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La Mitja,
la cursa de tothom
Unes 10.000 persones correran 
en alguna de les modalitats 

Dos usuaris de les residències de la 
FVO hi participaran per primer cop

xavier solanas

corredors novells
El Ricard i el Justino 
amb les cadires i 
els companys que 
els ajudaran a fer-la

ALBERT GARCIA XICOTA

Extècnic de l'EC, entrena un equip a la Xina

SALUT

"A Wuhan tothom està 
tancat a casa de fa dies"  35
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La Mitja Marató de Granollers - les 
Franqueses- la Garriga –que en-
guany torna a la data habitual del 
primer cap de setmana de febrer– 
s'ha convertit en una cita que va 
més enllà de l'àmbit purament es-
portiu. Als 21 km vallesans, amb 
prop de 8.000 participants, els  cor-
redors populars poden sentir-se 
com en una gran competició mun-
dial, córrer al costat de campions 
olímpics i ser animats per cente-
nars de persones en tot el recorre-
gut. A més, la Mitja compta sempre 
amb un vessant solidari i amb un 

pes molt important del voluntariat, 
així com té en compte l'esport in-
clusiu, no només a la prova reina de 
diumenge, sinó també amb el nai-
xement progressiu de diverses cur-
ses a l'entorn de la Mitja –Els 10 km 
i el Quart (5 km)–, i en especial les 

propostes de dissabte, amb l'Open 
(10.30 h), una caminada inclusiva 
de poc més de 4 quilòmetres que 
surt del Palau i que enguany aca-
barà al bell mig de la ciutat –a la 
Porxada– i la Mini (dissabte, 17 h), 
que per primera vegada inclou ca-

Piula amb 

#laMitja2020

recuperat l'any passat que els farà 
creuar-se a l'altura de la Garriga. 
A més, una de les claus del circuit 
de la Mitja i que més atractiu la fan 
és la presència de públic en tot el 
traçat i de grups d'animació que 
han anat creixent any rere any i 
que, en aquesta 34a edició, ja en 
són 21. 

Un altre valor que l'AE La Mit-
ja ha imprès en aquesta edició és 
l'aposta per l'atletisme femení, de 
manera que ha procurat atraure 
corredores d'elit que poden fer 
que enguany es bati el rècord del 
crono femení de la Mitja.

La sortida de la cursa tindrà lloc, 
doncs, diumenge a partir de les 
10.30 h amb els atletes professio-
nals i progressivament la resta (du-
rant 10 minuts) –prèviament hau-
ran sortit els dos dorsals del FVO i 
la Berta, una nena que pateix la sín-
drome de Rett [més informació a les 
pàgines 8 i 16]–. Des de l’avinguda 
Sant Esteve, a la cantonada Martí 
Grivé, el tret de sortida marcarà una 
nova edició de la prova. L’arribada 
tornarà a ocupar l’entorn del Palau. 

Un any més, la cursa comptarà 
amb la col·laboració altruista de 
1.300 persones entre voluntaris, 
policies locals, mossos d’esquadra 
i unitats d’assistència sanitària. 
Tots a punt per a una nova jornada 
multitudinària. m.e.Gairebé 8.000 valents

   correran la Mitja 2020
La 34a edició recupera la data habitual del 
primer diumenge de febrer i aposta per les 
atletes d'elit i la participació dels més petits amb
categories de 2 i 3 anys a la Mini de dissabte

Resultats
Dilluns podeu descarregar 

amb el codi QR totes les 
classificacions de la Mitja a

somgranollers.cat
resultats-mitja-2020 

tegories per als més menuts de la 
casa –entre 1 i 3 anys–.

Així, la bona organització de l'AE 
La Mitja i la popularitat de la pro-
va vallesana es traduiran un any 
més en prop de 10.000 corredors 
inscrits i preparats per afrontar 
alguna de les diverses modalitats 
–la majoria dels quals, prop de 
8.000, a la pròpia mitja–. 

A més, com ja és tradició, a la 
prova reina hi participaran un 
bon grapat de corredors professi-
onals, que es barrejaran entre els 
atletes populars, en un recorregut 

il·lustració: pau farell
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El domini kenyà a la Mitja s'ha 
convertit en una tònica dels dar-
rers anys, que en la darrera edició  
Abraham Kiptum reafirmava amb 
una marca inferior a l'hora. Ke-
nya tornarà a estar representada 
aquest diumenge de la mà de Ro-
nald Kiprotick Kirui, guanyador de 
la mitja marató de Bilbao de l'any 
passat. El trio de favorits –tots 
tres arribats de l'equip Nike– es 
completa, però, amb l'etíop Dege-
fa Abebe Negewo –amb molt bon 
resultat en la darrera marató de 
València i la mitja barcelonina– i el 

Velocitat, en 
mans dels homes 
africans de Nike

sud-africà Stephen Mokoka –que 
l'any passat va baixar de l'hora a la 
mitja marató de Buenos Aires–. 

L'elenc africà i, en aquest cas, 
també kenyà, es completa amb 
Vetus Cheboi Chenjor –amb 1h19' 
com a millor marca en una mitja– i 
Hoisea Kiplimo –1h36'–.

D'altra banda, com és habitual 
els darrers anys, un grup d'atletes 
anglesos participaran a la Mitja –i 
acostumen a fer un bon paper–. 
Enguany seran Mohamud Aadan 
(1h03'), Joshua Grace (1h04') i 
Joshua Lunn (1h06'). m.e.

L'etíop Abebe Negewo i el sud-africà 
Stephen Mokoka aspiren a tombar 
el domini kenyà dels 21 km vallesans

Abebe Negewo Degefa
Nascut a Etiòpia 
el 20 de maig de 1984

Les millors
marques:

61:31

MITJA MARATÓ
de Barcelona 

20190 (Catalunya)

MITJA MARATÓ
de Porto 2019

(Portugal)

MARATÓ
de Barcelona 2019 

(Catalunya)

MARATÓ
de València 2019
(Estat espanyol) MARCA A LA MITJA DE GRANOLLERS 2019 | PER ABRAHAM KIPTUM

59'58"

La guanyadora de l'edició 2019 de la Mit-
ja Granollers - les Franqueses - la Garriga, 
Míriam Ortiz, tornarà aquest diumenge 
al circuit vallesà per intentar superar la 
marca d'1h14'14'' de l'edició passada. 
De fet, des de 2006 no s'ha pogut supe-
rar el rècord femení de la prova, encara 
en mans de l'atleta africana Gete Wami 
(1h10'24''), i només s'hi va aprovar amb 
mig minut de diferència Marta Domín-
guez el 2009.

L'organització de la Mitja, però, ha in-
tentat enguany reforçar la participació fe-

menina amb l'objectiu de superar aques-
tes marques amb un nou rècord. Així, 
Ortiz (de l'AA Catalunya) arriba amb molt 
bona forma –l'any passat es va proclamar 
campiona de Catalunya de 10 km–, però 
tindrà dures competidores.

Especialment complicada serà la dis-
puta amb la ucraïnesa Edaria Mykhailova 
(IAAF Silver Athlete), que diumenge par-
tirà com a favorita, després d'aconseguir 
la marca d'1h11'36" en mitja marató l'any 
passat. També serà una atleta a tenir en 
compte Gema Barrachina (del Rios Run-

arxiu / x.s.

LA GUANYADORA DE L'EDICIÓ PASSADA ES TROBA AMB MOLT BON ESTAT DE FORMA, TOT I QUE HAURÀ DE COMPETIR AMB LA POTENT UCRAÏNESA 

Ortiz versus Mykhailova

Stephen Mokoka
Nascut a Sud-àfrica 
el 31 de gener de 1985

Les millors
marques:

MARATÓ
Shanghai International 

2017 (Xina)

MARATÓ
Lake Biwa 2019 

(Japó)

MITJA MARATÓ
Buenos Aires 2019 

(Argentina)

61:05

2:06:49

2:04:51

2:08:35

2:07:585

59:51

MÍRIAM ORTIZ
MARCA MITJA 2019: 01h14'14"
Va superar el seu millor registre en més d’un minut.

ning Team de Mataró), que va ser tercera a 
la darrera marató de València i és la quar-
ta al rànquing estatal de marató, així com 
l'austriaca Eva Wutti, que l'any passat va 
arribar cinquena a la Mitja granollerina i 
té una marca de mitja d'1h15'.

Tal com destaca l'AE La Mitja, les prime-
res 10 posicions, tant en masculí com en 
femení, acaben comptant amb noms d'eu-
ropeus que s'apropen a la prova vallesa-
na. Sovint són protagonistes de sorpreses 
i enguany hi ha una àmplia representació 
d'atletes angleses amb marques als 21 
quilòmetres que no superen l'1h16'. Es 
tracta de Charlene Thomas, Alison La-
vender, Samantha Harrison, Katie White i 
Lucy Reid. m.e.
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ELS NOSTRES SERVEIS: 
Atenció personalitzada | Instal.lació, confecció i entapissats | Rivetat de  catifes | Transport 
a domicili | Finançament fins a 12 mesos * | Targeta Premium          * Fins a 6.000€ sense interessos

PINTURES   ACCESSORIS   PAPER PINTAT   REVESTIMENTS   PAVIMENTS   PARQUETS   
ROBA DE LLAR   CORTINES DESCANS    DECORACIÓ   CATIFES   JARDÍ   PORTES

C/ Joanot Martorell, 272  
08402 Granollers     
    93 849 87 44         
    lober16@grupolober.com
    Dilluns a Divendres: 8 a 20h 

    Dissabtes: 9 a 20.30h

Visi
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e a: 

www.g
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ber.c
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BAI
XES

EN LLAR I DECORACIÓ

-30%-50%-40%

¡Us desitjem una bona Mitja Marato!
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“Molta gent creu que córrer és 
per posar-te en forma, però no 
és així: t’has de posar en forma 
per poder córrer”, afirma Bar-
tolomé. Per això al programa del 
CNG fan tres grups —iniciació, 
intermedi i avançat— per tal que 
cada corredor pugui seguir un rit-
me de treball adequat a les seves 
circumstàncies. Enguany, però, i 
arran del nivell dels participants, 
s’ha eliminat el grup més baix i se 
n’han creat dos d’intermedis. “A 
mi em van posar al més baix; 
i millor, perquè quan veig els 
entrenaments que fan els del 
grup avançat, m’adono que no 
ho aguantaria”, assegura Yagües, 
qui va començar a córrer fa apro-
ximadament un any i va decidir 
apuntar-se a La Mitja “perquè 
m’agrada córrer, però veia que 
no passava dels cinc quilòme-
tres i volia millorar. D’aquesta 
manera t’obligues a entrenar i 
ho fas sota unes pautes supervi-
sades i adaptades a tu”.

Però l’entrenament progressiu, 
barrejant força i resistència, no és 
l’únic que es necessita per prepa-
rar una prova atlètica com aquesta, 
sinó que l’alimentació saludable 
també és bàsica. “La setmana an-
terior, igual que durant la resta 
d’entrenaments, hem de fer una 
dieta rica en carbohidrats, pro-

Posar-se en 
forma per córrer

teïna i greixos saludables per tal 
que el cos tingui reserves”, diu el 
responsable del programa, “i pel 
que fa als entrenaments, s’ha 
de baixar la intensitat amb en-
trenaments més curts i de trot 
suau. A mitja setmana, una des-
càrrega de cames en mans d’un 
fisioterapeuta també ajuda”.

Consells per al gran dia
Si és la primera vegada que corres 
la Mitja o una cursa en general, els 
nervis per la prova potser no et 
deixaran dormir, però descansar 
les hores que toquen és tan im-
portant com augmentar la ingesta 
de carbohidrats. Pel dia marcat en 
vermell al calendari, també hi ha 
recomanacions. “Ens hauríem de 
llevar dues o tres hores abans 
de la cursa per tal de poder 
esmorzar fort i poder digerir 
abans de començar. També és 
important escalfar bé, perquè 
no deixa de ser una prova ràpi-
da, i menjar una peça de fruita 
abans de l’inici. Pel que fa a la 
roba, sempre aconsello que és 
millor passar fred a la sortida 
que no pas calor durant la cur-
sa, perquè provoca deshidrata-
ció”, explica José Bartolomé. 

l portar unes sabatilles conegu-
des també és important, com relata 
Ivet Yagües: “la setmana passada 

o.f.

ENTRENADOR I NOVELLA  Ivet Yagües ha seguit les recomanacions de José Bartolomé per córrer la seva primera Mitja

Barney Stinson, el personatge de la coneguda sèrie How I met your mother, deia 
que fer una marató només tenia un secret: posar-se a córrer. Però en aquest cas, 
com en molts d’altres, la realitat res té a veure amb la fi cció, i preparar la Mitja és 
molt més complicat que això, tal com demostren els centenars de persones que 
cada any s’apunten a programes com el Comença a fer la Mitja (Aire Esports – 
Ajuntament de Granollers) o l’Entrena La Mitja (A4elkm – Patronat d’Esports de 
les Franqueses). Altres entitats, com el CN Granollers, també tenen el seu propi 
programa, en aquest cas, l’Entrena’t per a La Mitja. El seu responsable, José Bar-
tolomé, explica com prepara la cursa, juntament amb Ivet Yagües, que ha seguit 
els entrenaments i per primera vegada correrà els 21 quilòmetres. 

vaig anar a entrenar amb unes 
vambes noves que em van pro-
vocar una sobrecàrrega als ad-
ductors. Espero que aquesta pe-
tita lesió em deixi acabar la cursa 
diumenge”. I afegeix que “una 
companya em va dir que la Mit-
ja es corre per collons, perquè 
l’ambient que hi ha al llarg de tot 
el traçat no et deixa retirar”.

Tant és així, que el consell més 
important que dóna Bartolomé és 
gaudir. “Si busques fer una mar-
ca, t’has de planificar bé la cursa, 
saber quin temps has de portar a 
cada quilòmetre, on has de men-
jar... Però, si no, el que has de fer 
és gaudir de cada moment per-
què l’ambient és espectacular. 
És una cursa emblemàtica que el 
públic viu molt. No tinguis pres-
sa, hidrata’t i menja”. I Yagües 
pensa seguir el consell. “El meu 
objectiu és acabar-la, i si pogués 
baixar de les dues hores, millor. 
Sé que la pujada serà dura i que 
els últims quilòmetres seran 
mort i destrucció, però hem fet 
un grup de gent que estem molt 
engrescats, tant que abans de 
córrer aquesta ja ens hem apun-
tat a la mitja de València”. o.font

LES CLAUS DE L'ÈXIT A LA CURSA

Una bona hidratació 
Cal beure com a mínim 2,5 litres d'aigua diaris. Tampoc 
oblidar-se de beure durant la cursa.

