 de juliol 
passat.

Una pujada dels valors cadas-
trals implica un augment de la base 
imposable sobre la qual cada ajun-
tament aplica el seu impost sobre 
béns immobles (IBI). Si augmenta 

el valor cadastral també s'incre-
menta l’IBI, tret que cada ajunta-
ment decideixi neutralitzar d’algu-
na manera aquest efecte reduint el 
tipus impositiu (percentatge) que 
s’aplica sobre la base imposable 
per evitar l'increment del que pa-
guen els propietaris. En tot cas, els 
possibles efectes no es noten l’any 
en què es fa l’actualització cadas-
tral, sinó en exercicis posteriors.

El BOE també ha publicat el re-
ial decret llei de mesures en ma-
tèria tributària, cadastral i de Se-
guretat Social que estableix quant 
hauran de pujar o baixar els nous 
valors cadastrals urbans el 2020 
en funció de l’últim any en què es 
van revisar. Per als municipis que 
se situen en l’interval entre 1989 
i el 2003 –que és el cas de Grano-
llers i les Franqueses–, es preveu 
un coe�icient d’1,03, equivalent a 
una pujada del 3%. ❉

Granollers i les Franqueses
revisaran el cadastre el 2020 Coincidint amb el final d'any han 

tancat dos establiments coneguts 
de Granollers. D'una banda la gran 
superfície de bricolatge AKÍ, si-
tuada al centre comercial del Ra-
massar. La botiga va obrir el març 
de 2015 després d'invertir dos 
milions d'euros en la remodelació 
d'una nau de 2.100 metres qua-
drats i amb l'objectiu de facturar 
fins a sis milions cada any, un esta-
bliment amb una vintena de treba-
lladors que ara ha perdut potència 
comercial davant l'obertura recent 
d'un nou Leroy Merlin –del mateix 
grup empresarial– al polígon Can 

Montcau de  Lliçà d'Amunt.
D'altra banda al desembre tam-

bé va tancar les portes la sabateria 
Mon Groc, situada al carrer Sant 
Roc. En aquest cas es tracta d'un 
establiment històric del centre de 
la ciutat, actiu des de la dècada dels 
anys 60, que s'ha vist obligat a abai-
xar la persiana pel descens conti-
nuat de vendes i la impossibilitat 
de pagar el lloguer del local. L'esta-
bliment ha estat gestionat des dels 
seus inicis per la família Uriarte, els 
darrers anys formant part del grup 
Mon Groc, amb botigues en altres 
ciutats mitjanes catalanes. 

COMERÇ LA SABATERIA VA OBRIR LES PORTES ELS ANYS 60

L'última revisió del valor 
cadastral de Granollers
és de 1998, i la de les 
Franqueses és de 1999

Nous cursos a Can MuntanyolaAvança el centre de realitat virtual augmentada
La delegació de la Cambra de Comerç del 
Vallès Oriental i Granollers Mercat, a través 
de Can Muntanyola, reprenen aquest gener 
les sessions formatives de curta durada 
adreçades a empreses i emprenedors.

La UEI ha convocat, per al 31 de gener, una reunió amb les empreses i 
entitats interessades en el centre de realitat virtual augmentada que impulsa. 
Serà un centre de transferència de coneixement i tecnologia que servirà 
de suport a les empreses que vulguin impulsar la indústria 4.0 i incorporar 
eines de realitat virtual augmentada als seus models de producció.

ECONOMIA

Contractades 61 persones en 
situació d'atur de llarga durada
El Consell Comarcal ha contractat 
61 persones en el marc del progra-
ma Treball i Formació –subvencio-
nat pel SOC i cofinançat pel Fons So-
cial Europeu i els ajuntaments dels 

municipis on presten servei– per 
facilitar la inserció laboral d'aturats 
de llarga durada sense prestació, 
preferiblement majors de 45 i 52 
anys segons la línia d'ajut, benefici-

aris de la renda garantida de ciuta-
dania i dones víctimes de violència 
de gènere, entre altres col·lectius, 
mitjançant la formació i el treball. 

En total s'han fet 25 contractes 
d’un any i 36 de sis mesos d'auxili-
ars administratius, peons forestals, 
jardineria, neteja, obra, personal 
de neteja, atenció a domicili, agents 
cívics i ajudants de consergeria.

La revisió del valor cadastral té incidència sobre el valor de l'IBI

Tanca la sabateria Mon 
Groc i l'AKÍ del Ramassar

Arrenca el període de rebaixes d'hivern
Després de la campanya de Nadal i Reis arrenca oficialment el període
de rebaixes d'hivern, tot i que cada cop són més les botigues que ofereixen 
descomptes en altres períodes de l'any. Enguany les rebaixes s'allargaran 
fins al 29 de febrer. Un any més, els establiments de roba i el calçat són
els que ofereixen descomptes més alts, d'entre el 30% i el 50%.

x.l.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2020

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
13 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 5 hores. 
INCOTERMS 2020
Conèixer amb profunditat 
els Incoterms 2020 i la seva 
aplicació pràctica.
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

14 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores. 
EXCEL PER A EXPERTS: 
DOMINA LES MACROS 
Automatització de processos 
amb MACROS. Inserció de Controls 
ActiveX.
Cambra de Comerç  
Delegació Granollers

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

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

16 GENER
9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació 
bonificable de 8 hores.
ORIENTACIÓ A BENEFICIS (BAI) 2020
Actuacions que ens permetran 
recuperar B.A.I. per fer de l’empresa 
una entitat més rendible. 
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

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

22 GENER
10 a 12 h. Emprenedoria. Seminari.
NOUS MODELS PER EMPRENDRE: 
L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
I DIGITAL
Granollers Mercat

23 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable
de 10 hores. 
INICIACIÓ A L ‘EXCEL
Iniciar-se en el programa informàtic 
Excel amb la finalitat d’aplicar els 
nous coneixements de forma 
immediata al lloc de treball.
Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

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

19 h. Emprenedoria. 
Formació.
Presentació del Curs d’Especialització 
de Realitat Virtual i Augmentada 
en el sector de l’Automoció.
Empresa i emprenedoria.
Granollers Mercat

29 GENER
9 a 14 h. Formació bonificable 
de 20 hores.
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ D’ESTATS 
FINANCERS
Entendre i interpretar els estats 
comptables i financers de l’empresa 
per aquelles persones que han de 
prendre decisions en conseqüència 
però que no són expertes financeres.
Cambra de Comerç
Delegació Granollers

10 a 12 h. Emprenedoria. Formació.
ELS AUTÒNOMS 
I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT 
LA SEGURETAT SOCIAL
Granollers Mercat

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

CREDIT CARD

LES FRANQUESES. L'empresa quími-
ca Derypol, dedicada al desenvolu-
pament, fabricació i comercialitza-
ció de productes per a la depuració 
d'aigües i processos de paper, així 
com polímers per a altres aplica-
cions industrials, inverteix actual-
ment més d'1,2 milions d'euros en 
la construcció d'una nova nau per 
encabir nous reactors, amb més 
capacitat, que han de servir per 
ampliar i millorar la producció de 
la companyia. Primer s'instal·larà 
un reactor amb una capacitat de 
20 tones que s'afegirà als 6 que hi 
ha actualment a la planta de �locu-
lants, tots de menys capacitat que 
el nou, i quedarà espai per a instal-
lar-ne tres més en el futur.