Una bona alimentació 
La nit abans de la cursa cal fer una bona ingesta 
d'hidrats de carboni. De fet, durant la setmana anterior 
es recomana augmentar la proteïna i els greixos 
saludables

No estrenar vambes
ni mitjons 
I posar pólvores de talc al peu.

Estar descansat/ada
Descansar dels entrenaments dos dies 
abans de La Mitja.

Abans de la cursa 
Abans de la cursa, fer 15 o 20 minuts d'escalfament 
i mobilitat de les articulacions. Cal llevar-se dues o tres 
hores abans per poder esmorzar fort i digerir-ho abans 
de començar a córrer. I peça de fruita abans de començar.

Preparació física  
Haver-la fet amb temps i cremant etapes.
I el dia de la cursa, cal gaudir-la.
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Entra al web

Introdueix la teva matrícula 
a la plataforma

Descobriràs si el teu vehicle 
està afectat per la ZBE

Et proposem la millor 
alternativa en transport 
públic!
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La solidaritat que capacita per a la cursa
CORREDORS I ESPORT INTEGRADOR UNA QUINZENA DE VOLUNTARIS ACOMPANYARAN DURANT LA MITJA RICARD PUIG I JUSTINO RODRÍGUEZ, EN CADIRA DE RODES

xavier solanas

CADIRES DE RODES  Triades específicament per a Ricard i Justino

Josep Anton Vizuete, treballador 
de l'àrea de manteniment de la 
Fundació Privada Vallès Oriental 
(FVO), ha corregut vuit vegades 
la Mitja, però mai ho ha fet com 
ho farà aquest any. Vizuete serà 
un dels 15 corredors que faran 
la cursa sencera i s'alternaran en 
guiar les cadires de rodes de Ri-
card Puig, de 52 anys –usuari de 
la residència Valldoriolf de la FVO 
que pateix una discapacitat se-
vera–, i Justino Rodríguez, de 41 
anys –inquilí de la llar-residència 
El Cinquantenari 2 de Granollers 
de la FVO–. El projecte En Ricard i 
en Justino correran La Mitja Mara-
tó de Granollers –que vetlla per la 
integració social– va ser una idea 
de Daniel Rodríguez, també treba-
llador del departament de mante-
niment de la fundació, i Izaskun 
Quintana, assistenta social a la 
mateixa entitat. Rodríguez i Quin-
tana, habitualment practiquen 

xavier solanas

ENTRENAMENT  Amb els voluntaris de la FVO al parc del Lledoner

curses de muntanya i carreres po-
pulars, i van prendre la iniciativa 
de voler apropar l'experiència de 
l'esport a persones ateses amb dis-
capacitat intel·lectual. A més, 26 
treballadors de la FVO correran la 
cursa per relleus. "Hem establert 
diferents nivells i ens hem orga-
nitzat perquè tots els treballa-
dors que vulguin puguin córrer 
per trams", explica Sònia Garcia, 
treballadora de la fundació, qui 
forma part de l'equip logístic del 
projecte. "També comptarem 
amb tres furgonetes i cotxes 
particulars que ens seran útils 
per portar els participants al 
darrer quilòmetre i mig", relata 
Garcia, i afegeix que "la idea és 
que el màxim nombre de volun-
taris puguin baixar junts l'últim 
tram, �ins al Palau d'Esports". 
Per fer-ho possible, el grup de cor-
redors ha estat entrenant sèries al 
parc del Lledoner els divendres i 

dissabtes al matí durant un parell 
de setmanes. "Hi ha una di�icultat 
afegida, i és que molts dels que 
farem la Mitja sencera ja l'haví-
em correguda abans per sepa-
rat, però és molt diferent fer-ho 

junts, així que aquests darrers 
dies estem ajustant ritmes i 
compactant-nos", relata Vizuete. 
"El nostre objectiu principal és 
acabar la cursa", explica Vizuete, 
"el temps que triguem és secun-
dari i relatiu". De fet, "aquest any 
és una prova pilot, veurem com 
surt", comenta Ricard Rodríguez, 
un dels protagonistes d'aquesta 
història. Els impulsors preveuen 
córrer la cita en dues hores i mitja, 

granollers / les franqueses / la garriga

Més de 25 treballadors  
correran per relleus 
amb els dos dorsals

Treballadors de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) ajudaran els dos usuaris de les residències

a un ritme de set minuts el quilò-
metre. El que va començar com un 
projecte petit, ha anat creixent �ins 
a generar "molta expectació", co-
menta Rodríguez, i expressa que se 
sent "nerviós" alhora que "il·lusi-
onat". El col·lectiu de la FVO –que 
correrà només amb els dos dorsals 
del Ricard i el Justino– seran dels 
primers a sortir un cop es doni el 
tret de sortida de la cursa. "Aquest 
format va ser idea del president 
de l'AE La Mitja, Toni Cornellas. 
La veritat és que des de l'orga-
nització de la cursa, tot han sigut 
facilitats. Estem molt contents", 
expressa Garcia. Un quilòmetre 
després que la Mitja hagi comen-
çat, el col·lectiu de la FVO es farà a 
un costat per deixar pas als atletes 
d'elit, i un cop hagin passat, els vo-
luntaris que acompanyaran Ricard 
i Rodríguez s'incorporaran de nou 
al repte atlètic, conjuntament amb 
ells. "Creiem que serà un inici 

espectacular, diferent, i també 
simbòlic", explica Garcia. 

Ricard Puig i Justino Rodríguez 
comptaran amb unes cadires àgils i 
�lexibles de poc pes, triades especí-
�icament per a l'ocasió per l'equip 
�isioterapèutic de la fundació. 
"Hem demanat les cadires –que 
s'han preparat expressament 
per a la cursa– gràcies a una 
donació de l'empresa KH-7", co-
menta Garcia. aïda jiménez

ARRIBATS AL PALAU D'ESPORTS, 
ES FARÀ UN RECONEIXEMENT   
als corredors de la FVO i, en 
funció de com se senti, es 
valorarà la possibilitat que Justino 
Rodríguez camini els darrers 100 
metres de la Mitja. 

Arribada
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Ja havia baixat quatre vegades 
de les tres hores a la marató –el 
seu rècord personal és 2h56'– i 
havia fet 1h22' en una mitja. Així 
que la satisfacció de les marques 
personals estava assolida quan en 
Miquel Moreno (Grenoble, 1962) 
es va trobar amb el Jaume Bajo al 
fòrum d’internet Corredors.cat. El 
segon, cec de naixement, hi bus-
cava algú que l’acompanyés en les 
curses que pretenia fer i al primer 
l’aventura li va semblar una excel-
lent manera de trobar un al·licient 
més en el fet de córrer.

La primera experiència junts va 
ser el 2013 a la cursa de Canove-
lles, que va transcórrer per mun-
tanya. “El Jaume va acabar molt 
content perquè no vam caure 
cap vegada”, explica el Miquel. 
“A la muntanya correm agafats 
en una barra –per asfalt i pista 
és su�icient amb una cinta– i és 
molt complex i perillós. Les tri-
aleres són un maldecap, m'haig 
de comportar com un copilot 
de ral·lis i, de vegades, he de 
donar tanta quantitat d’infor-
mació que em quedo bloquejat. 
En canvi, per asfalt és molt més 
senzill”, detalla.

De fet, la majoria de curses en 
què han participat des d’aleshores 
han estat en aquest terreny. L’últi-
ma gran prova que van córrer ple-
gats va ser la Marató de València 
al desembre i enguany també pro-
varan sort a la de Barcelona i a la 
de Sevilla. Però, abans, agafaran la 
forma �ísica a base de mitges com 
la de Granollers. “Utilitzem les 
mitges com a entrenament per 
a les maratons. El Jaume no en-
trena entre setmana perquè la 

Córrer a les fosques
m.m.

ENTRENAMENT  El Miquel davant del Jaume, amb qui correrà la Mitja

CORREDORS I ESPORT INTEGRADOR SIS ATLETES INVIDENTS PARTICIPARAN ENGUANY A LA PROVA VALLESANA DE 21 QUILÒMETRES 

Miquel Moreno, president de la secció d'atletisme del Club 
Natació Sabadell, fa anys que fa de guia de corredors cecs

"La nostra funció no és
marcar un ritme, simplement
consisteix a acompanyar. Si
hem de caminar, caminem"

seva feina com a venedor de cu-
pons li treu molt temps. Només 
fa spinning als matins. Per això 
s’apunta a totes les curses del 
cap de setmana, siguin curtes 
o llargues. En pot arribar a fer 
tres entre dissabte i diumenge”, 
relata el Miquel, qui és guia o�icial 
de l’Once i president de la secció 
d’atletisme del Club Natació Saba-
dell.

Jaume Bajo, de 47 anys, no serà 
l’única persona cega que partici-
parà a la Mitja diumenge. També 
ho faran el Teo Marcos –qui no-
més fa tres anys que corre i prac-
tica dansa–, el José Luis Tovar, El 
Cani –plata en els 400 metres T11 
als Jocs Paralímpics d’Atlanta–, i el 
Jorge Mendoza, tots ells amb més 
de 40 anys. En la distància dels 10 
quilòmetres hi prendran part Ro-
salía Lázaro –amb cinc paraolim-
píades i tres medalles en longitud, 
una d’elles l’or de Sydney, a la seva 
esquena– i María Monterde. 

“Si un cec vol córrer necessita 
un guia. La nostra funció no és 
marcar un ritme, simplement 
consisteix a acompanyar. Si hem 
d’anar caminant, caminem". 
"Malgrat que amb el Jaume, 
amb qui porto set maratons i 
més de 50 mitges, ja ens conei-
xem i li marco una mica el rit-

me perquè forci una mica més. 
Però no has de fer la teva cursa, 
sinó que has de fer la seva. No 
el pots deixar sol”, diu el Miquel. 
En els últims 17 anys ell ha fet 37 
maratons i aquesta serà la seva se-
tena participació a la Mitja.

El Ruben, hereu d'afició
En l’edició del 2017 van córrer el 
Jaume i el Teo. El Jaume anava amb 
el Miquel i el Teo amb un altre guia 
que es va lesionar a l’altura de la 
Garriga. “Aleshores, vaig sentir 
com el Teo em cridava perquè 
l’ajudés a continuar. I des d’allà 
�ins a Granollers vaig anar amb 
un agafat de cada braç. A l’ar-
ribada estava totalment esgo-
tat”, explica amb un somriure de 
satisfacció. “Va haver-hi atletes 
que es van oferir per acompa-
nyar-lo, però no me'n vaig re-
�iar. Fer de guia no és una cosa 
senzilla. La compenetració que 

tinc amb ells no s’aconsegueix 
amb ningú altre en un sol dia”, 
afegeix. El 2 de febrer el Teo anirà 
acompanyat del Ruben, el �ill del 
Miquel, amb qui ja ha provat en 
altres curses amb un resultat sa-
tisfactori. “Té ganes de seguir els 
meus passos. És molt grati�icant 
arribar a la meta amb ells i s’ha 
creat una amistat molt bonica 

entre tots nosaltres”. En el punt 
de mira hi ha l’objectiu de fer junts 
les maratons de París i Londres.

De capacitats �ísiques van so-
brats. El Jaume, per exemple, va 
completar 140 quilòmetres en les 
24 hores d’ultrafons en pista de 
Can Dragó que es van disputar el 
cap de setmana del 13 de desem-
bre. sergi escudero

Qui sí va ser a uns Jocs Paralímpics, concretament als de Rio 2016, i es va endur 
un or va ser l'atleta invident Elena Congost (1987), una habitual de la Mitja de 
Granollers des de 2015. De fet, el 2017, després dels bons resultats de la temporada, 
l'organització la va convidar a la xerrada que juntament amb AGEVO inclou als actes 
de la Mitja, així com a donar el tret de sortida a la cursa. Elena Congost va néixer 
amb una disfunció ocular i té un 4% de visió. Va començar a fer curses amb 5 anys i 
als 14 ja anava als Jocs Paralímpics d'Atenes. El 2012 a Londres va obtenir la plata als 
1.500 metres i, per primer cop, a Rio va poder participar a la marató femenina, on va 
aconseguir el preuat or. El més increïble és que, per problemes de salut, el seu guia 
no la va poder acompanyar. Gràcies a l'autorització perquè la seva família es repartís 
en llocs estratègics del recorregut per poder guiar-la, l'Elena va fer la marató en 
3h1'43''. Després dels grans èxits, Congost va fer una parada en l'atletisme d'elit 
arran de la seva maternitat. La Mitja de Granollers - les Franqueses - la Garriga 
ha estat, però, una cita imprescindible. De fet, l'any passat va ser la primera cursa 
que va fer després del seu segon embaràs. El proper objectiu, Tòquio 2020.

Elena Congost, or als Paralímpics, habitual a la cursa
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ANGLÈS intensiu (juliol i setembre(juliol i setembre( )
C.P Fontaneria, Calefacció i Climatització domestica (Lampista)
C.P Muntatge I instal·lacions frigorífiques

ANGLÈS – Preparem els exàmens de Cambridge
ALEMANY – Nivell inicial
ACTIC – Nivell mitjà (Informàtica) 
SUPORT VITAL BÀSIC + DEA

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ATURATS

ALTRES CURSOS SUBVENCIONATS

MÉS INFORMACIÓ 
A LA NOSTRA PÀGINA WEB:

www.isoveri.com

C/ Josep M. de Sagarra, 68 · 08402 · GRANOLLERS
Tel. 93 470 00 00 · M. 640 341 361

isoveri@isoveri.com

FORMA’T AMB NOSALTRES CURSOS A MIDA 
PER A LA TEVA EMPRESA

La classe magistral de Reyes Es-
tévez, organitzada per CaixaBank 
amb motiu de la Mitja, s'està 
convertint en tradició. Com l'any 
passat, el tres vegades medallis-
ta mundial va ser a Granollers 
per oferir una sessió teòrica amb 
consells sobre la iniciació al run-
ning, amb un entrenament tècnic 
posterior, al qual van participar 
una quarantena de corredors.

Si l'any passat l'escenari eren 
les mateixes pistes d'atletisme de 
la ciutat, enguany ha estat l'ofici-
na Store de CaixaBank, a la plaça 
Maluquer i Salvador, des d'on, des-
prés de la xerrada, els assistents 
s'han desplaçat a les pistes per fer 
un entrenament d'una hora –amb 
exercicis i estiraments per millo-
rar la tècnica de carrera–. 