La nova nau, de 100 metres qua-
drats i 10 d’altura, s’aixeca a l’in-
terior de la planta actual al polí-
gon Congost i substitueix una an-
tiga instal·lació que havia quedat 
petita i obsoleta. "Contínuament 
anem invertint per millorar els 
processos productius, tant en 

derypol

NOU REACTOR  La nau que es construirà allotjarà aquesta nova maquinària

EMPRESES LA FIRMA QUÍMICA, QUE AQUEST ANY CELEBRA EL 50è ANIVERSARI A LES FRANQUESES, FACTURA POC MÉS DE 30 MILIONS ANUALS

R+D com en personal, maqui-
nària i instal·lacions", explica 
Narcís Darnés, director d'operaci-
ons de l'empresa. L'any 2016, per 
exemple, ja va invertir 900.000 
euros en la incorporació d'un nou 
reactor que va permetre fer un 
salt en la capacitat productiva, i el 

Derypol aixeca una nova nau
per ampliar capacitat productiva

2017 es va renovar l'actual reac-
tor de resines. Justament llavors, 
el 2017, l'empresa va celebrar els 
50 anys de la seva fundació a Gra-
nollers, mentre que aquest any 
2020 ho farà de la construcció de 
la planta de les Franqueses, on va 
traslladar-se poc després de néixer. 

Actualment, Derypol se cen-
tra especialment en la fabricació 
de productes per a la depuració 
d'aigües i processos de paper, tot 
i que també manté les línies de 
negoci originals, basades en la 
producció d'articles químics per 
a la indústria tèxtil. A més, expli-
ca Darnés, "els últims anys hem 
fet una aposta per la recerca i el 
desenvolupament al laboratori, 

i també pel salt a la indústria 
4.0, amb la incorporació de tec-
nologies punteres a la planta".   

Derypol, que actualment ex-
porta a més de 50 països, té una 
plantilla de 55 treballadors a les 
Franqueses i una vintena més a 
Barcelona, on hi ha les o�icines i 
el servei d'administració. Per al 
2019, la previsió de fabricació 
era de 21.500 tones entre resines 
i �loculants, mentre que la previ-
sióp de facturació era de 33,5 mi-
lions d'euros. ❉

Medi ambient

Derypol és una de les empreses fran-
quesines amb incidència ambiental 
potencialment elevada que en les dar-
reres inspeccions de la Generalitat no 
ha superat tots els controls ambientals. 
El seu director d'operacions explica que 
les incidències detectades responen a 
"emissions molt puntuals" i assegura 
haver corregit en pocs mesos tots els 
incompliments, que han estat diferents 
cada any. "L'any passat vam instal·lar 
un sistema de rentat de gasos per 
evitar la sortida de carboni orgànic 
volàtil, i aquest any també hem ins-
tal·lat un filtre de carbó actiu perquè 
les emissions siguin més netes", diu 
Darnés, qui assegura que les auditories 
i inspeccions del 2019 són "totalment 
favorables". Darnés també recorda que 
"fa uns anys vam deixar de produir els 
polímers que podien resultar més con-
taminants" i destaca que "justament, 
el valor afegit dels nostres productes 
respecte a la competència és que són 
respectuosos amb el medi ambient".

NOUS FILTRES PER 
REDUIR L'IMPACTE 
DE LES EMISSIONS

La inversió en la nova
instal·lació, a l'interior de 
la planta actual, supera 
els 1,2 milions d'euros
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El KH-7 Epsilon Team lluita al Ral·li Dakar
Jordi Juvanteny, José Luis Criado i Xavi Domènech, el KH-7 Epsilon Team, 
segueixen lluitant per la part alta de la classificació de camions al Ral·li 
Dakar. El granollerí Xavi Blanco, per la seva banda, copilot de Jesús Puras, 
es troba entre els 10 primers de la categoria de buguis. Rafael Tornabell, 
també de la ciutat, es troba entre els 30 primers a la mateixa modalitat.

El CNG, al Campus Top Aleví
Sis nedadores d'artística i una entrenadora  
del CNG, van participar, a finals del 2019, al  
Campus Top 30 de Natació Artística Aleví, a 
Madrid, després d'haver estat convocades per 
la Real Federació Espanyola de Natació.

ESPORTS

El club Balonmano Granollers 
(BMG), anunciava, per acabar 
l'any, el nou fitxatge de la juga-
dora Ana González (1998), qui ja 
forma part del KH-7 i jugarà amb 
el sènior femení granollerí, com a 
mínim, fins al final de temporada 
2019-2020, el dissabte 23 de maig, 
quan el KH-7 posarà fi a la tempo-
rada enfrontant-se al RoCasa Gran 
Canaria, una disputa que se cele-
brarà al Palau, a casa. González, 
com a extrem dret, s'incorpora a 
l'equip tripulat per Robert Cuesta 
i deixa enrere el Club Balonmano 
Elche Mustang, on jugava fins ara, 
el conjunt que acomiadava l'any 
en el quart lloc a la classificació de 
Divisió d'Honor, amb 13 punts, 5 
més que l'equip granollerí.

La jugadora, d'origen mala-
gueny, aportarà la seva experièn-
cia en la competició internacional, 
ja que al llarg de la seva trajectòria 
ha estat convocada per  la selecció 
absoluta i enguany ha repetit con-
vocatòria amb el conjunt estatal 
liderat pel granollerí Carlos Viver 
al Mundial. González ha jugat, in-
ternacionalment, amb totes les 

HANDBOL | Divisió d'Honor  EL NOU FITXATGE DEBUTARÀ DISSABTE EN UN PARTIT DE LLIGA CONTRA EL VALLADOLID

El BMG incorpora Ana González com 
a extrem dret de la plantilla del KH-7

categories inferiors, promeses, 
juvenil i júnior, i suma més de 100 
gols en 45 partits.

Estrena en partit de lliga
Ana González debutarà amb el 
KH-7, dissabte (16.30 h), al pri-
mer partit de l'any, contra l'Aula 
Alimentos de Valladolid, l'actual 
vuitè conjunt a la classificació de 
la lliga Guerreras Iberdrola. 

El sènior femení del BMG se si-
tua en setena posició, només un 
lloc per sobre que el seu pròxim 
rival, i gaudeix ara de 8 punts, 
conseqüència de tres triomfs, dos 
empats i quatre derrotes. 

KH-7 BMG -  VALLADOLID
Dissabte, 11  16.30 h Palau

ANA GONZÁLEZ  El nou fitxatge de l'equip de Robert Cuesta arriba de l'Elx 

n La Fundació BMG, que treballa en 
matèria de cooperació internacional, va 
celebrar unes jornades de formació a 
Kédougou (Senegal) del 27 de desem-
bre de 2019 al 4 de gener. El projecte, 
que rep el nom d'Handball à l'école, té 
el propòsit de promoure la pràctica es-
portiva de joves jugadores de la ciutat 
senegalesa com a eina d'empodera-
ment femení, la igualtat de gènere i la 
promoció dels valors de l'esport. Tam-
bé, David Ginesta, segon entrenador 
del Fraikin, i Pol Garcia, membre de la 
junta directiva del club, estan impartint 
formació als tècnics encarregats dels 
equips escolars per, d'aquesta manera, 
potenciar l'handbol femení als centres 
educatius.

LA FUNDACIÓ BMG FA 
FORMACIÓ DE GÈNERE 
I VALORS AL SENEGAL

BMG

La central granollerina Lora 
Sarandeva afronta amb determi-
nació el partit. "Quan juguem al 
Palau, sempre ens fem fortes 
i posem moltes dificultats als 
equips que vénen de fora", asse-
gura Sarandeva, qui alerta que les 
jugadores del KH-7 hauran d'es-
tar molt atentes perquè "el joc de 
l'Aula és molt ràpid, i això ens 
pot fer perillar el partit", en pa-
raules de la central. 

De fet, l'Aula Alimentos de Valla-
dolid és un conjunt que es carac-
teritza per un bon contratac, bona 
porteria i jugadores potents. "Hem 
d'anar a guanyar els dos punts", 

manifesta Sarandeva. Ara just fa 
un any que les de Robert Cuesta 
començaven el 2019 amb victòria 
amb un marcador a casa de 30 a 20 
contra el conjunt BM. Castellón. El 
KH-7 va aconseguir tancar la tem-
porada 2018-2019 a la part alta 
de la classificació, concretament 
al quart lloc, de 14 posicions pos-
sibles, tot tancant l'etapa amb 34 
punts i fins a 15 triomfs.  a.j.