A la classe magistral d'Estévez, 
organitzada per CaixaBank, el 

caixabank

CORREDORS LA CURSA INFANTIL DE DISSABTE HA AMPLIAT EN AQUESTA EDICIÓ LES CATEGORIES

Reyes Estévez torna 
per il·lustrar els 
aficionats al running

CONSELLS  L'atleta va oferir una classe magistral a uns 40 assistents

HA IMPARTIT UNA CLASSE MAGISTRAL DE LA MÀ DE CAIXABANK

campió europeu dels 1.500 metres 
–bronze a Atenes 1997 i a Sevilla 
1999– va recordar la importància 
de fer-se una bona revisió física 
abans d'iniciar la pràctica espor-
tiva i "entrenar amb tranquil·li-
tat". De fet, l'atleta recomana de-
dicar els primers mesos a treballar 
la força, tot enfortint cames, glutis 
i lumbars. "Moltes vegades la 
gent deixa de córrer perquè té 
dolor, i això és per falta de for-
ça o per una mala trepitjada o 
posicionament del cos". Per això 
recomana triar bé el calçat i treba-
llar la tècnica i la mobilitat articu-
lar, també per evitar lessions.

La xerrada, plena d'anècdotes 
dels inicis de l'atleta, va resoldre 
també els dubtes que plantejaven 
els participants, la majoria dels 
quals seran diumenge al matí a la 
línia de sortida. 

arxiu /  x.s.

CURSES PER A TOTS  La Mini és la cita de dissabte per als nens i nenes que volen iniciar-se a la Mitja

Una de les novetats més rellevants 
de la Mitja 2020 és l'ampliació de 
categories de la Mini, la cursa in-
fantil que se celebra dissabte, a 
partir de les 17 h al carrer Anselm 
Clavé –la popular Carretera–.  

Amb l'objectiu que els més pe-
tits de la casa hi puguin córrer, 
s'han creat les categories dels 
Dofins, per a infants d'entre 1 i 2 

anys, i de Pingüins, de 2 a 3. "Al-
gunes famílies ens explicaven 
que els seus fills petits veien 
córrer els pares i els germans, 
i ells també volien fer-ho", ex-
plica el president de l'AE La Mitja, 
Toni Cornellas. Els nens i nenes 
d’aquestes categories han d’anar 
acompanyats dels pares o/i mares 
i poden fer-ho amb el seu cotxet.

Així, aquestes dues categories 
se sumen a les ja existents de Bal-
dufes (3 a 5 anys), Prebenjamins 
(6 a 7), Benjamins (8 a 9), Alevins 
(10 a 11) i Infantils (12 a 13 anys).  
Un cop acabada la cursa, la plaça 
Maluquer i Salvador acollirà el 
lliurament de premis als tres pri-
mers nens i nenes classificats de 
cada categoria. 

La Mini, ara per a 2 i 3 anys
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      Més de 80 anys fent costat als nostres franquiciats

      Més de 1.000 franquícies

      Més de 5.000 clients

      10 plataformes logístiques per donar servei a tot el territori nacional

      Negociem amb més de 1.300 proveïdors de marques líders

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

Que gaudiu

la vostra mitja!
www.covalco.es
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ANY 2007
JOSEP PRUNA
Empresari, col·laborador 
actiu des de la 1a edició

ANY 2008
JOSEP SAPERAS
Conseller delegat de COVALCO

ANY 2013
joan 
bretcha
Empresari, 
activista 
cultural

ANY 2009
JOSEP
palomino
Membre del grup 
promotor de la Mitja

ANY 2010
JOSEP M.
LLOREDA 
Empresari

LES   FRANQUESESGRANOLLERS

ARRIBADA

SORTIDA
CARRER 
ESTEVE 
TERRADES

C.FRANCESC 
MACIÀ
(Palau d’Esports 
de Granollers) km 19

km 21 km 17km 18

El Circuit de la Mitja es caracteritza per un inici de pu-
jades constants, fet que fa recomanable prendre-s'ho 
amb calma i no esgotar les forces als primers quilò-
metres. De fet, fins al km 15 no acaben les pujades i 
baixades. Per això, els veterans de la cursa recomanen 
no forçar massa el ritme en aquesta primera part fins a 

km 01 km 02 km 03 km 04

km 20

les claus
per acabar 

el circuit 

ANY 2019
Martí Batallé i 
Xavier Pocurull

granollers / les franqueses / la garriga

La Mitja Marató de Granollers - les 
Franqueses - la Garriga no és preci-
sament la més ràpida de les proves 
estatals de 21 km. Així ho demostra 
el fet que, malgrat rebre cada any 
un elenc destacat d'atletes d'elit, 
només dos homes han aconseguit 
rebaixar el crono de l'hora: Samuel 
Wanjiro el 2008 i, 11 anys després, 
el 2019, Abraham Kiptum. 

Segurament aquesta diferència 
d'anys entre una marca i l'altra està 
vinculada a un canvi de circuit poc 
després del rècord de Wanjiro. 

De fet, l'any 2018 es va recuperar 

l'antic recorregut, el que fa que els 
atletes més ràpids es creuin amb el 
gruix dels corredors entrant i sor-
tint de la Garriga –una de les imat-
ges més icòniques de la cursa–. 

La decisió es va prendre arran 
d'una sèrie d'obres públiques en 
el recorregut dels anys anteriors, 
però també va ser celebrat per 
molts dels corredors nostàlgics. 

De retruc, l'actual circuit s'ha 
demostrat més ràpid i, de fet, l'any 
següent de la seva implantació, 
Abraham Kiptum baixava també de 
l'hora. ❉ m.e.

El recorregut 
més ràpid NOMÉS DOS ATLETES HAN BAIXAT DE L'HORA EN 

11 ANYS DE DIFERÈNCIA. L'atleta kenyà de 29 
anys Abraham Kiptum, després de quedar 

setè l'any en què es canviava el circuit, el 
2019 es proclamava campió de la Mitja 

Marató de Granollers 2019 amb un temps 
de 59'58'', molt a prop del rècord mun-

dial que va aconseguir a la Mitja Marató 
de València (58'18'). Kiptum també s'ha 

convertit en un dels dos únics atletes que 
han aconseguir baixar d'1 hora a la Mitja 

Granollers - les Franqueses - la Garriga, tot i 
que no va aconseguir la fita del seu compa-
triota kenyià Samuel Wanjiru, que el 2008 

va ser el primer en córrer la mitja vallesana 
amb menys d'una hora, concretament amb 

59'26'', més de mig minut més ràpid que 
Kiptum l'any passat.  

ABRAHAM kiptum,
a tocar de wanjiro

Kiptum es va quedar 
l'any passat a menys 
de dos minuts del 
seu rècord mundial 
(58'18'').

KENYA

00:59'58"

2019

La marca de Wanjiro 
continua sent un 
repte des de fa 12 
anys.

KENYA

00:59'26"

2008
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ANY 2011
RAMON 
GRIVÉ 
Restaurador, col·laborador 
des de la primera edició

ANY 2012
JOSEP M.
SAGARRA
Proveïdors de la fruita i el 
brou des de la 1a edició

ANY 2013
alfred codina
Speaker ofi cial.  
Sempre ha fet 
la sonorització 
de la Mitja

ANY 2014
ROQUE SOTO
Mestre de mestres, 
promotor de l’esport 
infantil i de 
l’excursionisme ANY 2015

germà 
morlans
Promotor dels 
protocols
sanitaris de 
la Mitja

ANY 2016
JOan 
rocasalbas
Exregidor, activista, 
voluntari de luxe

ANY 2017
FRANCESC CAMPAÑA

Excap de la policia local de Granollers

ANY 2018
toni de 
arriba
Voluntari i 
corredor

ANY 2019
JOSÉ M.

RODRÍGUEZ
Excorredor 

i entrenador

LA GARRIGALES   FRANQUESES

km 16 km 15 km 14

km 05 km 06 km 07
km 08

km 09 km 10

km 11
km 12km 13

la Garriga, un tram en què es va guanyant alçada. Un cop feta 
la volta, i ja de tornada cap a Granollers, es pot aprofitar la 
baixada, tot i que cal tenir en compte que fins a Llerona encara 
hi ha algun turonet. Un cop arribats a la plaça de l'Ajuntament 
de les Franqueses, comença la recta final en descens cap a la 
meta, al Palau.

Margarita 
Arderiu

“L'homenatge va ser 
d'un grup d'amics 

a una amiga”

El perfil
Nascuda el 1954 a Mollet del Vallès, viu a Canovelles i és la 

tercera generació que es troba al capdavant de l'empresa Arderiu la 
Carn, un negoci que va iniciar la seva àvia, Dolors Antigas, el 1934. 

Enguany fa 10 anys que va començar a col·laborar amb la Mitja. 

–Quin ha estat el seu compromís amb la Mitja?
–Durant una dècada hem col·laborat amb aquesta cursa, especial-
ment preparant l'esmorzar d'El Quart, una modalitat que acostuma 
a córrer gent gran. Cada any hem estat preparant entrepans variats, 
d'hamburgueses, botifarres i pinxos, i aquest any ho farem de la 
mateixa manera. Ens agrada involucrar-nos amb iniciatives i pro-
jectes del territori.
–Amb quines altres entitats col·laboreu, des d'Arderiu la Carn?
–Com a empresa, sovint estem en contacte amb ampes d'escoles de 
la ciutat i també col·laborem amb els projectes del col·lectiu Rotary 
Club Granollers.
–Esperaves que enguany et dediquessin el quilòmetre 14?
–No m'ho esperava gens, de fet no sóc amant dels reconeixements 
públics, ni m'acostumen a agradar els homenatges. He de dir, però, 
que aquest va ser especial, perquè trobar-me envoltada dels alcal-
des de Granollers, les Franqueses i la Garriga em va fer sentir que 
era un homenatge d'un grup d'amics dirigit a una amiga. La veritat 
és que és un orgull.
–Carns Arderiu és una empresa amb un recorregut de 86 anys 
d'història.
–Sí, actualment sóc la directora general, tot i que al llarg de la meva 
trajectòria professional he passat per moltes altres posicions. I bé, 
encara és d'hora per parlar d'una quarta generació. 

km 14

granollers / les franqueses / la garriga
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SOLIDARITAT  LA NENA DE LES FRANQUESES SERÀ LA PRIMERA EN SORTIR DIUMENGE, AMB EL SEU PARE I ALTRES FAMILIARS I AMICS

La Berta Lachica Riquer és una 
nena de 5 anys de Bellavista, a les 
Franqueses, que pateix la síndrome 
de Rett, un trastorn del desenvolu-
pament neurològic i psicomotriu 
que afecta aproximadament un de 
cada 12.000 infants, sobretot nenes. 

Ja fa quatre anys que Alberto 
Lachica, el pare de la Berta, corre la 

samarretes, polseres i tasses. 
A més, com ja fa dos anys, 5 

minuts abans de la sortida oficial 
començaran la cursa tant la Berta 
com els seus familiars i acompa-
nyants, que faran uns centenars 
de metres amb la nena.

De fet, la Mitja vallesana no és 
l'única cursa que es corre per a la 

arxiu / x.solanas

LA CURSA DE LA BERTA  Com l'any passat, els corredors solidaris amb la síndrome de Rett seran dels primers en sortir

De nou amb la Berta i la síndrome de Rett 

Mitja i que, per solidaritzar-se amb 
les afectades per aquesta malaltia, 
l'organització hi col·labora per tal 
que família i amics puguin pro-
moure activitats el dia de la cursa. 
A banda de córrer la Mitja, des de 
l'any passat hi ha una paradeta a 
la fira del corredor solidària amb 
la síndrome de Rett, on es vendran 

recerca de la síndrome de Rett i 
les teràpies que necessita la Ber-
ta –també a benefici de l'Hospital 
de Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Així, al març l'entitat solidària serà 
també a Sant Esteve Sesrovires, a 
la cursa Corre en gran, que preci-
sament s'ha solidaritzat enguany 
amb la causa dels franquesins. La 
Berta també ha participat i com-
pletat una marató, l'any passat a 
Barcelona, així com va participar 
al Half Ironman de Peñíscola.

Lucha Rett por ti princesa
Tot i que ja es feien activitats an-
teriorment, el 2018 es constitu-
eix oficialment l'entitat Lucha 
Rett por ti princesa, que promou 
i visibilitza la síndrome de Rett, a 
través de l'esport. De fet, el cas de 
la Berta va promoure que el col-
lectiu Gambaders Events –inte-
grat per interns i treballadors de 
la presó de Can Brians– s'unissin 
a la causa de la Berta a la marató.

Actualment no existeix un trac-
tament farmacològic que curi la 
malaltia i per aquest motiu és tan 
important recaptar fons per a la 
recerca mèdica. m.e.

Ja fa 34 anys que un grup d’amics que es preparava per la mitja marató 
de Sant Sebastià, al País Basc, va pensar que Granollers era un bon indret 
per acollir una cursa popular de 21 quilòmetres. Després de tornar de 
Donosti, aquells amics que voltaven la trentena va decidir organitzar-la. 
Així naixia la Mitja vallesana, que organitza des dels seus inicis l’Associa-
ció Esportiva (AE) La Mitja –en aquells inicis Col·lectiu d'Atletes de Fons 
(CAF). Toni Cornellas i Joan Villuendas –ara president de la Federació 
d'Atletisme de Catalunya–, cares visibles de l'AE, ja hi eren. I malgrat que 
han passat els anys, l’organització continua amb la mateixa empenta i 
il·lusió. En aquest sentit, l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral recorda 
aquests orígens i destacava com "la recerca d'aliances entre el volun-
tariat, les administracions i els patrocinadors ha generat una histò-
ria fantàstica", assegura, i destaca com la Mitja aporta "identitat i un 
procés de construcció col·lectiva que ens fa més forts".

L'apunt històric o l'inici de tot

El llegat
LA MITJA HA DEIXAT UN INTENS 
LLEGAT SOLIDARI EN L'HISTORIAL 
DE CAUSES VINCULADES. 
El repàs és llarg i es remunta a fa 
més d'una dècada. Segurament, 
la primera gran campanya solidària 
amb un ressò més enllà de les 
fronteres vallesanes. El 2012 els 
21 quilòmetres es van córrer pel 
Toti, un assidu a la Mitja que va 
morir de càncer. Així, la venda 
de samarretes de la campanya 
va recollir fons contra el càncer, 
una causa a la qual es va sumar el 
diari Ara, amb una aposta decidida 
del llavors director Carles Capdevila 
–que anys després precisament 
moria d'aquesta malaltia–, que 
va continuar sumant esforços per 
a la investigació de l'Hospital de 
Sant Joan de Déu –el 2013, amb 
el Correx2; el 2014, amb el cas 
del Miquel, un nen amb leucèmia;
el 2015, amb el Proyecto Pol 
del calderí Pol Molinos que, com 
la Berta, va córrer la Mitja en el 
seu carro i acompanyat d'amics 
i familiars. Durant aquests anys, 
Cambridge School també ha 
corregut per les causes solidàries 
de Mans Unides, s'han recaptat 
diners amb les polseres Candela,
l'Hospital, Àgora i Fersix s'han 
mogut per la diabetis, i un llarg 
etcètera de propostes que 
combinen l'esport i la solidaritat.