Solidaritat
'SOMRIURES QUE CUREN',
la cinquena edició de la campanya 
impulsada per La Mútua i a benefici 
de la Fundació Pasqual Maragall 
–centrada en la investigació contra 
l'Alzheimer–, aterrarà al Palau 
d'Esports en forma de doble partit 
solidari diumenge. A les 16.30 h  
començarà el matx d'handbol 
femení, entre el KH-7 i la selecció 
catalana, i hi participaran jugadores 
de sub-23. El partit masculí 
començarà a les 18.15 h amb 
jugadors del Fraikin i de la selecció 
catalana d'handbol. A la mitja part 
hi haurà un encontre de jugadors de 
categoria aleví.  L'entrada, en format 
donatiu, serà de 5 euros i es rebrà 
una xapa solidària a canvi. En el 
cas de donar 10 euros, es rebrà una 
pilota oficial de la trobada. El doble 
partit solidari és l'acte més rellevant 
de la campanya, que al llarg dels 4 
anys ha recaptat 100.000 euros.

La plata estatal amb 
la selecció catalana 
per a set jugadores 
del BMG i l'AEH
Les jugadores del BMG Goundo 
Gassama, Mariona Bruach, Júlia 
Goméz Monplet, Anna Vallvé i Ka-
diatou Jallow han quedat subcam-
piones en el Campionat d'Espanya 
amb la selecció catalana, mèrit al 
qual se sumen les franquesines 
Júlia Gómez Redondo i Lucía Va-
lencia, de l'Associació Esportiva 
Handbol (AEH) Les Franqueses. La 
competició, que va començar di-
jous passat i va acabar dimarts, va 
tenir lloc a Cantàbria.  
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SASHIKOPATCHREYCLING PAKO BOZA
Las labores, la costura en general, ha sido relegada al mundo de lo domestico, que a su
vez, ha sido tradicionalmente el lugar de las mujeres. Lo realmente interesante en esta
exposición es ver como un hombre al que le ha tocado vivir una juventud complicada
por el mero hecho de pretender ser libre, retoma esta técnica históricamente
considerada“menor” para convertirla en gesto artístico.

Justo tras la Revolución Liberal iniciada por los Situacionistas en el famoso “Mayo de
1968”, comenzaron las minorías a tomar los discursos históricos. Es curioso que ese
fuera precisamente el momento en el que las primeras generaciones feministas
reivindicaran la costura como expresión artística. También es curioso remarcar como
fue el único lugar de creación que se permitió a las mujeres ya que éstas no podían
acceder a las academias de Bellas Artes y por tanto, no podían formarse hasta bien
entrado el siglo XX. Tiene gracia que ya en el siglo XXI Pako Boza retome las técnicas
tradicionalmente asociada a la “otredad” para darle la vuelta y crear una propuesta
que no solo posee una importante presencia plástica sino que además pone sobre 
el tapete la idea del empoderamiento de las minorías marginadas.

Puntadas, telas bordadas, piezas sobrepuestas… el mundo de lo femenino, de lo
preciso, del detalle se usan como herramientas para crear obras rotundas. 
Esta exposición pone en duda el mundo de las dualidades, tan presente, por otra parte, 
en las culturas occidentales; lo masculino versus lo femenino queda en entredicho. 
A mediados del siglo XX Simone de Beauvoir aseguraba que “la mujer se hace”, 
casi cabría preguntarse, al hilo de esta muestra, qué ocurre con el hombre ¿También será
una creación cultural y social? Sea como fuere, siempre es interesante que una
propuesta artística lleve al mundo de las preguntas ya que éstas son una clara
manifestación de reflexión.

Pedro Marín Boza

RACÓ D’ART ANTIGA CASA MATAS · GALERIA EL SOL · CARRER DEL SOL, 47 · GRANOLLERS

INAUGURACIÓ 10 DE GENER DE 2020 A LES 19 H

L'ALIANÇA ENTRE 
EL PME I EL CB LES 
FRANQUESES DÓNA 
LLOC A 23 EQUIPS 

Per segon any consecutiu, el Club Bàsquet Les Franqueses (CB Les Franqueses) 
i el Patronat Municipal d'Esports (PEM) van presentar, conjuntament, els equips 
franquesins. La temporada 2019-2020 compta amb un total de 23 equips, dels 
quals 3 són mixtes, 13 són masculins i 7 femenins. D'aquests conjunts, 5 són equips 
del club  i de la fundació Apadis i 17 són del PEM. Pel que fa al nombre de jugadors, 
el planter compta amb 268, dels quals 191 són del PEM, 59 són propis del Club 
Bàsquet Les Franqueses i 18 són membres d'Apadis, dades que es tradueixen en 
163 nois i 105 noies. La presentació –que va tenir lloc el divendres 20 de desem-
bre–, per primer any, va comptar amb elements espectaculars, com ara jocs de 
llum i màquines de fum. A més, la trobada va consistir en un berenar que, per les 
dates en què es va celebrar, va rebre el nom de torronada, però va oferir tota mena 
de menjar, com ara truita i empanades. El club hi va aportar les begudes.

cb les franqueses

ENTITATS  ÉS EL SEGON ANY QUE EL PME I EL CB LES FRANQUESES PRESENTEN UN PLANTER CONJUNT BÀSQUET | Copa Catalunya  PRIMER PARTIT DE L'ANY

GRANOLLERS. La 13a jornada de 
Copa Catalunya enfrontarà al Club 
Bàsquet Granollers (CBG)-Blockc-
hain BCN-AP al CEB Girona Metal-
quimia, actual tercer classificat a 
la taula amb 20 punts. Només un 
punt per sota es troba el conjunt 
granollerí, amb 19. Aquesta és 
l'ajustada situació amb la qual els 
homes tripulats per Ricard Ven-
tura afronten la 13a disputa de 
la temporada i el primer partit de 
l'any, un matx que se celebrarà a 
casa dissabte (17.45 h), al pavelló 
del carrer Girona, i que significarà 
la meitat de la temporada. 

El balanç del CEB Girona és de 
vuit triomfs i quatre derrotes, 
mentre que el CBG afronta el par-
tit amb poca diferència, només 
una victòria menys, dades que 
demostren com n'estan d'igua-
lats els dos equips. De fet, si els de 
Ventura guanyen dissabte, el CBG 
es posaria per davant de l'actual 
tercer classificat.

Ricard Ventura defineix l'equip 
rival com "bon defensor, de fet, 
és la quarta millor defensa de la 

categoria", en paraules de l'entre-
nador, qui no espera una disputa 
fàcil, perquè el Girona té "molta 
força i molt tir exterior de tres 
punts", declara el tècnic. Ventura 
també tem jugadors potents del 
rival, com Toni Espinosa júnior. 
De fet, el CEB Girona Metalquimia 
ve d'una victòria contra el conjunt 
Lluïsos de Gràcia A-Verdi Submi-
nistraments, un partit –disputat el 
passat 22 de desembre– que va fi-
nalitzar 68 a 60, tot donant la raó 
al pròxim rival dels granollerins.

Però res impedeix que el CBG 
arribi a la cita amb bon ànim, des-
prés del triomf amb solvència al 
derbi vallesà davant del Recanvis 
Gaudí Mollet B, un matx que es va 
jugar a domicili i que va finalitzar 
amb el marcador de 55 a 70. 

Per a l'entrenador, la clau per a 
dissabte serà "deixar amb pocs 
punts un equip que té un molt 
bon atac".

Ara fa un any, els granollerins 
van aconseguir vèncer el CEB 
Girona Meltaquimia a casa, a la 
pròrroga del partit.  aïda jiménez

Dissabte, el CBG es juga 
entrar a posicions d'ascens
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LES FRANQUESES. La Unió Ciclista 
les Franqueses ha impulsat, per 
primera vegada a Catalunya, la 
cursa Dark Cross, la prova de ci-
clocròs nocturn que es va dispu-
tar 28 de desembre de 2019, a la 
tarda i que mai abans havia tingut 
lloc al país. La cita pionera va agru-
par fins a 280 participants entre 
les categories infantils i absolutes 
–cadet, júnior, júnior femenina, 
sub-23, elit, elit sub-23 fèmina, 
màster-30, màster-40, màster-50 
i màster-60– que van competir en 
un circuit de 2,6 quilòmetres de 
llargada, que va partir de la Via 
Europa de les Franqueses, con-
cretament a l'alçada dels números 
36-40. El Dark Cross va tancar la 
Copa Catalana de la disciplina.

Del Pino lidera la màster-60
El franquesí Bernat del Pino, de 
la Unió Ciclista les Franqueses, va 
fer-se amb la primera posició de 
la categoria màster-60, amb el de 
temps de 45 minuts i 32 segons, i 
el també franquesí Antoni Serra va 

ajuntament

CICLISME | Dark Cross  LA UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES VA IMPULSAR LA CURSA

El primer ciclocròs nocturn 
de Catalunya, a les Franqueses

quedar en cinquè lloc a la matei-
xa categoria. Al seu torn, Santiago 
Segú, igualment membre de la Unió 
Ciclista les Franqueses, va fer-se 
amb la 21a posició, de 41 possi-
bles, a la categoria màster-40, amb 
el temps de 43 minuts i 38 segons. 
A la categoria elit, Francesc Gar-
cia, del mateix club, va aconseguir 

ANA GONZÁLEZ  Ja llueix l'equipació del sènior femení del BMG

L'Associació Esportiva (AE) La 
Mitja va dedicar, dijous de la set-
mana passada, el quilòmetre 14 a 
l'empresària Margarita Arderiu, 
una trobada –amb la presència 
de Francesc Colomé, alcalde de 
les Franqueses; Dolors Castellar, 
alcaldessa de la Garriga; Josep 
Mayoral, alcalde de Granollers; 
Emili Cordero, alcalde de Canove-
lles –municipi on té la seu Carns 

ae la mitja

ENTITATS  EL BOSC DE LA MITJA JA COMPTA AMB LA PLANTADA DEL ROURE D'ENGUANY

MARGARITA ARDERIU  Empresària del municipi de Canovelles

El quilòmetre 14 de La Mitja, 
dedicat a Margarita Arderiu

Arderiu–; Toni Cornellas, presi-
dent de l'AE La Mitja, i Joan Villu-
endas, president de la Federació 
Catalana d'Atletisme– que ha tin-
gut lloc a l'entrada de l'urbanit-
zació Els Gorchs, a Llerona. Cada 
any, la prova atlètica reconeix 
amb una placa en un dels punts 
quilomètrics de la prova les per-
sones que col·laboren amb la cur-
sa al llarg de la seva trajectòria. 

D'altra banda, una hora abans, a 
les 11 h, l'organització de la Mitja 
va celebrar la plantada d'un rou-
re –l'espècie triada amb motiu de 
l'any olímpic– a El bosc de La Mit-
ja com a activitat prèvia a la prova 
atlètica. 

Participació

El 2 de febrer la Mitja Marató arribarà 
a la 34a edició, una cita que recorrerà 
Granollers, les Franqueses i la Garriga i 
que espera igualar la participació de les 
darreres edicions –unes 10.000 perso-
nes–, tot i "l'alta oferta de curses que 
hi ha al gener i al febrer", explica Toni 
Cornellas, president de l'AE La Mitja. 
Actualment, hi ha 4.879 inscrits. De fet, 
només pel que fa als atletes vallesans 
se n'esperen uns 3.200. Com a novetat, 
La Mini inclourà dues categories noves 
per a infants de 2 i 3 anys.

LA CITA COMPTA ARA 
AMB 4.879 INSCRITS 

ATLETISME  L'ANIVERSARI SE CELEBRARÀ AMB UNA XOCOLATADA

LES FRANQUESES. El Cros Popular 
arribarà dissabte a la 25a edició, tot 
coincidint amb el 28è Cros Escolar, 
dues cites anuals que, en aquesta 
edició, tindran inici al parc del Fal-
gar i la Verneda, a Llerona, i que 
recorreran el carrer de la Penya, a 
Corró d'Avall, fins a la cantonada 
amb el carrer de la Riera del Con-
gost. A les 10 h arrencarà el Cros 
Popular, amb un recorregut de 
5.000 metres. Mitja hora més tard, 
a les 10.30 h, el Cros Escolar inici-
arà amb tres circuits possibles per 
als infants. La modalitat A consisti-
rà en 1.000 metres, mentre que el B 
serà de 600 metres i el C, de 200. La 
doble cursa serà puntuable per a la 
Lliga Comarcal de Cros. 

L'organització de l'esdeveni-

ment esportiu –l'Ajuntament i 
el Patronat Municipal d'Esports 
(PME)– posa a disposició dels par-
ticipants inscripcions gratuïtes, 
presencialment, fins a 15 minuts 
abans de cada cursa. 

A més, la doble cita compta amb 
el suport de la Diputació de Bar-
celona, de la Generalitat de Cata-
lunya i d'entitats municipals, com 
ara A4elKm, l'Associació Esporti-
va d'Handbol (AEH) les Franque-
ses, el Club Bàsquet les Franque-
ses, el Consell Esportiu del Vallès 
Oriental i el Grup Fondistes Bella-
vista. Un cop acabades les curses, 
la matinal es clourà amb una xoco-
latada popular. A més, l'organitza-
ció repartirà un obsequi per a tots 
els participants. 

El Cros Popular arriba 
dissabte a la 25a edició

classificar-se en una meritòria 14a 
posició, tot ocupant el centre de la 
taula d'una disputa en la qual van 
participar 37 ciclistes. Garcia va 
aconseguir recórrer el circuit en 
una hora, dos minuts i sis segons. 
Amb tot, l'entitat franquesina va 
viure la primera presa de contacte 
amb una prova precursora. 

El Club Triatló Granollers (CTG) 
és subcampió de Catalunya per 
equips de duatló de muntanya, una 
fita que va aconseguir l'equip mas-
culí a la darrera prova del 2019, 
disputada a Terrassa el passat diu-
menge 15 de desembre. L'equip 
vallesà, integrat per Marc Dona-
deu, Israel Nuñez, David Malagón, 
Oriol Forns, Biel Farré, Jonathan 
Berrocal, Santi Ribot i Ismael Vi-
cente, van sumar la puntuació ne-
cessària per assolir la posició, per 
davant del Club Medina Triatló, de 
Barcelona, i superada per l'equip 
osonenc del Club Triatló Lluçanès. 

Aquest resultat situa el CTG a la 

tercera posició a la Lliga Catalana 
de Clubs, després de cinc proves 
disputades i a falta només d'una, 
la cita que tindrà lloc el 19 de ge-
ner a Vilobí del Penedès, el 8è Du-
atló de Muntanya dels Pèlags.

Pel que fa a resultats individuals, 
Israel Nuñez se situa líder al ràn-
quing català absolut i també de la 
categoria de màster-40. Santi Ri-
bot, per la seva banda, és segon en 
la categoria màster-50.Amb tot, el 
CTG ha tancat el 2019 amb un se-
guit d'èxits, ja que al novembre va 
cloure la temporada entre els mi-
llors de Catalunya, en la quarta po-
sició d'un rànquing de 92 clubs.   