El Xiprer i Montserrat Montero
A més, des de fa anys l'AE La Mitja 
col·labora amb El Xiprer i el centre 
d'educació especial Montserrat 
Montero. En el cas d'El Xiprer, d'una 
banda, l'organització facilita la 
participació gratuïta als usuaris del 
centre –enguany un jove nouvingut 
farà la cursa– i, de l'altra banda, 
dóna les aigües i els avituallaments 
sobrants al menjador de l'entitat, 
així com hi ha col·laborat amb 
la recaptació de proves com l'Open.
En el cas del Montserrat Montero, 
cada any l'organització es mostra 
oberta a col·laborar-hi en 
funció de les necessitats 
que comunica la mateixa escola.
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48 quotes. Entrada: 5.340,94 €.
Última quota: 10.779,55 €. TAE: 7,67%.

Consum mitjà WLTP (l/100 km): 4,3 – 5,1. Emissions CO₂ WLTP (g/km): 97 – 116. Emissions NOx (g/km): 0,003.
Preu corresponent a Corolla 125H Active Tech MY20 Active Tech. PVP recomanat: 21.600 € per finançar. Entrada: 5.340,94 €. TIN: 6,5%. TAE: 7,67%. 48 quotes de 200 €/mes i última quota (valor futur garantit): 10.779,55 €. Comissió d’obertura 
finançada (2,75%): 447,12 €. Import total del crèdit: 16.706,18 €. Import total del deute: 20.379,55 €. Preu total a terminis: 25.720,49 €. Oferta financera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a España. IVA, transport, 
impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui es produeixi abans) i 3 anys d’assistència en carretera inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional 
no inclosos. Inclosa Inclou l’assegurança a tot risc amb franquícia de 150 €. Exclusiu per a clients de Corolla TS MY20 d’entre 27 i 75 anys, més de 5 anys de carnet i bonificació acreditada sense sinistres o 5 anys i un sinistre com a màxim. Inclou paquet 
Complet amb 1 any d’assegurança, 4 anys de garantia i 4 anys de manteniment. El model visualitzat no coincideix amb el model de l’oferta. Oferta vàlidafinsal 28/02/2020 a la Península i les Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes ni descomptes. 
Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta oferida per Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació consulta amb el concessionari habitual o a toyota.es

DES DE 200€ /MES

NOU COROLLA 2.0 HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Emissions NOx
0,003 g/km

Compatible amb Apple CarPlay® per iPhone

TOYOTA KAI MOTOR
www.toyotagranollers.com

Concessionari Oficial Toyota - Kai Motor
Avinguda d'Europa, 5, 7 (08401 Granollers)

938 49 50 88

Compatible amb
Apple CarPlay
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La Mitja no podria ser una realitat 
sense la col·laboració de més de les 
més de 900 persones voluntàries 
que, el mateix dia de la cursa i els 
dies anteriors, treballen en el bon 
funcionament de l’organització, a 
les quals cal afegir un bon grapat de 
policies locals, mossos d’esquadra, 
unitats d’assistència sanitària i tèc-
nics municipals, amb els quals es 
poden superar les 1.300 persones. 

Teresa Maria Riera, coordinado-
ra dels voluntaris juntament amb 
Jaume Delhom, explica que totes 
aquestes persones són els ulls de 
l’organització al llarg del recorre-
gut, i de fet apunta que els volunta-
ris “són una de les tres columnes 
en què es recolza la Mitja, a més 
dels atletes i els patrocinadors”. 

Entre els voluntaris hi ha una 
gran diversitat de persones. Hi ha 
molts joves d’entre 14 i 18 vincu-
lats a entitats o a centres educatius, 
però també hi ha adults, famílies 
senceres, excorredors o jubilats 
que ronden els 80 anys. Alguns són 
molt fidels i ja fa més de 15 anys 

als voluntaris els entren ganes 
de córrer”, mentre que en altres 
casos es tracta d’excorredors, pot-
ser lesionats, que en fer de volun-
taris “se sorprenen de la molta 
feina que es fa per organitzar-ho 
tot”. Per fer de voluntaris, dies 

que col·laboren cada any amb la 
Mitja, i si bé la majoria són de la 
comarca, també n’hi ha que vénen 
per a l’ocasió de ciutats com Bada-
lona, l’Hospitalet, Cerdanyola, Igua-
lada, Mataró i Berga, entre d’altres. 
Segons explica Riera, “de vegades 

arxiu / xavier solanas

"Tothom qui hi participa, sigui atleta
o voluntari, s'ha de fer seva la Mitja"

VOLUNTARIAT  Sense l'esforç altruista de 900 persones no es podria garantir el bon funcionament de la cursa

abans de la cursa s’obren les ins-
cripcions a Internet i en diversos 
punts del recorregut: al Centre de 
Voluntariat Can Jonch, l’Oficina de 
Turisme de Granollers, el Patronat 
Municipal d’Esports de les Fran-
queses i la Biblioteca Núria Albó de 
la Garriga. Enguany, com a novetat, 
els centres cívics Palou, Can Bassa, 
Jaume Oller, Can Gili i Nord també 
han esdevingut punts d’informació 
i difusió de voluntariat. Un cop feta 
la inscripció, l’organització assigna 
les tasques per a cada voluntari, 
que poden anar des de propor-
cionar aigua i avituallaments als 
corredors, organitzar la sortida i 
controlar el públic, fins a tallar car-
rers i carreteres i evitar el pas de 
ciutadans que intenten travessar o 
recórrer part del traçat de la cursa. 

Amb tot, la feina dels voluntaris 
no es limita al dia de la competició: 
dies abans també s’hauran encar-
regat de repartir dorsals i material 
o assumit altres tasques de pre-

paració, i un cop acabada la cursa 
també hi ha feina per a uns quants 
dies: netejar i endreçar el materi-
al que ha sobrat, enviar material, 
fer trucades, etc. Riera explica que 
per assignar les tasques cal valorar 
molt bé què pot fer cadascú, i que 
sempre es té en compte que els vo-
luntaris també puguin gaudir de la 
Mitja. “La gràcia és que tothom 
qui hi participa, sigui atleta o vo-
luntari, es faci seva la cursa”.

Els últims anys són moltes les es-
coles i els instituts que col·laboren 
en el bon funcionament de la Mitja, 
sigui com a activitat inclosa en el 
seu programa educatiu o com una 
participació extra, individual o col-
lectiva. Generalment els alumnes 
dels instituts se situen a les pròpies 
poblacions –la Garriga, les Franque-
ses i Granollers–, tot i que també hi 
ha grups de Canovelles, Cardedeu, 
Llinars i la Roca que es reparteixen 
per tot el traçat. Aquest, a més, l’or-
ganització vetllarà especialment 
perquè tots els voluntaris tinguin 
a prop “algú que sigui una refe-
rència”, des de Mossos fins a poli-
cies locals o membres de Protecció 
Civil. “Així es podrà actuar amb 
més eficàcia si hi ha alguna inci-
dència”, diu Riera. x.l.

■ Enguany hi participaran grups 
d’alumnes dels instituts Carles Vallbona, 
Celestí Bellera, Antoni Cumella, Educem, 
Escola Municipal del Treball i Escola Pia 
de Granollers; El Til·ler de les Franque-
ses; La Roca de la Roca; Manel Raspall de 
Cardedeu; Domus d’Olivet de Canove-
lles i Ginebró de Llinars. També hi haurà 
grups del Servei d’Activitats Esportives 
de Canovelles; el Club d’Atletisme Les 
Tortugues de la Garriga; l’Escola Oficial 
d’Idiomes, els Xics, l’Ateneu i els Amics 
dels Capgrossos i Gegants de Granollers, 
així com Protecció Civil de Cardedeu, 
Montmeló, Montornès, Caldes i l’Ametlla.

MÉS DE VINT GRUPS
DE VOLUNTARIAT
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El cotxe escombra tanca la comitiva 
esportiva de la Mitja i acull aquells 
a qui el cos els ha dit que prou. Els 
plors, la frustració i el dolor, emocio-
nal i �ísic, omplen l’autocar que trans-
porta als que la cursa se’ls ha acabat 
massa aviat. Tot i els entrenaments i 
la preparació, hi ha qui s'ha de rendir.
Corredors que per més preparats que 
estiguin, els déus de l’atzar els diuen 
que �ins aquí han arribat, que aquell 
no era el seu dia ni era la seva mitja. 

Són els que arriben a meta asseguts 
al cotxe escombra. “Els que pugen no 
és perquè no s’hagin preparat prou, 
aquests l’acaben ni que sigui cami-
nant, els que necessiten els nostres 
serveis són corredors que s’han fet 
mal i no poden continuar”, explica 
Antonio Fernández del Rey, qui va co-
mençar com molta gent, “perquè el 
meu cunyat hi estava �icat i per pas-
sar una estona em vaig fer voluntari, 
deu fer uns 20 anys”, i ja en fa 10 que 
és el responsable del cotxe escombra.

Al principi anaven amb una furgone-
ta, però ara és un autocar de la Sagalés 
qui tanca �iles “just abans que els 
Mossos tornin a obrir el pas”. Du-
rant tots els anys que Antonio Fernán-
dez del Rey porta fent aquesta feina, ha 
començat des de la sortida a l’estació, 
des de la parada d’autobusos i, des de 
l’any passat, des de les Franqueses. “El 
tros de Granollers, com que és un 
tram urbà, la gent prefereix marxar 
a peu perquè li queda més a prop 
la meta o casa seva i tarden menys 
temps que si haguessin de fer tot el 
circuit amb nosaltres”. I és que el rit-
me és molt lent, tant que caminant es 
faria més de pressa. “A vegades, quan 
he vist que algú va últim i té pro-

blemes, he baixat de l’autocar per 
parlar-hi i mirar si necessitava res”. 
Del cotxe escombra es pot baixar quan 
es vulgui, però “la majoria esperen a 
arribar perquè han deixat les seves 
pertinences a la sortida”.

El gran desconegut
El responsable explica que “hi ha molts 
corredors que no coneixen l’existèn-
cia del cotxe i que hi poden pujar si 
es fan mal o si no poden més”. Però 
més enllà de recollir, també reparteixen. 
“De bon matí deixem els voluntaris 
als seus llocs, als avituallaments o on 
siguin necessaris, i després esperem 
que passin les ambulàncies per po-
sar-nos-hi darrere”, explica l’Antonio. 
I són precisament els serveis mèdics els 
que fan la primera selecció dels qui no 
poden continuar. “Els de l’ambulàn-
cia els miren i, si és necessari, els hi 
fan les primeres cures. Després ens 
els passen. Si és greu, se l’emporten 
a l’Hospital –per això sempre hi ha 
dues ambulàncies–. A més, tenim un 
telèfon d’urgències que, si fos neces-
sari, enviarien un metge en moto que 
arribaria en molt poc temps”.

Un cop han estat atesos i pugen al 
cotxe escombra, se’ls ofereix aigua, be-
gudes isotòniques, dolços i, si fa molt 
mal temps, mantes tèrmiques, tot i 
que, contràriament al que es podria 
pensar, la meteorologia no in�lueix a 
l’hora d’abandonar. “Els corredors no 
ho deixen perquè tinguin fred, ho 
deixen perquè s’han lesionat i no 
poden seguir. Quan pugen, els sen-
timents que tenen de frustració i de 
ràbia a�loren i molts es posen a plo-
rar. Feia temps que es preparaven i 
és normal la decepció”. ❉ oriol font

Antonio Fernández del Rey fa anys que és qui 
acull els corredors que tenen algun problema 
durant la cursa i no poden acabar-la

ae mitja

ANTONIO FERNÁNDEZ DEL REY  Fa anys que s'encarrega del cotxe escombra, ara amb un autocar Sagalés

SERVEIS EL COTXE ESCOMBRA –EN AQUEST CAS AUTOCAR– TANCA LA COMITIVA ESPORTIVA I ACULL AQUELLS A QUI EL COS ELS HI HA DIT PROU

L'oasi dels caiguts

La mitjana d'usuaris 
del cotxe escombra 
està al voltant dels vuit 
corredors per edició, 
"tot i que hi ha anys que 
hem arribat a la dotzena 
i altres que només han 
sigut dos o tres", detalla 
Fernández.

8 usuaris
arxiu

Durant tots els anys que Antonio Fernández del Rey s'encarrega de l’oasi dels caiguts
ha viscut moltes històries, “fi ns i tot, fa dos anys, vaig recollir un dels cracs, dels 
que surten primers, que es va trencar”, però potser són dues les que més li han 
marcat i les dues són de superació de les adversitats. “Recordo un home que havia 
patit un ictus i volia fer la Mitja per demostrar-se a si mateix que podia. Es va 
preparar i l’hauria pogut acabar si no fos perquè es va fer mal, així que no va poder 
continuar i la va acabar assegut amb nosaltres”. La segona té un fi nal una mica més 
feliç: “vaig veure un corredor que no podia seguir i anava caminant. Quan passa 
això, de vegades els hem de dir que o vénen a l’autocar o han d’anar per la vorera 
perquè s’ha de tornar a obrir el pas als cotxes. Així que vaig baixar i vaig anar a 
parlar amb ell. Em va dir que era una promesa que havia fet i que volia acabar. Em 
va preguntar si podia i li vaig dir que sí”.

Històries del cotxe escombra
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UNA BONA MITJA MARATÓ!
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COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

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

La firma Bestial Wolf ha orga-
nitzat un sorteig de quatre pa-
tinets de diferents models entre 
els inscrits a la Mini de dissabte 
que facin un dibuix en el full que 
s'ha lliurat amb el dorsal. En el 
dibuix hi ha de sortir obligatò-
riament un patinet o un llop o 
un corredor. Entre els partici-
pants se sortejaran, doncs, els 
patinets model Killer K6, Bo-
oster, Demon D2 i Scoobik, per 
als més petits.

Els inscrits a la Mitja també han 
pogut prendre part en els sortejos 
organitzats per Mail Boxes ETC 
Granollers –al polígon Ramassar–, 
que entre tots els inscrits sorteja 
un smartwatch Garmin Vivoac-
tive, i Mizune, que entre els pri-
mers inscrits –tant a la Mitja com 
al Quart o als 10 km– va sortejar 
unes vambes, i amb els apuntats 
abans del 26 de gener, un altre 
model de sabatilles esportives i 
una motxilla.