DUATLÓ  EN LA MODALITAT D'EQUIPS DE MUNTANYA

El Club Triatló Granollers, 
subcampió de Catalunya 

Diumenge (12 h), l'Esport Club 
(EC) Granollers tancarà la prime-
ra volta de la lliga a Tercera Naci-
onal contra el Centre Esports (CE) 
Hospitalet, líder a la taula, amb 
36 punts, un conjunt que l'entre-
nador dels granollerins, José Soli-
velles, defineix com a "molt fort". 
El darrer partit de l'EC, que va ser 
contra el CE Manresa, va suposar 
encaixar la derrota d'1 a 2, i va ser 
el primer partit en aquesta tem-
porada que els de Solivelles perdi-
en al Municipal del carrer Girona. 

"De cara a diumenge, la nostra 
idea és anar a jugar amb valen-
tia", declara el tècnic, qui afegeix 
que "tot i que sabem que és molt 
complicat, és possible guanyar 
al camp de l'Hospitalet". Per a 
Solivelles, la primera volta de la 
lliga ha estat "un èxit rotund, 
perquè l'objectiu clar i evident 
de salvar la categoria pràctica-
ment està aconseguit", explica el 
tècnic. Ara, l'EC gaudeix de la ter-
cera posició a la classificació, amb 
34 treballats punts.  a.jiménez

FUTBOL | Tercera Nacional  TROBADA AMB EL LÍDER 

L'EC tanca la primera volta 
al difícil camp de l'Hospitalet
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Cançons al carrerTaller de cinema i escriptura a l'Edison
Dissabte, a partir de les 12 h, els  
cançoners es tornaran a posar al servei 
de l'Avui Cantem, que durà la música a 
la plaça de la Corona, davant la Fonda 
Europa, davant La Gralla i a la Porxada.

La biblioteca Can Pedrals i l'Edison començaran avui, dijous, un  
club de lectura dedicat al cinema i adreçat a persones interessades  
en el llenguatge escrit i audiovisual. El curs, impartit per Esteve  
Plantada, començarà amb les històries de films com Blue velvet,  
de David Lynch, i Ciudadano Kane i Sed de mal, d'Orson Welles.

La Casa Sant 
Francesc proposa 
una versió de 
'La Rínxols d'Or'
La Roda d'Espectacles Infantils 
de l'Associació Cultural (AC) de 
Granollers durà diumenge (17.30 
h) a la Sala de Cultura Sant Fran-
cesc l'espectacle La Jana i els tres 
óssos, una proposta de la compa-
nyia Centre de Titelles de Lleida 
que versiona el conte clàssic de 
La Rínxols d'Or. Es tracta d'un 
muntatge de titelles, dissenyat 
per Joan-Andreu Vallvé i amb molt 
protagonisme de la música, del 
mateix Joan-Andreu i Poire Vallvé, 
i amb una nova versió de Bernat 
Vallvé. El marc escenogràfic evo-
ca el públic a una botigueta on es 
despatxen contes i on els titelles 
esdevenen joguines a mans dels 
seus manipuladors, que basteixen 
la narració amb cançons i ombres. 
Aquesta versió del conte popular, 
que la companyia va decidir repo-
sar amb motiu dels 25 anys de la 
seva creació. L'espectacle s'adreça 
als més menuts i, de fet, està re-
comanat per a infants a partir de 
2 anys. El preu de l'entrada per a 
adults és de 5 euros, i de 4 per als 
menors de 16 anys. 

ESPECTACLE FAMILIAR

Aüc parla de la violència sexual, 
diversa i molt més extensa del que 
es vol pensar; invisibilitzada per 
desconeixement o connivència. 
Aquest muntatge, estrenat ja fa tres 
anys, arriba ara al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG), amb una bar-
reja la música, la poesia, la dansa i 
el teatre per tractar les agressions 
a dones tot fugint dels tòpics i amb 
voluntat transformadora.

Un espectacle de la companyia 
Les Impuxibles (impulsada per 
Clara i Ariadna Peya), artistes con-
vidades de la temporada 2019-
2020 al TAG, en col·laboració amb 
Carla Rovira –a banda d'actriu i 
creadora, també educadora so-
cial–. És el setè muntatge de Les 
Impuxibles, la fusió artística d’una 
pianista i una ballarina, que són 
germanes, creadores i intèrprets.

Què passa quan s'asseuen a una 
taula una psicòloga, una supervi-
vent de violència sexual, una soci-
òloga, una ballarina, una música, 
una productora i una performer? 
Doncs de primer, es coneixen, 

han patit i el seu imaginari poètic.
L'espectacle s’emmarca en el 

cicle GPS –Girem Propostes Sin-
gulars– una programació con-
junta del TAG, el Teatre Auditori 
Cardedeu, del Teatre Ateneu de 
Sant Celoni i el Teatre Auditori de 
Llinars, orientada a donar suport 
a la creació contemporània.  m.e.

les impuxibles

CLARA PEYA  La pianista és una de les intèrprets d''Aüc'

TEATRE  LES IMPUXIBLES, RESIDENTS ENGUANY AL TAG, HI FARAN LA PRIMERA ACTUACIÓ AMB AQUESTA PEÇA ESTRENADA EL 2017

'Aüc', el crit contra la violència sexual

Ds 11 de gener, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 15 € (7,5 jove)

s'expliquen qui són les unes a les 
altres, comparteixen moments i es 
fan preguntes, a voltes complica-
des. Aquest és el punt de partida 
d'Aüc, que Les Impuxibles definei-
xen com "el que se sent entre les 
costures del silenci i la ràbia. És 
el crit o el lament silenciat en la 
nostra quotidianitat. És un lloc 

incòmode però necessari". 
A l'escenari hi pujaran cinc in-

tèrprets, amb històries infinites, 
que enfronten el repte d'expressar 
l'experiència corporal, emocional i 
racional de les violències sexuals 
mitjançant la fusió de diferents 
llenguatges. Un viatge entre la re-
alitat que viuen les dones que les 

n En el marc de la proposta Activitat 
360º, en acabat l'espectacle, el públic 
podrà quedar-se a la sala per conver-
sar amb Les impuxibles sobre el procés 
creatiu de l'obra, les sensacions vis-
cudes i compartir-hi reflexions. Serà 
a les 22.15 h, i es preveu que duri uns 
20 minuts.

LA POSTFUNCIÓ 
AMB LES ARTISTES

CULTURA

Les germanes Peya viuen l'art i l'espectacle com 
una eina transformadora per a fer reflexionar

El muntatge, protagonitzat per cinc dones, 
vol denunciar les agressions invisibilitzades

CRÍTICA TEATRAL  EL TAG REP DIVENDRES EL TEXT DE JORDI CASANOVAS, INTERPRETAT PER PABLO DERQUI I MARIA RIVERA

'La dansa de la venjança' o el cop 
de puny de quan l'amor acaba

GRANOLLERS. Pablo Derqui i Ma-
ria Rivera (a l'estrena i tempora-
da a La Villarroel, Laia Marull) es 

tag

EL DIVORCI  Pablo Derqui protagonitza aquesta obra punyent

dos protagonistes, podrà desco-
brir i posicionar-se a una banda 
o una altra fins que arribi el final. 
Tràgic, colpidor, devastador. Com 
un cop de puny. 

Pere Riera dirigeix aquesta 
batalla campal amb aquests dos 
boxadors incansables que qüesti-
onen els límits de l’ésser humà a 
partir d’un text original de Jordi 
Casanovas i amb producció pròpia 
de La Villarroel. 

La dansa de la venjança és una 
obra incòmoda que remou l'es-
pectador mentre veu la cruenta 
batalla entre dues persones que 
es van estimar. 

Caldrà agafar-se a la butaca i 
respirar.  clara m. clavell

Dv 10 de gener
21 h
Al Teatre Auditori de Granollers
Preu: 25 euros (zona A)
            12 euros (zona B)

	Títol. La dansa de la venjança
	Autor. Jordi Casanovas
	Direcció. Pere Riera
	Repartiment. Pablo Derqui 
i Maria Rivera (substitueix Laia 
Marull)
	Estrena. Febrer 2019 a 
 La Villarroel

La fitxa artística posen a la pell d'una parella que 
s’acaba de separar a La dansa de la 
venjança. El divorci els obliga a re-
plantejar-se com s'han de repartir 
les hores d'un fill menor d'edat. 
Un personatge absent, ja que no 
trepitja en cap moment l’escenari, 
però que es converteix en un pro-
tagonista més de la història. 