Un any més, l'empresa vallesana 
KH-7 Lloreda –amb seu a Cano-
velles– i la marca especialitzada 
de running Mizuno són els prin-
cipals patrocinadors de la Mitja. 
Aquest tàndem es repeteix des de 
2018, quan Mizuno va substituir 
Diapora, amb un pas fugisser des-
prés d'anys de patrocini d'Adidas. 
Mizuno proporciona la samarreta 
tècnica que s'obsequia a tots els 
corredors, així com un tallavents 
i una bossa amb productes diver-
sos –fruit de la col·laboració amb 
altres firmes patrocinadores, com  
Gallo, Dina-Rent, Aneto, Powe-
rade, Coca-Cola, Sinmaletas.com, 
Mail Boxes, Gasp, Fruits Sagarra, 
Covalco, Arderiu, Fersix i So Aloe, 
entre d'altres–.

PATROCINADORS

MOBILITAT

CONCURSOS

Nou acord amb 
Nestlé, que s'afegeix 
als obsequis

Els inscrits a la Mini 
poden guanyar un 
patinet per sorteig

Mizuno i KH-7 
Lloreda, principals 
patrocinadors

Motxilles i rellotges, 
de la mà de Mizuno 
i Mail Boxes

A la vintena de patrocinadors 
que donen suport a la Mitja amb 
els obsequis als corredors, en-
guany s'hi ha sumat Nestlé, que 
ha acordat amb l'organització 
una aportació: el complement 
alimentari Meritene Mobilis 
–a base de proteïna d'alta qua-
litat, vitamines, minerals amb 
col·lagen i àcid hialurònic, que 
la �irma assegura que ajuda als 
corredors amb bene�icis per als 
músculs, ossos i articulacions–. 
Aquesta contribució s'ha gestio-
nat a través de l'habitual col·la-
boració de la Unió Empresarial 
Intersectorial (UEI) amb l'AE La 
Mitja. Maggi, també integrant 
de Nestlé, fa anys que participa 
com a marca col·laboradora.

En col·laboració amb l'AE La Mitja, l'assegu-
radora Mutuacat ha posat a disposició dels 
corredors de la cursa vallesana una apli-
cació mòbil amb entrenadors personals, 
nutricionistes i cardiòlges, que ajuden a 
millorar el rendiment esportiu i preparar la 
competició. El servei en línia és gratuït du-
rant dos mesos per als inscrits, a través del 
codi promocional LaMitja2020. A l'apartat 
d'entrenador personal, s'hi pot con�igurar 
un pla d'entrenament per millorar el rendi-
ment dia rere dia. Pel que fa a la nutrició, 
s'hi poden consultar tots els dubtes amb 
professionals que oferiran consells per mi-
llorar la forma �ísica. A més, l'app permet 
connectar-se a un xat mèdic amb professio-
nals de la mútua que respondran els dubtes 
de l'usuari, segons Mutuacat, en menys de 
2 minuts. ❉

Mutuacat ofereix una 
app de salut als corredors

SERVEIS LA FIRMA DISPOSA DE NUTRICIONISTES I CARDIÒLEGS

VOTV tornarà a 
retransmetre la 
cursa en directe
Com ja és tradició des de 2014, 
Vallès Oriental Televisió (VOTV) 
retransmetrà diumenge en directe 
la Mitja Marató. A partir de les 10 
h i fins a les 15 h, el canal tindrà 
periodistes sobre el terreny, tant 
a la sortida i arribada dels atletes, 
com amb punts al llarg del recor-
regut pels tres municipis. El cap 
d'Esports de VOTV, Miqui Güell, 
conduirà la retransmissió, amb el 
suport d'altres periodistes de la 
casa, que recolliran l'ambient i el 
testimoni de corredors i públic. A 
més, la cursa també es podrà veu-
re per streaming a votv.cat i des 
de l'app de VOTV. També es podrà 
tornar a veure en diferit a les 15 h i 
les 22.30 h del mateix diumenge. ❉

COMUNICACIÓ

Talls de circulació a tot el recorregut, 
entre les 9 i les 14 h, per a la seguretat
Diumenge, els veïns de Granollers, les Franqueses i la Garriga que es 
vulguin desplaçar amb cotxe hauran d'estar atents als talls de circu-
lació que, entre les 9 i les 14 h, es produiran al llarg de tot el recorre-
gut de la Mitja. Mossos, policies locals i voluntaris s'encarregaran de 
restringir el trànsit per garantir la seguretat dels corredors i el bon 
desenvolupament de la cursa. Els vials s'aniran obrint progressiva-
ment a mesura que passin els corredors. El punt de sortida de la Mitja 
serà el carrer d'Esteve Terrades, uns 500 metres més a prop del Palau 
d'Esports i del punt d'arribada dels atletes.
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FELIÇ 
MITJA
MARATÓ!

Tan bon punt s’acaba una edició de 
la Mitja ja es comença a preparar 
l’edició de l’any següent. Enguany, 
els més matiners en aquest pro-
pòsit han estat l’Escola Munici-
pal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses, la Societat Coral 
Amics de la Unió i l’Escola de Mú-
sica Josep Aymerich de la Garriga, 
que amb més d’un any d’antelació 
ja han començat a dissenyar com 
serà el concert de la Mitja del 2021. 
Després de l’actuació de dissabte 
al Teatre Auditori de Bellavista, 
en què cada centre va interpretar 
una part del repertori, la intenció 
de cara a l’any que ve és fer un acte 
musical conjunt, “ja sigui amb 
una big band, una orquestra de 
corda o un ensamble de percus-
sió”, explica Arnau Gómez, coordi-
nador pedagògic de l’Escola Muni-
cipal de Música de les Franqueses i 
impulsor de la iniciativa.

Les tres entitats musicals que 
actualment col·laboren amb la 
Mitja ja han tingut converses in-
formals sobre la possibilitat d’as-
sajar conjuntament un repertori, 
i també se n’ha parlat amb l’as-
sociació esportiva, que ho veu de 
bon grat. “El que volem és que hi 
hagi menys comparacions en-
tre escoles i més col·laboració”, 
diu Gómez, “i que el resultat del 
concert sigui de més qualitat”. 

L'OBJECTIU ÉS GUANYAR EN QUALITAT I FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CENTRES

Les escoles de música
repensen el concert de la Mitja

x.solanas

De fet, amb un grup nombrós de 
músics sempre és més fàcil crear 
petites bandes i que cada intèr-
pret trobi el seu lloc.   

En procés de recuperació
Després d’uns cursos en què 
l’escola Claudi Arimany va ex-
perimentar una forta davallada 
d’alumnes, fins a pràcticament 
la trentena, enguany el centre 
ha recuperat la vitalitat i actual-
ment compta amb 180 músics. 
El nou coordinador pedagògic, 
Arnau Gómez, defensa el creixe-
ment de l’escola “per dimensio-

nar-la a un municipi de 20.000 
habitants”, però també “perquè 
doni resposta a la demanda 
social creixent que hi ha d’en-
senyaments musicals”. No obs-
tant això, Gómez també reclama 
que aquests centres “deixin de 
ser aules d’estricte ensenya-
ment musical” per passar a ser 
“agitadors culturals”, i per això 
és partidari de col·laborar amb 
altres entitats musicals de l’en-
torn, “perquè és la manera de 
generar esdeveniments de més 
qualitat i estimular la cultura”, 
assegura. ❉ x.l.

Una trentena de gegants i gegan-
tons participaran dissabte a la 
tarda a la 29a Cursa de Gegants, 
organitzada cada any per l'Asso-
ciació Esportiva La Mitja i la colla 
gegantera dels Rajolers de Grano-
llers. En aquesta ocasió hi partici-
paran una desena de colles, entre 
locals i convidades, i uns 300 ge-
ganters, tots vinguts d’arreu del 
Vallès Oriental. 

La Cursa de Gegants va néixer 
el 1991 amb la idea de promoci-
onar la tradició gegantera en un 
escenari tan popular com és la 
Mitja Marató. Inicialment només 
competien entre ells els gegants 
de dues poblacions: en Magí de 
la Garriga i els gegants Biscarri i 
Galí de Blancs i Blaus de Grano-
llers. Amb el pas dels anys, però, 
l’acte ha anat creixent i evolucio-
nant fins a convertir-se en un dels 
més singulars i coneguts del món 
geganter. De cara a l’any que ve, 
quan se celebraran 30 anys de la 
cursa, els geganters ja preveuen 
organitzar algun esdeveniment 
especial commemoratiu. 

Abans, però, aquest dissabte, els 
gegants rajolers Biscarri i Galí, de 
les colles de Blancs i Blaus, faran 
d'amfitrions d'una trentena de 
gegants vinguts de la Garriga, les 
Franqueses, Lliçà d'Amunt, Lliçà 
de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana 
i Sant Fost de Campsentelles, a 
més d’altres figures locals com els 
gegantons de les colles de Blancs 
i Blaus i els gegants del Taller Sa-
randaca. L'acte arrencarà a les 
17 h amb una mostra de tots els 
gegants participants a la plaça de 
l'Església, i a les 18 h sortiran en 

Una desena de
colles faran dissabte 
la Cursa de Gegants 

CULTURA S'HI ESPEREN UNS 300 GEGANTERS DE LA COMARCA

Les tres entitats
ja valoren organitzar

un concert conjunt
de cara a l'any que ve

El vessant més musical de la cursa
El Cor Allegro de l'Escola de Música Amics de la Unió (Granollers), 
l'orquestra La Tribu de l'Escola Municipal de Música Josep Aymerich 
(la Garriga) i el conjunt de corda i la big band de l'Escola Municipal de 
Música Claudi Arimany (les Franqueses) van actuar dissabte al Teatre 
Auditori de Bellavista en una nova edició del concert de la Mitja, on van 
interpretar una vintena de peces. Els músics de les tres escoles van 
portar a escena les notes de Romberg, Howard i Txarango, entre d'altres.

La Claudi Arimany impulsa un canvi de format de l'esdeveniment 

cercavila per la plaça de la Porxa-
da i el carrer de Sant Roc, fins ar-
ribar a la Fonda Europa, on a les 
19 h començarà la Cursa de Ge-
gants dividida en dues categories, 
gegantons i gegants. Tots corre-
ran des d'aquest punt del carrer 
Anselm Clavé fins a la plaça de la 
Corona. 

D’altra banda, a diferència dels 
dos últims anys, els gegants Bis-
carri i Galí no repetiran enguany 
la fita de córrer el Quart de la Mitja 
–en Biscarri ja s'hi havia estrenat 
el 2014– vestits amb roba esporti-
va. La falta de gent preparada per 
fer córrer els gegants ha motivat 
la decisió, que els membres de 
la colla esperen que sigui un cas 
puntual i que l'any que ve es pugui 
reprendre la iniciativa. 

gegants rajolers

ELS GEGANTS BISCARRI I GALÍ
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Novament, en aquesta 34a edició la 
Mitja Granollers - les Franqueses - 
la Garriga bat rècord de punts d'ani-
mació en el circuit. Si l'any passat 
rondaven la quinzena, aquest 2020 
s'apropen a la vintena. Els grano-
llerins Taka Taka Chombo i Dames 
de Foc ja es van posar al servei de 
l'AE La Mitja fa unes setmanes, a la 
festa de presentació de la cursa a la 
Garriga, presentada per l'actor Dani 
Bernabé, que aquest diumenge tor-
narà a ser protagonista del matí, 
juntament amb els corredors, a la 
rotonda de Can Mònic. El conegut 
membre de la companyia Milnotes 
l'any passat es va infiltrar entre 
els atletes amb escalfadors i cintes 
d'estètica vuitantera. 

Pel que fa a l'àmbit estrictament 
musical, repetiran l'escola Aula de 
Música i els Engrallats –la forma-
ció de gralles dels Xics de Grano-
llers–, entre d'altres, mentre que 
enguany, en l'apartat més tradi-
cional, s'hi suma la Gralla de Foc. 
També tindran protagonisme les 

Creixen els grups d'animació en ruta
Una vintena de punts concentraran 
les propostes musicals i escèniques

d.b.

gra

DANI BERNABÉ  

REDLED  Va guanyar el concurs [És] Música de grups novells

ACTIVITATS CULTURALS  LES FORMACIONS MUSICALS I TEATRALS QUE ACTUARAN DIUMENGE EN DIFERENTS PUNTS ES MULTIPLIQUEN PER DOS

xics

ENGRALLATS  La formació de grallers dels Xics de Granollers
arxiu

SABANA  La banda ha nascut a l'escola de música Josep M. Ruera

» Polígon Can Terrers de la Garriga:  
Àlex Parreño 

» Carrer Girona i can Mònic 
 a Granollers: Veïns del carrer   
 Girona
» Davant del Museu de Granollers:  

Blaus
» Rotonda Can Mònic: Dani Bernabé
» Plaça del Silenci: Diables de 
 la Garriga
» Carrer Banys amb carrer de la  
 Mina a la Garriga: Dimas (equip  
 de so 1)
» Plaça de l'Ajuntament de les   
 Franqueses: Dimas (equip de so 2)  
» Carrer Girona amb Santa Glòria 
 a Granollers: Engrallats 
» Plaça de l'Escorxador de 
 les Franqueses: Escola   
 de música de les Franqueses
» Plaça Jaume I (Anna Mogas): 

Gralla de foc
» Plaça de Can Dachs a la Garriga:  

Johnny Daniel's
» Carrer Colom amb Francesc   
 Macià: Orquestra. L'Aula 
 de Música 1
» Prat de la Riba amb Francesc   
 Macià:  Orquestra. 
 L'Aula de Música 2
» Estació de les Franqueses: Roc  
 Portell
» Túnel dels Gorcs: Pronto pra 
atacar (batukada)
» Plaça Jacint Verdaguer: RedLed
» Restaurant La Cabaña de 
 la Garriga: Sabana
» Rotonda del Molí de can Terrers a  
 la Garriga:  SEK Catalunya 
 batucada

Grups i llocs

ELS 'CAFITOS' TORNEN 
A LA CARRETERA

La imatge

Després del mercat d'avui, 
dijous, el carrer 
Anselm Clavé –la 
Carretera– acollirà per 
tercer any consecutiu 
unes rèpliques gegants del logo de 
la Mitja –creat per Vicenç Viaplana–, 
conegut popularment com a Cafito 
–arran del primer nom de l’entitat 
organitzadora de la cursa, Col·lectiu 
d’Atletes de Fons (CAF)–. Es tracta 
d'escultures de 2 metres d’altura, 
fetes de ferro i pintades, que pretenen 
ambientar la ciutat per a la cursa.

batucades, amb el SEK Catalunya 
com l'any passat a la rotonda de 
can Terrers i amb el grup de la Gar-
riga Proto pra atacar, al túnel dels 
Gorcs de les Franqueses.

A més, de la col·laboració amb 
equips de música de Dimas i Roc 
Portell, el recorregut també comp-
tarà amb bandes de rock, que hi 
oferiran els seus espectacles. La 
plaça de Can Dachs de la Garriga 
comptarà amb les versions de Joh-
nny Daniel's, mentre que la plaça 
Jacint Verdaguer serà l'escenari de 
RedLed, la banda que l'any passat 
va guanyar el concurs de grups de 
joves de la comarca [És] Música. 
I més joves promeses que es po-
dran veure durant el recorregut de 
la Mitja, concretament davant del 
restaurant La Cabaña de la Garri-
ga, la banda Sabana, nascuda als 
passadisos de l'Escola Municipal 
de Música Josep M. Ruera de Gra-
nollers. El quartet de pop rock i 
funk interpreten cançons pròpies 
en català i anglès.

Tot plegat contribuirà, una edició 
més, a consolidar la Mitja vallesana 
com la més animada del país, tam-
bé gràcies al públic que cada any hi 
és per aplaudir els atletes.  m.e.
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EDUCACIÓ L'EQUIPAMENT CULTURAL DE BELLAVISTA PREPARA, DE CARA A LA TARDOR, UNA JORNADA SOBRE LA PRÀCTICA DE L'ESPORT A LA NATURA

La Biblioteca de l'Esport, activa amb La Mitja
x.l.

NOUS PRESTATGES  Els fons bibliogràfics sobre esport i educació arriba actualment a les 700 referències

La Biblioteca Municipal de les 
Franqueses, al Centre Cultural de 
Bellavista, compta des de 2016 
amb un fons especialitzat en l’es-
port com a recurs per a l’educació, 
una temàtica que vol superar els 
aspectes més saludables, lúdics i 
competitius de l’esport i aprofun-
dir més en el vessant educatiu. 
Actualment ja disposa de 700 re-
ferències sobre aquesta matèria, i 
cada trimestre incorpora una vin-
tena de nous volums al fons amb la 
idea de facilitar eines a educadors, 
famílies i, en general, a tothom qui 
entén l’esport com una oportunitat 
per al desenvolupament de valors 
socials i personals, sobretot entre 
infants i joves. És amb aquest cri-
teri –l’esport com a oportunitat 
per acompanyar el creixement i 
l’educació de les persones–, que 
la biblioteca franquesina escull 
cada trimestre les noves incorpo-
racions al fons. “Ens basem en un 
decàleg que defineix l’orientació 
del fons i la resta d’accions pro-

darrerament gràcies a la col·labo-
ració amb altres biblioteques.   

A més del fons especialitzat, el 
centre de Bellavista també vol ser 
un espai de reflexió sobre educació 
i esport. Per això els seus responsa-
bles han començat a organitzar, de 
cara a la tardor, la tercera Jornada 
de la Biblioteca de l’Esport. Recurs 
per a l'educació, que tindrà com a 
tema de debat i treball la pràctica 
de l’esport en el medi natural. “La 
idea és donar-li una perspectiva 
educativa que posi en valor el co-
neixement de l’entorn i vincular 
la pràctica esportiva amb la cura 
del medi natural”, apunten els res-
ponsables. La jornada constarà de 
diverses xerrades i activitats relaci-

El cor del fons
 A l'esport hi som tots: ningú queda
al marge

 L'esport és una oportunitat per
créixer físicament i intel·lectualment

 L'esport comporta aprendre

 L'esport posa en joc valors, 
entre d'altres: compartir, respecte, 
compromís, hàbits, alimentació
adequada, treball, tolerància,
constància, esforç, higiene i descans

 L'esport t'ensenya a saber estar,
saber valorar i saber les normes

 L'esport desenvolupa el teu cos i el 
seu potencial alhora que t'ensenya a 
cuidar-lo

 L'esport t'ensenya a valorar i tenir
cura del medi i de l'entorn, sigui 
artificial o natural

 L'esport comporta habilitats de
relació i convivència: és una oportunitat 
per conèixer llocs, espais, persones i 
cultures

 L'esport t'ajuda a desenvolupar les 
capacitats d'atenció, esforç i dedicació

 L'esport és també una oportunitat 
per assolir reptes, afrontar dificultats i 
aprendre a lluitar davant l'adversitat

gramades”, explica Ángel Luceño, 
impulsor de la iniciativa. "Sempre 
intentem que els llibres tinguin 
relació amb els esports que es 
practiquen al municipi", afegeix 
la directora, Cristina Álvarez.

onades amb la pràctica de l’esport a 
la natura –tant la competitiva com 
la d’oci esportiu– i comptarà amb la 
participació de professionals quali-
ficats, tot i que les sessions estaran 
obertes a tothom qui tingui interès 
per l’esport, els valors socials i el 
medi ambient. ❉ x.l.

En aquest marc educatiu i es-
portiu, i amb la idea de col·laborar 
amb l’Associació Esportiva La Mit-
ja, la biblioteca exposa aquests dies 
de manera més visible una part del 
seu fons bibliogràfic especialitzat, 
“per donar-lo a conèixer i que 
sigui cada cop més un referent 
en esport i educació”. Actual-
ment, a més, s’està recol·locant el 
fons en noves prestatgeries perquè 
sigui més visible per als usuaris. 
“Aquest any també volem senya-
litzar d’una manera més clara 
tot aquest fons, per potenciar-lo 
encara més”, diu Álvarez. De fet, 
l’especialització ha començat a 
donar els seus fruits i els préstecs 
interbibliotecaris han augmentat 

L'expilot de motociclisme i actual pilot de raids Isidre 
Esteve, que aquest gener ha disputat el Dakar a 
l'Aràbia Saudita, serà el convidat d'enguany a la xerrada 
de l'Agevo relacionada amb la Mitja. Serà dimarts 4 de 
febrer a la sala d'actes del Museu (18.30 h), on el pilot 
d'Oliana parlarà de la superació dels reptes personals i 
de l'actitud que cal per assolir allò que hom es proposa.

'Som el que ens proposem'
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Per tercer any consecutiu, el desplegament per a la recollida de dorsals i obsequis dels 
corredors de la Mitja Marató torna a ser al Palau d'Esports, l'espai que també rep els 
atletes diumenge i on es retornava –després d'uns anys a Roca Umbert– per facilitar la 
logística a l’organització. “Centralitzar-ho en un sol espai ens fa la feina més fàcil”, 
explicava el president de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni Cornellas. Així, la recollida 
de dorsals i xips, tant per als 21 quilòmetres de La Mitja com per als 10 Km, el Quart i la 
Mini es podrà fer divendres i dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, en aquest espai. Pre-
sentant el dorsal, al mateix Palau d'Esports també es podrà recollir l'obsequi de la cursa. 
Pel que fa a l'Open de la Mitja, els dorsals es podran recollir divendres a la mateixa hora.

A banda del Palau, la recollida de dorsals i xips també es pot fer a Diagonal Mar de 
Barcelona, avui, dijous, de 10 a 20 h. 

El Palau d'Esports també acolli-
rà divendres i dissabte, coinci-
dint amb l'horari de recollida de 
dorsals, el Mercat de la Mitja, un 
espai de parades amb productes 
i darreres novetats per a runners i 
esportistes en general, que ocu-
parà bona part dels passadissos 
de l'equipament esportiu. A més, 
també hi haurà la botiga de La 
Mitja, amb articles commemora-
tius de la cursa.
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Recollida de dorsals i obsequis

SERVEI DE  
LUDOTECA

Novament, els corredors que ho desitgin podran deixar els 
seus fills a la ludoteca de la Mitja, gestionada per monitors, 
de 9 a 14 h. Aquest servei gratuït s’instal·la al Palau d’Es-
ports (entrada pel carrer Cervantes). Els interessats han 
d’omplir un formulari de reserva de plaça que trobaran al 
web de la Mitja –lamitja.cat–.

SERVEI DE TRANSPORT
EN TREN (RENFE)

L’organització recomana als corredors que arriben de fora que es des-
placin, si és possible, en transport públic. De fet, un conveni amb Renfe 
facilita el desplaçament dels participants a la prova des de qualsevol 
estació de Rodalies de Catalunya fins a Granollers Centre (vàlid fins a 
les 10 h de diumenge), i la tornada al punt d’origen de manera gratuïta 
amb la presentació del tiquet facilitat el dia de la recollida de dorsals.

El mercat
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OPINIÓ

Ja fa una pila d'anys que la Mitja Marató de Granollers - les Franqueses - 
la Garriga es vincula a causes solidàries, ja sigui per la lluita contra el càncer 
o per la investigació de malalties minoritàries, com la síndrome de Rett. A més, 
la mateixa Berta –una nena de les Franqueses que pateix aquesta malaltia– 
i la seva família fa quatre anys que corren per visibilitzar la seva causa i alhora 
permetre que la Berta visqui l'experiència de la Mitja. També fa anys que 
atletes invidents són habituals de les curses, i que l'AE La Mitja amplia el 
repertori d'activitats del cap de setmana perquè tothom que vulgui participar 
d'alguna manera a aquesta cursa convertida en esdeveniment sociocultural ho 
pugui fer. Tot plegat per fer de la Mitja una trobada inclusiva i integradora que 
enguany acull també l'experiència de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) 
En Ricard i en Justino correran la Mitja. Es tracta de dos usuaris de les residències 
de l'entitat amb una discapacitat física i intel·lectual que, gràcies als treballadors 
dels centres, seran un més de la Mitja aquest diumenge. Perquè la Mitja va 
més enllà d'una cursa i és també la cursa per a tothom. 

LA MITJA, SOLIDÀRIA I INCLUSIVA
Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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l 25 d’octubre de 2019 es va 
celebrar el vuitè Congrés Naci-
onal de la Gent Gran, on es van 
aprovar dues ponències que 

marquen el camí de les persones grans 
del futur i les polítiques d’adaptació de la 
societat a l’envelliment, ja que el procés 
d'envelliment de la població s'enfronta 
els darrers anys a un nou repunt, resultat, 
d'una banda, del manteniment en l'aug-
ment de l'esperança de vida i, d'una altra, 
de la caiguda de la natalitat i de la marxa 
de població jove del nostre país.

La població de la gent gran és cada cop 
més nombrosa i vivim més anys. Per tant, 
per cobrir les necessitats d'aquestes per-
sones s'ha de convertir en una de les pri-
oritats principals del model de benestar.

Cal tenir en compte l'estat de salut i el 
grau d'autonomia de les persones grans 
i ancians per assegurar els recursos sufi-
cients perquè la qualitat de vida d'aques-
tes persones sigui el millor possible. Els 
últims anys, les retallades en sanitat, la 
manca de desenvolupament de l'atenció 
a la dependència i el menor desenvolupa-
ment dels serveis socials afecten en gran 
manera a la població més gran.

D'altra banda, la seguretat econòmica de 
les persones grans està determinada per 
la cobertura del sistema públic de pensi-
ons, un model que es basa principalment 
en un dret generat a través de cotitzacions 
durant els anys d’ocupació laboral, que de-
termina igualment la quantia de les pres-
tacions econòmiques. Malgrat la seva àm-
plia cobertura, l'augment progressiu de les 
pensions mitjanes, el model no deixa de ser 
desigual, ja que reflecteix les desigualtats 
prèvies en el mercat de treball i dóna lloc 
a quanties econòmiques considerablement 
diferents, especialment entre homes i do-

Reptes al procés d'envelliment 
de la nostra societat

nes. Les disparitats en el mercat de treball 
actual permeten avançar que les diferenci-
es es mantindran en el futur.

Les pensions públiques s'han convertit 
en un dels principals recursos econòmics 
de les famílies, fins al punt que els darrers 
anys cada cop hi ha més llars que depenen 
d’aquestes pensions. Cal dir també, que 
les dones grans, que perceben pensions 
més baixes, tenen un major risc de po-
bresa que els homes.

A més, els últims anys s'estan vivint situ-
acions criminals cap a les persones grans 
que condicionen la seva autonomia física i 
econòmica. Els maltractaments a les perso-
nes grans representen la punta de l'iceberg 
que encara ha de sortir a la llum en tota la 

seva dimensió, i, tot i que s'estan desenvo-
lupant jurídicament eines per prevenir part 
d'aquestes situacions, encara queda molt 
per fer per dotar de recursos les persones 
grans per prolongar la seva autonomia i 
augmentar la seva seguretat. Això és espe-
cialment rellevant en el cas de les dones, 
que pateixen violència masclista en un grau 
encara molt poc visibilitzat. El treball coor-
dinat i integral per part de les institucions 
públiques és imprescindible per treure a la 
llum aquestes situacions i combatre-les.

Per tot això les administracions han de 
prendre consciència dels reptes que su-
posa el progressiu envelliment a la nostra 
societat, ja que representa un desafiament 
global i la necessitat de polítiques trans-
versals per fer-hi front. D'altra banda, re-
vertir el procés demogràfic de la manca 
de natalitat, impulsar polítiques d'igualtat 
efectiva entre homes i dones, i generar un 
nou model productiu, d'ocupació i de pro-
tecció social, són altres dels reptes socials 
que cal abordar de manera urgent.

E

XAVIER HERNÁNDEZ
Secretari general de la Federació 

de Jubilats i Pensionistes de 
CCOO Vallès Oriental i Maresme

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Avui [28 de gener] fa 81 anys que 
pel Coll de la Manya van entrar a 
#Granollers els qui no hi haurien 
d’haver entrat mai. #stopfeixisme

@alexsastre83 @PepGuinaliu

Concertàs de Mishima a 
Granollers.  Això sí, si feu més 
de 1,75 oblideu-vos del Teatre 
Auditori.

La seguretat econòmica de
les persones grans està

determinada per la cobertura
del sistema públic de pensions

Bústia
Dèficit democràtic a l'ATM?

Si el Vallès és regió metropolitana, perquè 
no som part de la institució que en gestiona 
la mobilitat? L’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM) és l’òrgan encarregat de la 
mobilitat i està gestionat per la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB). Aquesta última 
inclou des de fa poc alguns municipis va-
llesans com Sant Cugat o Barberà, però les 
inversions i recursos en matèria de mobilitat 
al Vallès són mínimes. Les institucions que 
governen l’ATM estan escombrant cap a casa.

El seu plantejament es basa en una vi-
sió dual de la regió; d'una banda el centre 
amb la conurbació de Barcelona i el Delta, i 
d'una altra la perifèria comarcal: Maresme, 
Vallès i l’àmbit de Martorell. La distribució 
dels recursos i inversions en transport fa 
que el centre compti amb una xarxa molt 
ben dotada alhora que s’oblida la perifèria.

La Regió Metropolitana de Barcelona es 
conforma de 130 municipis, però l’ATM 
destina la majoria de recursos per a 36 
d’ells, els més centrals. Si comparem en 
població, Barcelona i la resta de municipis 
centrals sumen 3 milions d’habitants, els 
perifèrics en sumen 2 milions. No és tanta 
la diferència poblacional com per causar un 
greuge en infraestructures de mobilitat a 
les poblacions de la perifèria.