L’obra és una pluja de retrets, 
records incòmodes, mentides i 
mitges veritats que fan evident i 
accentuen una tensió que es man-
té durant els 80 minuts. El que 
havia sigut unió entre els dos pro-
tagonistes es converteix en una 
dansa plena d’odi i desesperació. 

L’espectador, i gràcies a un text 
que no pren partit per cap dels 
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La nova programació d'espectacles 
de les Franqueses comptarà amb 
14 muntatges –funcions infantils 
i familiars, el 81è aniversari del 
bombardeig franquista de 1939 i la 
14a edició de la Mostra d'Arts Es-
cèniques Festival dels Amateurs–. 
La primera obra serà aquest dis-
sabte (21 h), al Teatre Auditori de 
Bellavista, amb la comèdia tràgica 
La guerra de Troia no es farà, a 
càrrec del grup teatral granollerí 
Quatre per Quatre, qui oferirà la 
història d'Hèctor en el seu retorn 
a Troia. El clàssic s'adaptarà als 
temps actuals, amb punts còmics i 
invitació a la reflexió. 

La segona proposta és Els viatges 
d'en Filalici. El dit al nas, un mun-
tatge de titelles que s'escenificarà 
al Casal Cultural de Corró d'Avall 
el 18 de gener (18 h). L'espectacle, 
a més de titelles, oferirà ombres, 
projeccions i música en directe. 
La història parteix de la porta que 
s'amaga al fons d'un pou i que con-
dueix cap a un altre món, l'univers 
màgic de les lletres de l'Oceà Atlàn-
tic, un lloc on res és impossible. 

El 26 de gener (19 h) serà mo-
ment de commemorar les víctimes 
del bombardeig franquista de 1939 
amb l'obra Paisatge viscut, a càrrec 
de la companyia barcelonina Q-Arts 
Teatre. La proposta fomentarà la 

Les Franqueses obre el teló de la nova 
programació amb 14 espectacles

TEATRE INCLOU EL 81è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DE 1939 I LA 14a MOSTRA D'ARTS ESCÈNIQUES FESTIVAL DELS AMATEURS

ajuntament de les franqueses

'EL VIATGE D'EN FILALICI. EL DIT AL NAS' Portarà projeccions i música en viu

memòria històrica a través dels 
records de l'escriptora i activista 
feminista Maria Aurèlia Capmany. 

La bona vida, al seu torn, consis-
tirà en un concert familiar del grup 
2princesesbarbudes i tindrà lloc 
l'1 de febrer (18 h) al Teatre Audi-
tori de Bellavista. El concert es re-
muntarà 8.000 anys abans de Crist, 
al paleolític. També l'1 de febrer 
(21 h), el grup de teatre Naltrus, 
de Santa Coloma de Queralt, esce-
nificarà El crèdit, una comèdia que 
narra la situació de l'Antoni, qui 
necessita diners i acudeix al banc. 
Els directors i autors Mateu Pera-
niquel i Mar Puig portaran a esce-
na, el 8 de febrer (21 h), al Teatre 
Auditori de Bellavista, Bruna, un 
muntatge interpretat per GATU, el 
Grup Amics del Teatre d'Ullastrell, 
que trasllada els espectadors a 
dues èpoques diferents, tot endin-
sant-se en les realitats dels infants.

Espectacles de dansa
L'hivern seguirà amb Marina i el 
somni de volar, una proposta de NS 
Danza, companyia liderada per la 
creadora d'espectacles Núria Ser-
ra, qui ha dirigit i protagonitzarà, 
com a actriu, l'obra. Carlota Cuen-
ca serà la ballarina d'un espectacle 
que oferirà danses del món, teatre 
i titelles. La proposta tindrà lloc 

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

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

LITERATURA COMENTARÀ 'UNA NOCHE CON SABRINA LOVE'

La professora Francisca Alonso, 
avui, dijous, a l'espai de lectura
LES FRANQUESES. La Biblioteca Mu-
nicipal acollirà, avui, dijous (18 
h), un espai de lectura que consis-
tirà en una tertúlia del llibre Una 
noche con Sabrina Love, de l'autor 
Pedro Mairal. La sessió la dina-
mitzarà la professora Francisca 
Alonso, professora de llengua i 

literatura castellana a l'INS Lauro. 
Una noche con Sabrina Love –que 
es va portar a la gran pantalla amb 
una adaptació cinematogràfica el 
2000–, és una novel·la argentina 
guanyadora del Premi Clarín. L'úl-
tima edició del llibre es va publi-
car el maig de 2018. 

al Casal Cultural de Corró d'Avall. 
L'inspector, interpretada per la 
companyia osonenca Pierrot Te-
atre de Centelles –qui va guanyar 
el premi Votació de l'espectador 
a la 13a Mostra d'Arts Escèniques 
Festival dels Amateurs–, portarà 
a escena, el 29 de febrer (21 h), 
al Teatre Auditori de Bellavista, 
una obra de l'autor Nikolai Gògol 
i de la directora Montse Albàs. El 
març portarà La petita Capmany
de la mà de la companyia Tanaka 
Teatre, un espectacle de titelles, 
gegants, bestiari i màscares. Esce-
nificada al Teatre Auditori de Be-
llavista el 7 de març (18 h), l'obra 
té com a protagonista l'escriptora. 
La formació Triangle Teatre ater-
rarà dissabte 14 de març (21 h) 
al Teatre Auditori de Bellavista 
amb una obra del guionista, autor 
teatral i actor Jordi Sánchez, Fum, 

Fum, Fum. La penúltima obra pro-
gramada al març és una proposta 
que combina teatre i circ, Alquímia. 
Gerardo Casali i Rafa Espada, de la 
companyia barcelonina El negro 
y el flaco, oferiran el  21 de març 
(18 h) un espectacle per a tots els 
públics. Màgia eco-lògica és el títol 
del muntatge de màgia i ombres 
xineses que la companyia Mag 
Edgard portarà a escena el 28 de 
març (18 h). L'obra pretén consci-
enciar sobre el futur del planeta. El 
mateix dia (21 h), el Casal Cultural 
de Corró d'Avall acollirà Descalços 
en el parc,  i l'última funció de la 
nova proposta de la programació 
teatral serà Les dones sàvies, l'acte 
de cloenda de la 14a Mostra d'Arts 
Escèniques Festival dels Amateurs 
de les Franqueses, que tindrà lloc 
dissabte 18 d'abril (21 h) al Teatre 
Auditori de Bellavista. a.jiménez

ART EL TERMINI PER PRESENTAR PROJECTES ACABA EL 31 DE GENER

Convocatòria per triar les 
obres de la Mostra d'Art Urbà
Roca Umbert ha obert una nova 
convocatòria de selecció de pro-
jectes per a la novena edició de la 
Mostra d'Art Urbà (MAU), que en-
guany se celebrarà el dissabte 16 
de maig i tindrà com a eix temàtic 
el concepte de mecanització, i com 
ha influït a la societat actual. Així, 
en aquesta edició hi podran par-
ticipar artistes i col·lectius amb 
projectes que intervinguin l'espai 
públic exterior del recinte de Roca 
Umbert, que estiguin vinculats al 
concepte de mecanització i au-
tomatització, i que fomentin l'art 
com a eina d'expressió, reivindi-

cació i comunicació social.
El termini de presentació de 

projectes acabarà el 31 de gener. 
Per participar-hi caldrà entrar al 
registre de Roca Umbert un dos-
sier de l'obra, amb el títol, descrip-
ció, requisits tècnics de muntatge 
i desmuntatge, espai proposat, 
trajectòria professional i pressu-
post. Cada projecte seleccionat re-
brà com a màxim 1.500 euros en 
concepte d'ajut a la producció de 
l'obra (que caldrà justificar amb 
els tiquets de compra) i d'hono-
raris (que no podran superar els 
500 euros). 