Les entitats que conformem la Platafor-
ma Fem Vallès creiem imprescindible una 
representació política que respecti el pes 
regional en els òrgans de l’ATM. Una ad-
ministració de la regió sense exclusions, 
superant l’actual concepció en corones: 

un centre amb reconeixement, format per 
Barcelona i l’AMB, i una perifèria exclosa. 
El reconeixement de tota la perifèria sig-
nificaria atenció, recursos i representació. 
Els consells comarcals del Maresme, Vallès 
i Baix Llobregat haurien de formar part dels 
òrgans de govern de l’ATM com bé hi són 
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. Aques-
tes dues institucions ho farien en nom de la 
macrociutat central i la resta en represen-
tació de la regió. Altres comarques també 
hi podrien ser, cadascuna en funció del seu 
pes, representant així la realitat democràti-
ca de la Regió Metropolitana.

Així, doncs, cal superar els obstacles per 
ordenar i endreçar el nostre territori i les 
seves infraestructures. Creiem que aquestes 
propostes poden potenciar el desenvolupa-
ment regional i millorar el benestar de més 
de 2 milions de ciutadans. Fem-ho possible.

plataforma femvallès

Record a M. Rosa Navarro
Aquest mes fa un any que vam acomiadar 
la M. Rosa Navarro Mollfulleda, coordina-
dora del CAS de Granollers. Els seus amics 
i companys volem fer-li un petit homenatge 
i recordar-la amb aquest escrit, en el qual 
volem que quedi reflectida tota l'estima i 
l'admiració que sentim vers ella. 

Rosa, gràcies per tot allò que vas compar-
tir amb nosaltres. Per tot el que ens has en-
senyat. Per tot el que ens has transmès. Per 
tota l'estima i la confiança que has dipositat 
en tots nosaltres, i que perdura en el temps. 
Gràcies per tot el que ens has donat. T'esti-
marem sempre.

equip del cas / granollers
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Vine a conèixer la 
teva nova llar!
Pisos de 2 i 3 dormitoris situats davant del 
Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
a només cinc minuts a peu del centre.

ESTRENA PIS AQUESTA PRIMAVERA!
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Motorprim, el concessionari oficial de la mar-
ca Hyundai del grup Movento, ha obert unes 
noves instal·lacions a Lliçà de Vall que se su-
men als dos concessionaris que el grup ja té 
a Badalona i Mataró. El nou espai, de més de 
4.000 metres quadrats, està dotat de l’última 
tecnologia i ofereix els serveis tant de venda 
com de postvenda oficials de la marca Hyun-
dai. A més, també compta amb una zona 
d’exposició de vehicles nous i d’ocasió amb 
uns 80 cotxes en estoc, així com de taller. El 

Motorprim obre nou concessionari a Lliçà
La firma del grup Movento és la referència en vehicles Hyundai

MOTORPRIM
avinguda Puigcerdà, 14 · Lliçà de Vall
Tel. 93 706 00 42 · www.motorprim.es

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El millor carburant de el món ha arribat. 
A Easygas continuen investigant per a tu, 
perquè ets la seva prioritat. Per això al de-
sembre van treure al mercat EXO P1000, el 
carburant més avançat amb una qualitat de 
producte extraordinària i una dosificació 
màxima a Espanya. És una excel·lent protec-
ció contra la corrosió, millora l'acceleració, 
redueix les emissions i, a més, permet l'es-
talvi de combustible –un 10% més d'estal-
vi–. Aquest nou carburant ofereix màxima 

Easygas estrena el carburant de més qualitat 
Protegeix contra la corrosió, redueix les emissions i permet estalviar

EASYGAS
carretera C-17, km 17,2 · Lliçà de Vall

www.easygasgroup.com

centre, que suma 12 llocs de treball, és sos-
tenible mediambientalment gràcies al seu 
disseny basat en l’aprofitament de la llum 
natural i a la seva tecnologia d’il·luminació 
automàtica mitjançant sensors de presència. 
Amb un concepte innovador, té com a objec-
tiu oferir el millor servei i una experiència 
exclusiva a l’usuari. “Estem molt satisfets 
de sumar un nou concessionari al Vallès 
Oriental, on encara no teníem presència", 
diu Lluís Conesa, gerent de Motorprim.  

protecció del motor, així com una major 
suavitat en la conducció. A més, preserva 
la potència original del motor i manté el 
capçal d'injecció sempre net. També actua 
com a inhibidor de corrosió, neteja les vàl-
vules d'admissió i manté els filtres. Easygas 
augmenta l'índex de cetà, fet que permet la 
reducció del consum de combustible. Es po-
den recórrer fins a 47 quilòmetres més per 
dipòsit de 50 litres d'EXO P1000. Easygas 
guanya en quantitat, en qualitat i en preu.

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

PROFESSIONALS

ALTRES COL·LECCIONISME

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

Empresa de la zona del Vallès busca: 
AGENTE COMERCIAL SECTOR PLÁSTICO, 
CATALUÑA-ARAGÓN   
(Ref.3101-02)
Experiencia comercial requerida.
IMPRESCINDIBLE experiencia de al me-
nos 4 años en la venta de cualquier tipo 
de material a empresas especializadas 
en la carpintería de aluminio y metal o 
metalistería (empresas que fabrican e 
instalan ventanas, puertas y accesos a 
naves industriales, puertas de seguri-
dad, estructuras de aluminio acristala-
das, viveros rígidos acristalados, etc.), 
en la zona Cataluña y Aragón. Se valo-
rará experiencia comercial en la ven-
ta de materiales para la construcción.  
Acostumbrado a la interlocución con 
profesionales del sector. Residencia, en 
la provincia de Barcelona. Otros requi-
sitos, Carnet de conducir B y vehículo 
propio. Conocimientos de ofimática a 
nivel de usuario. Remuneración, entre 
23.000 y 25.00 0€ brutos anuales más 
participación en beneficios. Se le pondrá 
coche de empresa tras los seis primeros 
meses, período en el cual se le abonarán 
gastos de desplazamiento y gastos de 
manutención y representación. 

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

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
Tel. 651 04 00 07

GRANOLLERS. VIDAL I JUMBERT. SUP. 75 M2. FAÇANA 8 M. GRES, VIDRIERES, PORTES 
ELÈCTRIQUES, FUSTERIA, LLUM. WC. A.A. PREU VENDA: 160.000 €. 
REF. 318. TEL. 93 870 36. 66

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

FEINA DEMANDES

Assessoria comptable, 
fiscal i laboral de Granollers, 
precisa incorporar: 
3 OPERARIS DE PRODUCCIÓ  
(Ref.3101-03)
Candidats amb certa experiència en 
liEn dependència directa de gerència, 
s’encarregarà de la gestió i assesso-
rament comptable i fiscal de la cartera 
de clients de la gestoria amb el suport 
d’un administratiu/va comptable. 
També s’encarregarà de tasques ad-
ministratives diverses pròpies d’un 
despatx-assessoria. 

Candidats/es amb formació a nivell 
Empresarials, ADE, Econòmiques, 
i amb àmplis coneixements de fis-
calitat. Imprescindible experiència 
demostrable amb gestories-as-
sessories. Es valorarà coneixements 
o experiència en l’àrea de laboral. 
Candidats/es molt polivalents i amb 
capacitat d’adaptació. 

S’ofereix contracte estable i directa 
amb l’empresa. Horari de dilluns a 
dijous en jornada partida i divendres 
intensiu matí. 

IMMOBILIÀRIA VENDA

Grup d’assessorament comptable fis-
cal, laboral, mercantil, assegurances i 
gestió de finques, precisa incorporar 
per la seva Gestoria comptable fiscal, 
ubicada a Granollers, un/a:  
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE FISCAL 
( Ref.3101-01)
Candidats/es Diplomats/des en Em-
presarials, o Llicenciats/es en Econò-
miques/ADE i amb formació Tributària i 
Fiscalitat de Societats. 
Es requereix experiència prèvia en De-
partaments de Comptabilitat en Asses-
soria-Gestoria, així com experiència en 
Comptabilitat de Societats. 
Imprescindible català i castellà i es va-
lorarà l’anglès. 
Es valorarà experiència en l’ús del 
Programari A3 (WK, A3ges, A3con, 
A3eco, etc).
Es valorarà coneixements de Laboral. 
S’ofereix contracte estable i directa amb 
l’empresa. 
Horari de 9 a 14h. i de 16 a 19h., divendres 
de 9 a 14h. 

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats
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93 433 06 50 
Masia Can Patiràs
C/ Sant Jaume s/n
Urb. Can Prat
08185 Lliçà de Vall

Escola d’educació i residència canina
Servei personalitzat i adaptat 

a cada gos i les seves necessitats.
El seu benestar es el mes important.

www.conductcan.com

GRANOLLERS. Amb algunes set-
manes de retard respecte a anys 
anteriors, la grip ja ha arribat a 
nivells d'epidèmia. Així ho alerta-
va el Departament de Salut de la 
Generalitat la setmana passada, en 
detectar que ja hi ha més de 98 ca-
sos per cada 100.000 habitants –la 
xifra en què s'ha situat enguany la 
barrera epidèmica–. Malgrat ha-
ver superat aquest llindar –aquest 
dimarts se situava en 140 casos 
per cada 100.000 habitants–, la in-
cidència de la grip no és especial-
ment agressiva ni elevada aquest 
any, entre d’altres perquè encara 
no hi ha hagut setmanes de fred 
intens durant aquest hivern. 

Miquel Vila, sotsdirector mèdic 
de l’Hospital de Granollers, expli-
ca que enguany s’ha endarrerit el 
pic més fort de la grip en compa-
ració amb anys anteriors, i apunta 
que “el nivell es mantindrà baix 
les pròximes dues setmanes”. 
Tot i això, assegura que el punt 
àlgid de la malaltia encara no ha 
arribat, i alerta que cal prevenir al 
màxim per evitar el contagi. 

Aquest gener, per exemple, s’han 
registrat 9.434 urgències relacio-
nades amb el virus de la grip –179 
menys que l’any passat en el ma-
teix període–, que han requerit 914 

SALUT L'HOSPITAL ACTIVA DIVERSOS RECURSOS PER ATENDRE LA CAMPANYA DE LA GRIP

ingressos, la majoria de persones 
grans o amb malalties cròniques. 
“Són 32 ingressos cada dia, una 
xifra habitual en períodes d’alta 
incidència de la grip”, valora Vila. 

Per afrontar la campanya de la 
grip amb garanties, l’Hospital ha 
posat en marxa diversos recur-
sos que s’afegeixen a la capacitat 

Acapte de sang a l'Escola ColorsXerrada sobre emocions i salut mental
L'Escola Colors de Bellavista acull divendres, 
de 15.30 a les 20 h, un acapte de sang en bene�ici 
del Banc de Sang i Teixits. Hi col·laboren 
els alumnes de 4t de primària i l'Associació 
de Donants de Sang del Vallès Oriental.

What's up!, com vas de salut mental? és el títol de la xerrada sobre salut 
mental i emocions en adolescents que tindrà lloc avui, dijous (18.45 h) 
a la Biblioteca Roca Umbert. La sessió, adreçada a famílies d'alumnat 
d'ESO i de l'últim cicle de primària, anirà a càrrec de la psicòloga Gemma 
Cantoni i tractarà la manera de gestionar les emocions dels adolescents.

SOCIETAT

Albert Garcia, un granollerí 
pendent del focus de Wuhan

habitual del centre. Actualment 
disposa de dos equips d'atenció 
domiciliària –amb metge i perso-
nal d'infermeria–, que funciona 
de manera permanent i que té 
capacitat per tractar 20 pacients 
a domicili (10 per equip). A més, 
hi hauria la possibilitat d’activar 
un tercer equip en cas de neces-
sitat. També s’han obert sis llits 
a la Unitat Assistencial de Trànsit 
(UAT), un espai que s’adapta tem-
poralment per alliberar el servei 
d'Urgències, i ha habilitat 10 llits 
més a la Unitat de Subaguts, amb 
possibilitat d’habilitar-ne 20 més 
en cas que fos necessari. 

Malgrat l’existència d’aquests 
recursos a l’Hospital, Vila recor-
da que la major part dels proces-
sos virals respiratoris remeten 
espontàniament, en pocs dies, i 
que habitualment no requereixen 
atenció sanitària. En aquest sentit 
afirma que “l’atenció primària 
pot donar confort als malalts 
que no tinguin patologies prè-
vies, avançada edat i malalties 
cròniques”, i afegeix que “davant 
d’un quadre gripal es recomana 
trucar al 061 o passar per l'am-
bulatori, i acudir a l’Hospital 
només en el cas que sigui real-
ment necessari”. ❉ x.l.

La grip supera el llindar 
d'epidèmia, però es manté 
baix respecte a altres anys

Salut

Des del setembre i fins al 6 de gener, els 
quatre ambulatoris de Granollers i les 
Franqueses van administrar 8.689 vacu-
nes per prevenir el virus de la grip, tant a 
persones considerades pacients de risc 
–infants, majors de 65 anys i persones 
amb malalties cròniques o respiratòri-
es– com a d’altres sense recomanació 
de vacuna. La xifra supera en 951 dosis 
(+11,8%) les administrades l’any an-
terior en el mateix període, que van ser 
7.738, i enguany ha estat també més 
efectiva que aleshores. Malgrat això, el 
80% de les persones ateses a Urgències 
pel virus de la grip encara hi acudeixen 
sense haver-se vacunat prèviament.

UN 11,8%
MÉS DE VACUNES

El granollerí Albert Garcia Xico-
ta, exjugador i exentrenador del 
primer equip de l'EC Granollers, 
va decidir, fa dos anys i mig, fer el 
salt al futbol xinès. Des d'aleshores 
és entrenador del Wuhan Three 
Towns, un equip de la ciutat de 12 
milions d'habitants que aquestes 
setmanes està en el punt de mira 
de tot el món per haver estat el 
focus de l'anomenat coronavirus, 
un virus que, en alguna de les se-
ves varietats, pot produir des d'un 
refredat comú fins a una pneumò-
nia i, com s'ha vist darrerament, 
fins i tot pot provocar la mort. Fins 
ara, el coronavirus ha obligat a 
confinar milions de ciutadans, ha 
infectat 4.500 persones i ha pro-
vocat més d'un centenar de morts. 
També ha desfermat una alerta 
mundial de primera magnitud. 