MÚSICA

Azucarillo Kings, 
primers confirmats 
al cinquè Minibeat

Diumenge (13 h), l'església de 
Santa Eulàlia de Corró d'Avall aco-
llirà el concert de Reis, organitzat 
per l'associació cultural La Cívica. 
El concert amb la coral Xeremella, 
qui oferirà un repertori basat en 
nadales, algunes de les quals can-
taran per primera vegada.

CONCERT DE REIS

La coral Xeremella 
estrena nadales

Diumenge 10 de maig se celebra-
rà el festival familiar de música 
alternativa de Granollers, el Mini-
beat, una proposta que ja ha posat 
les entrades a la venda –es poden 
trobar al web minibeat.cat– des-
prés de con�irmat alguns dels ar-
tistes que hi actuaran. El festival, 
que tindrà lloc al recinte de Roca 
Umbert, comptarà amb Azuca-
rillo Kings –una banda amb més 
de 20 anys de trajectòria–, Tokyo 
Sex Destruction –el quartet que 
cultiva els gèneres garage, punk i 
soul– i Rombo –una banda funda-
da el 2005 que presentarà el seu 
segon disc, Clara Montse Núria–.

Divendres (19 h), s'inaugurarà 
l'exposició Sashikopatchrecycling, 
una mostra del vallesà Pako Boza 
que es podrà visitar al Racó d'Art 
Antiga Casa Matas, a la Galeria el 
Sol, al carrer del Sol, 47.  La mostra 
inclourà obres realitzades amb la 
tècnica del patchwork.

PATCHWORK

Pako Boza exposa 
a la Galeria El Sol

Diumenge (10.30 h), la ballarina 
i professora de dansa contempo-
rània Aina de Gispert impartirà, 
al Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de Roca Umbert, un taller 
de dansa amb nadons. S'han ex-
haurit les places.

DANSA

Dansa per a nadons 
a Roca Umbert

La granollerina Quatre per Quatre enceta 
el cicle amb 'La guerra de Troia no es farà'

Dimecres s'inaugurarà l'exposició 
Es tracta d'abstracte, de l'artista 
Sion, a l'Espai Tranquil Barbany, 
una mostra de pintura que es po-
drà visitar fins al 15 de febrer.

PINTURA

Sion mostra la seva 
obra a can Barbany
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Desfilada de girafes, óssos i elefants 
gegants a la cavalcada dels Reis d'Orient

TRADICIÓ  ENGUANY, COM A NOVETAT, LA CAVALCADA VA COMPTAR AMB UN ESPECTACLE MUSICAL EN UNA RODA GIRATÒRIA, A PEU DE CARRER

GRANOLLERS. Diumenge a la tarda, 
els infants de la ciutat van des-
pertar ses majestats, qui dormien 
a les tendes del campament del 
patge Gregori, al recinte de Roca 
Umbert. Enguany, la cavalcada 
comptava amb novetats, com ara 
la desfilada, per primera vegada, 
del patge Picarol. A més, la caval-
cada comptava amb un espectacle 
d'arts escèniques amb una nova 
estructura (2), una roda giratò-
ria que anava obrint el pas de la 
desfilada conjuntament amb el 
projecte associatiu Granollers 
Pedala. "L'espectacle de la roda 
giratòria va ser una de les nove-
tats que més ha sorprès i agra-
dat d'aquest any", valora Maria 
Villegas, regidora de Cultura. Si 
bé l'edició anterior ja comptava 
amb animals gegants (3), enguany 
se n'han incorporat més, i, per 

primer cop, també han dormit 
al campament del patge Gregori. 
"El fet que els animals fossin al 
campament, ha ajudat molt que 
els infants es poguessin fami-
liaritzar, i en el moment de la 
cavalcada, ja els coneguessin", 
observa Villegas. Girafes, óssos i 
elefants de fantasia desfilaven en-
tremig d'un recorregut que, tam-
bé, mostrava els vestits d'estrena 
dels Reis d'Orient.

El vestuari de Melcior –encarre-
gat de la mirra– estava format per 
colors càlids, concretament, un 
vestit vermell amb tocs daurats, 
recobert d'una capa vermella, 
amb el coll de color cru i una coro-
na daurada amb pedres precioses, 
de colors vius (1). Gaspar –qui 
portava l'encens– va lluir el color 
verd, amb un vestit grisós i daurat 
i una capa verda que incloïa, tam-

bé, un coll de color blanquinós. La 
corona de Gaspar, semblant a la de 
Melcior, també era daurada i tenia 
pedres de colors. Baltasar –res-
ponsable de l'or– va mostrar un 
vestit blau i granat, recobert d'una 
capa a conjunt, també blava, amb 
el coll d'un to càlid. Baltasar lluïa, 
al cap, un accessori a l'estil africà a 
conjunt amb el seu vestuari, blau, 
granat i blanc. Diumenge, els Reis 
d'Orient van estrenar un vestuari 
que no renovaven des dels anys 
90, i que va suposar una partida 
de 15.000 euros del pressupost 
total de la cavalcada –de 75.000 
euros–. Enguany, amb motiu de 
la novetat dels vestits, s'ha difós 
a les escoles un retallable perquè 
els més petits poguessin anar-se 
familiaritzant amb el nou vestuari 
de ses majestats.

Qui també va renovar vestuari 

van ser els patges que acompa-
nyaven els Reis d'Orient, "optant 
per un estil més modern, però 
amb la intenció de conservar la 
tradició", explica Villegas, qui va 
rebre els Reis d'Orient a la plaça 
de la Porxada conjuntament amb 
l'alcalde, Josep Mayoral, i una gran 
quantitat d'infants acompanyats 
de les seves famílies. Tot seguit, el 
batlle va dedicar unes paraules als 
assistents i va entregar a ses ma-
jestats la clau màgica per obrir els 
panys de les llars de Granollers. 

Els Reis d'Orient no van dubtar 
en dirigir-se als infants i recollir 
les darreres cartes. El patge Gre-
gori mirava l'escena orgullós de 
l'alegria que va aportar a la ciutat 
des del seu campament, instal·lat 
des de divendres al recinte fabril, 
un espai que posava a l'alça els 
desitjos dels més petits. De fet, els 

infants van poder visitar les ten-
des on dormien ses majestats (4), 
que és on guardaven endreçades 
algunes de les cartes dels infants. 
El campament del patge Gregori 
també va permetre visitar el ma-
gatzem on es trobaven els regals, 
situat a la Tèrmica, un espai que 
acollia els presents que els Reis 
d'Orient, durant la nit de diumen-
ge a dilluns, van anar repartint. 

Entre altres activitats, el campa-
ment també va posar a disposició 
de la canalla jocs tradicionals i de 
lògica, berenar –xocolatada– i un 
ampli taller de fanalets a la nau 
Dents de Serra. Així és com el pat-
ge Gregori –qui divendres ronda-
va nerviós per la sala Nau B1 ulti-
mant detalls amb el patge Picarol 
i trucant-se amb ses majestats per 
assegurar que tot estava a punt– 
es va encarregar de fer gaudir la 
mainada. 

I a la cavalcada no va faltar el 
grup de carboners, que van acom-
panyar un gran carregament de 
carbó per als més entremaliats.  

TexT: a.jiménez / foTos: kaloni morera i 

Toni Torrillas / ajunTamenT

1 2

3 4
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 9 al diumenge 12 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 3º 14º 3º 13º 2º 14º 3º

BÀSQUET. DISSABTE 11, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CEB GIRONA
amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

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

Divendres i dissabte, Amics dels 
Pastorets va escenificar a Roca Umbert 
la proposta de microteatre Diàlegs 
de Nadal, una obra que pretenia fer 
reflexionar sobre les festes. Amb un 
to costumista, el muntatge va anar a 
càrrec del director cardedeuenc Marc 
Felipe, qui, enguany, s'estrenava com 
ajudant de direcció a Els Pastorets, 
al TAG. La representació va culminar 
les accions nadalenques d'Amics dels 
Pastorets de Granollers a la ciutat.

          Marc Felipe 
dirigeix la proposta 
'Diàlegs de Nadal'

Kaloni morera

POPULAR  EL CINQUÈ QUINTO SOLIDARI DESTINARÀ ELS BENEFICIS A BEQUES PER A JOVES CANTAIRES

La festa de commemoració de 
Sant Julià se centra en el cant
GRANOLLERS. Diumenge, Palou 
commemorarà el patró Sant Ju-
lià amb una festa que enguany 
versa sobre el cant. La jornada 
començarà a les Antigues Esco-
les amb un petit tast del concert 
Living the Requiem –del compo-
sitor nord-americà Dan Forrest–, 
que la Coral Albada, dirigida per 
Daniel Mendikoa, estrenarà el fe-
brer al Teatre Auditori amb motiu 
del seu 40è aniversari. Diumen-
ge, pujarà a l'escenari amb el Cor 
Rogent, també de la parròquia de 
Sant Esteve de Granollers. A les 
12.15 h serà el moment de la mis-
sa solemne, conduïda  per mossèn 
Josep Monfort, en què també hi 
haurà cant coral. La festa inclourà 
un vermut (13.30 h) –organitzat 
per l'AV de Palou– que se celebra-
rà també a les Antigues Escoles.

Cinquena edició del Quinto
Al llarg de la tarda (17.30 h) tin-
drà lloc la cinquena edició del 
Quinto Solidari que, precisament 

–seguint la temàtica de la festa 
patronal– destinarà els guanys a 
beques per a joves cantaires sense 
recursos. El Quinto tindrà lloc a les 
Antigues Escoles de Palou i oferirà, 
a més dels premis, un berenar po-
pular. Novament, mentre es juga el 
Quinto, actuaran el Cor Rogent i la 
Coral Albada, que anirant cantant 

arxiu / x.solanas

QUINTO  La parròquia és una de les principals entitats organitzadores

nadales. La parròquia de Sant Julià 
de Palou, el Moviment Cristià de 
Joves, l'Ajuntament, l'AV de Palou 
i les Antigues Escoles organitzen 
l'esdeveniment. Tot i que l'entrada 
és lliure, es recomana portar mo-
nedes de 50 cèntims i 1 euro per 
poder participar en les partides 
del Quinto Solidari.  
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La ciutat durant la postguerra
L'Arxiu Municipal ha organitzat el taller de descripció 
de correspondència històrica Obrim les cartes de la 
postguerra. L'activitat tindrà lloc dimecres (17 h) i 
ensenyarà a extreure informació sobre com es vivia 
a Granollers al voltant dels anys 1939 i 1940.

El Teatre de la Garriga-El Patronat acull, fins dissabte, la representació d'Els 
Pastorets, portada a escena per l'associació cultural Fem Pastorets. L'obra va 
començar a escenificar-se el 25 de desembre, dia de Nadal, i després de tres 
funcions, dissabte es clourà (19 h). Dirigit per Joan Monells i Lluís Pérez, el  
muntatge presenta un guió dels mateixos Monells i Pérez, i de Maria Dolors 
Ventós. Els Pastorets de la Garriga es defineixen per ser trencadors, innovadors i 
atrevits, i acostumen a mostrar una reinvenció del relat clàssic. L'espectacle té un 
cost d'11 euros –6 per als menors de 14 anys–. Les entrades es poden comprar al 
web del Teatre de la Garriga, www.teatrelagarriga.cat.

La innovació d''Els Pastorets' 
de la Garriga, a El Patronat

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

 EL PATRONAT

DIJOUS, 9
18.45 h Biblioteca de Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
19 h Cinema Edison
L'inici. Club de lectura sobre cinema, 
amb el periodista i poeta granollerí 
Esteve Plantada
20 h Cinema Edison
Los Miserables
DIVENDRES, 10
9 h Plaça de la Corona
Fira d'artesans
10 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira del disc
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (1-4 anys). Primeres  
paraules en anglès
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'illa de mai més. Club de lectura infantil 
(8-9 anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura jove 
(12-16 anys)
19 h Cinema Edison
Los dos papas
21 h Teatre Auditori de Granollers
La dansa de la venjança
21.30 h Cinema Edison
Los Miserables
DISSABTE, 11
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de brocanters i  
col·leccionisme 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de les Olles
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Parc Firal
Fira del Col·lectiu Artesà de Productes 
Naturals
10 h Plaça de Lluís Perpinyà

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
Biblioteca Can Pedrals
Arquitectura de Granollers. Fins  
al 10 de gener de 2020
Restaurant El Mirallet
Miratges, fotografies de Llorenç 
Civil. Fins a finals de gener
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 

Fins al 25 de febrer de 2020
Llibreria La Gralla
Mirades. Retrats, pintures de Laia 
Pajares. Fins l'11 de gener de 2020
Casino
Les parets parlen (2019), de Jordi 
Trullàs i Ramon Font. Fins al 31 de 
gener 
Espai Tranquil de Barbany
Aenima, de David Bawa i Joan Sala. 
Fins a l'11 de gener de 2020
Cinema Edison
Obres finalistes del premi  
d'escultura Manel Batlle.  
Fins al 12 de gener de 2020
Espai Tranquil Can Barbany
Es tracta d'abstracte
Fins al 15 de febrer de 2020
Racó d'Art Antiga Casa Matas
Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Inauguració 10 de gener (19 h)

DIJOUS, 9
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Juguem a... psicomotricitat, dirigit a 
famílies amb infants i embarassades
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Biblioteca Municipal
Comentari i tertúlia del llibre Una  
noche con Sabrina Love, a càrrec  
de la professora Francisca Alonso
DIVENDRES, 10
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
DISSABTE, 11
10 h Parc del Falgar i la Verneda 
25è Cros Popular i 28è Cros Escolar
21 h Teatre Auditori de Bellavista
La guerra de Troia no es farà
DIUMENGE, 22
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
13 h Nau de Can Ganduxer
Coral Xeremella. Concert de Reis
DIMARTS, 14
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

LES FRANQUESES

Fira del disc
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos)
12 h Plaça de la Corona
Avui cantem pels carrers
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern
17 h Museu de Ciències Naturals
Taller de collage. No al maltracte animal
18 h Cinema Edison
Los dos papas
20.30 h Cinema Edison
Los Miserables 
21 h Teatre Auditori de Granollers
Aüc, de Les Impuxibles
22.30 h Casino
Festa de country
DIUMENGE, 12
9 h Passeig del parc de Ponent
Mercat de segona mà
10.30 h Centre d'Arts en Moviment. 
Roca Umbert
Dansa amb nadons, amb Aina de 
Gispert
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició  
Tu investigues!
12 h Centre Cívic Palou
Festa de Sant Julià de Palou
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. La Jana i els tres óssos
18 h Carrers de Roca Umbert
Ordit. Instal·lació artística creada per 
Xevi Bayona. 18.30 h Performance
18 h Casino
Ball social, amb Eulogio
19 h Cinema Edison
Los dos papas
DILLUNS, 13
16 h Centres cívics
Inici de les inscripcions a la  
programació de febrer a juny  
de la Xarxa de Centres Cívics
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura sobre cuina
DIMARTS, 14
11 h Can Jonch

Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
18 h Sala Francesc Tarafa
Jornada de salut. El tercer sector i  
l'àmbit de la salut
18.30 h Museu de Granollers
Conferència sobre periodisme. El paper 
de TV3 en el sistema de mitjans de l'Estat
DIMECRES, 15
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)
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