L'Albert, que justament aquests 
dies és a Granollers, segueix amb 
preocupació les notícies que ar-
riben de la seva ciutat, "sobretot 
pels companys, amics i les per-
sones que hi conec". Més que no 
pas la malaltia, "que és un tema 
molt seriós", es mostra preocupat 
per les estrictes mesures de con-
trol que ha aplicat el govern xinès: 
"tothom està tancat a casa des 
de fa dies, han tancat l'aeroport 
i la ciutat està bloquejada", indi-
ca. "Fa un parell de mesos que no 
sóc a Wuhan. Quan va començar 
tot érem al sud del país de pre-
temporada, ja que allà la tempo-

rada comença al març". "En tor-
nar-hi, i coincidint amb els dies 
festius de l'Any Nou xinès, el club 
ens va donar permís per anar al 
nostre país fins que tot plegat 
no es calmi una mica", explica. 
Garcia admet que ara com ara veu 
la situació "descontrolada" i asse-
gura que desconeix com evolucio-
narà tot plegat, "però coneixent 
els xinesos –afirma–, segur que 
prendran una decisió ràpida-
ment per trobar-hi una solució".

Previnguts pel coronavirus
Com la resta d’hospitals i centres 
de salut del país, l'Hospital de Gra-
nollers ja disposa del protocol que 
marca els passos a seguir en cas de 
detectar algun cas de coronavirus. 
"La globalització i la gran mobi-
litat actual fa que hàgim d’estar 
previnguts per a tota mena de 
malalties, encara que els primers 
casos es detectin molt lluny”, diu 
el doctor Miquel Vila. ❉ x.l.

arxiu

ALBERT GARCIA

L'EXENTRENADOR DE L'EC HO ÉS ARA DEL WUHAN THREE TOWNS
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DEL 10 AL 15 DE FEBRER, ET CONVIDEM A GAUDIR 
DE LES NOSTRES REBAIXES I DESCOMPTES*

*Els productes de CatSalut no disposen de les nostres ofertes.

GRàCIeS VALLÈS ORIENTAL

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 3  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Esc. 1 Local 3 

T. 93 579 18 80

10
ANYS

CCOO recull firmes per
demanar una rebaixa de preus
del pàrquing de l'Hospital
La Unió Intercomarcal de CCOO 
del Vallès Oriental-Maresme-Oso-
na promou una campanya de re-
collida de signatures amb el nom 
Preus populars a l’aparcament de 
l’Hospital de Granollers, FPHAG 
(Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers) per demanar a la 
direcció del centre hospitalari una 
rebaixa dels preus establerts a 
mitjans de novembre. El sindicat 
considera que els preus de l’apar-
cament són "excessius", tant pel 
que fa a la quantitat (de 2,50 eu-
ros per hora) com pel que fa a "la 
forma, ja que no contempla al-
tres opcions en funció del servei 
o del temps necessari per a la 
diversitat de les visites o inter-

vencions hospitalàries". 
Per això, la campanya de CCOO 

demana que els primers 20 mi-
nuts siguin gratuïts, així com les 
primeres dues hores de visites a 
urgències. En el cas de persones 
que han de quedar en observació 
a urgències (24 hores), el sindicat 
proposa la reducció del 50% de la 
tarifa, així com la creació de bons 
familiars per a persones usuàries 
amb familiars ingressats. 

També als ambulatoris
La campanya es durà a terme en-
tre les persones usuàries de l’Hos-
pital, als centres d'atenció ió pri-
mària de l’entorn territorial i entre 
la ciutadania en general.

MOBILITAT PETICIÓ PER FER GRATUÏTS ELS 20 PRIMERS MINUTS

L'empresa Copcisa ha reprès 
aquesta setmana les obres de con-
nexió del polígon Congost amb la 
ronda Nord, a Can Calet, aturades 
durant quatre mesos després que, 
durant l'execució de l'obra, es de-
tectessin problemes tècnics al sub-
sòl. Els treballs, valorats en 1,4 mili-
ons d'euros, van començar al juliol, 
i poc després, en els moviments de 
terres per habilitar un vial entre el 
carrer Ribera del Congost i la plaça 
Francesc Macià, es van trobar ai-
gües freàtiques a un nivell més ele-
vat del que es preveia en el projecte 
executiu. Això va obligar a paralit-
zar els treballs i a fer correccions 
tècniques al projecte, que inclou un 
pas soterrat sota la línia R3.

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
instal·lat un nou model de seient 
per a gronxadors adaptats per a 
persones amb diversitat funcional 
per tal de promoure i afavorir el joc 
dels infants del municipi. Fins ara 
s'han col·locat aquests seients als 
gronxadors de la plaça de Muriel 
Casals a Corró d’Avall, el Consell 
del Poble de Llerona i la de la pla-
ça dels Països Catalans a Bellavista. 
Els nous seients disposen d’un sis-
tema de subjecció de seguretat que 
faciliten el recolzament lumbar i 
cervical, de manera que afavoreix 
la integració d'infants amb diver-
sitat funcional. El seu ús està reco-
manat a infants d’entre 5 i 14 anys, 
sempre acompanyats d’un adult. ❉

Es reprèn l'enllaç 
entre el polígon 
Congost i la ronda

Nous gronxadors 
adaptats als parcs 
de les Franqueses

GRANOLLERS. "Volem pissarres 
que puguin tocar-se amb les 
mans, que ens permetin veu-
re-hi dibuixos i dibuixar-hi no-
saltres també". Així explicava 
Carme Gràcia, administradora del 
Centre d'Educació Especial Mont-
serrat Montero, com els alumnes 
del centre havien demanat la subs-
titució de les pissares tradicionals 
per pantalles tàctils i digitals. Arran 
d'aquesta necessitat, els comerci-
ants de Gran Centre i l'Obra Social 
La Caixa van decidir destinar la re-
captació de la campanya solidària 
de Nadal a la digitalització de les 
eines educatives del centre. 

Amb aquesta donació –10.400 
euros–, el centre instal·larà cinc 
monitors digitals interactius que 
possibilitaran, entre d'altres, fer 
presentacions més atractives grà-
cies a la utilització de colors, mar-
ques i línies de diferents mides, 
així com tenir accés immediat a la 
informació i captar i centrar l'aten-
ció dels alumnes. La donació va 
fer-se efectiva dimecres en un acte 

és màgic", ja que "aquests actes  
demostren el compromís del 
comerç de la ciutat". Josep Maria 
Caire, de CaixaBank, també elogi-
ava "el dinamisme i l'emprene-
doria del comerç de la ciutat", i 
Laura Sabatés, presidenta de Gran 
Centre, destacava el "salt tecnolò-
gic" que experimentarà el centre 
i com els nous monitors digitals 
"facilitaran la feina a l'aula". x.l.

al pati del centre, amb la presència 
d'un grup d'alumnes, que es van 
mostrar entusiasmats amb les no-
ves pissarres digitals, i represen-
tants de Gran Centre, l'Obra Social 
La Caixa, l'Ajuntament i el Consell 
Comarcal. Francesc Colomé, presi-
dent de l'ens, destacava la potència 
"del gen de la solidaritat", men-
tre que l'alcalde Mayoral explica-
va que "comprar a Granollers 

x.l.

SOLIDARITAT EL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL INSTAL·LARÀ CINC NOVES PISSARRES DIGITALS 

Gran Centre i La Caixa donen 
10.400 € al Montserrat Montero

DONACIÓ  El xec de 10.400 € permetrà renovar les eines educatives del centre

L’oficina del Síndic serà dilluns 3 
de febrer a Granollers –Can Jonch, 
carrer del Rec, 19– i atendrà tots 
els veïns que vulguin fer consultes 
o presentar queixes contra les ad-
ministracions i les empreses que 
presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.). Per con-
certar una visita cal trucar prè-
viament al telèfon 900 124 124 o 
enviar un missatge a l'adreça elec-
trònica sindic@sindic.cat. 

L'oficina del Síndic, 
dilluns a Can Jonch

L'extenista Àlex Corretja és el pa-
drí de la 20a edició de la cursa so-
lidària del Mou-te per l'Esclerosi 
Múltiple, que tindrà lloc diumenge 
al Circuit de Barcelona-Catalunya. 
La prova esportiva està organitza-
da per la Fundació Esclerosi Múl-
tiple i té el suport tècnic del Club 
Atletisme Montornès. Entre les 9 
i les 14 h tindran lloc les curses 
atlètiques, de bicicletes, de patins 

i l’elèctrica que s’organitzen en 
diferents modalitats i distancies 
perquè hi pugui participar tota 
la família. Durant tot el matí, els 
participants també podran gau-
dir de l’àrea lúdica amb activitats 
i tallers per a nens i adults. L’ob-
jectiu de la jornada és conscien-
ciar sobre l’esclerosi múltiple, una 
malaltia neurodegenerativa que 
afecta 9.000 a Catalunya. 

Àlex Corretja apadrina la cursa
del Mou-te per l'Esclerosi Múltiple
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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

Com es contagia aquesta nova 
infecció apareguda a la Xina? És 
realment molt perillosa?
El contagi del coronavirus de 
Wuhan es produeix per contacte 
directe amb les secrecions de pa-
cients malalts, inclòs el fet d'estar a 
menys de dos metres d'una perso-
na infectada pel risc d'inhalar se-
crecions transmeses, per exemple, 
per la tos. El coronavirus provoca 
quadres respiratoris aguts impor-
tants, inclosa la pneumonia, tot i 
que les persones sanes acostu-
men a recuperar-se adequada-
ment. Al nostre país, les autoritats 
ja estan preparades per si aparei-
xen casos, i no crec que hàgim de 
preocupar-nos gaire, almenys fins 
avui, per aquest brot infecciós.

Què es consideren cistitis de re-
petició i com podem prevenir-les?
Més de tres a l'any o de dues els 
últims sis mesos, havent transcor-
regut més de 15 dies entre infecci-
ons. La millor prevenció és mante-
nir una bona higiene, beure molta 
aigua, no aguantar l'orina, i orinar 
abans i després de tenir relacions 
sexuals. Si cal, hi ha teràpies na- 
turals que ajuden a la prevenció.

GRANOLLERS. El ple aprovava di-
marts per unanimitat el segon pla 
d'igualtat intern de l'Ajuntament, 
que serà vigent fins al 2024, i que, 
entre d'altres, determina que els 
tribunals de selecció de personal 
municipal seran paritaris i "s'eli-
minarà del model de currículum 
la informació de gènere", expli-
cava el regidor ponent, Jordi Ter-
rades. Aquesta actuació es desprèn 
d'una de les 11 línies estratègiques 
que preveu el pla, en aquest cas, 
la relativa a selecció de personal. 
També implicarà noves polítiques 
d'igualtat, aspectes d'imatge i llen-
guatge inclusius, representativitat 
de les dones –amb tendència a la 
paritat als espais de decisió–, plans 
formatius, pautes transparents en 
l'avaluació de rendiment i promo-
ció personal, política salarial, con-
dicions laborals –per exemple, amb 
sistemes no presencials–, l'equilibri 
de la vida personal i professional, i 
un protocol d'assetjament.  m.e.

POLÍTIQUES FEMINISTES  EL PLE DE DIMARTS VA APROVAR EL SEGON PLA D'IGUALTAT INTERN

L'Ajuntament aplicarà criteris 
d'igualtat de gènere en la selecció 
de personal i les relacions laborals

'El violador ets tu' omple la Porxada
Diumenge, centenars de dones convocades per la novella entitat 
Sorotopia, es van trobar a la Porxada per representar la performance 
El violador ets tu, una acció reivindicativa que versiona la nascuda a Xile 
de la mà del col·lectiu feminista Las Tesis que van interpretar al novembre 
Un violador en tu camino. Ara milers de dones de tot el món s'han unit a 
aquest crit contra la violència masclista que s'ha fet viral.

votv

També unànimament tots els 
grups municipals acordaven di-
marts iniciar, en el marc de la 
Comissió de Nomenclàtor de la 
ciutat, un estudi per analitzar la 
possibilitat de dedicar un carrer o 
espai municipal a les dones depor-
tades als camps de concentració i 
que s’hi instal·lin plaques o altres 
elements visuals on s’expliqui la 
seva biografia. La proposta, pre-
sentada per ERC, "beu de l'estudi 
que la jove Núria Sala va fer el 
2016 sobre els deportats gra-
nollerins" –premiat pel Memori-
al Democràtic–, segons explicava 
la portaveu republicana Núria 
Maynou. En un primer moment, 
la moció d'ERC també tractava so-
bre les dones exiliades, tema que 
es va retirar a petició del PSC que, 
segons el seu portaveu, Jordi Ter-
rades, va preferir que cada tema 
es tractés per separat. La repre-
sentant de GxI-Primàries, Mònica 
Ribell, ho va veure amb cert recel. 
Per la seva banda, Cs defensava la 
lluita contra el nazisme i el foment 
de la memòria democràtica. 

NOMENCLÀTOR

Estudi per dedicar 
un carrer a les 
dones deportades 
als camps nazis

El PSC i Cs van votar en contra di-
marts de la moció presentada per 
les forces sobiranistes del consisto-
ri en rebuig a les resolucions de la 
Junta Electoral Central i el Tribunal 
Suprem d'inhabilitació del presi-
dent Quim Torra, i la seva retirada 
de credencial de diputat, i la negació 
de la condició d'eurodiputat d'Oriol 
Junqueras, malgrat la sentència del 

tribunal de la UE que dictamina 
que hauria d'haver recollit l'acta 
d'eurodiputat. Primàries acusava el 
PSC d'estar d'acord amb "l'imcom-
pliment de la legislació europea 
mentre defensen l'espanyola", i 
ERC els demanava com seria la mo-
ció que podrien aprovar. Mayoral 
assegurava que ja l'havien posat so-
bre la taula i la van tombar. 

El PSC tomba la moció de 
suport a Torra i Junqueras

Dissabte (11.30 h), el restaurant 
Anònims, al carrer Ricomà, acolli-
rà la presentació de la Coordina-
dora Antirepressiva de Granollers, 
que el desembre ja organitzava 
unes jornades a la ciutat. L'acte 
comptarà seguidament amb l'ac-
tuació dels cantautors Víctor Aiza 
i Núria Segalés, i un vermut. 

Presentació de 
la Coordinadora 
Antirepressiva

El granollerí Xavi Pinyol és el nou 
secretari d'Organització de la nova 
permanent comarcal d'ERC, que 
divendres ratificava novament 
Oriol Ramon com a president. 
També en forma part Jett Kirkerud 
com a representant de Jovent Re-
publicà. L'acte, celebrat a la Garri-
ga, el va cloure Pere Aragonès. 

Xavi Pinyol i
Jett Kirkerud, a 
la comarcal d'ERC
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VENDRE / LLOGAR
Disposes d’una propietat 
i has pensat a vendre-la 

o llogar-la.

AGENT IMMOBILIARI
El teu assessor personal 

de la Casa Agency t’ajuda 
en tot el procés.

VALORACIÓ
Valorem el teu habitatge 
amb lliurament d’informe 

de forma gratuïta.

GESTIONS
Ens encarreguem de tots 
els tràmits i gestionem 
tota la documentació.

PUBLICITAT
Publicitem el teu immoble a 

la nostra web i revista pròpia, 
flyers i plataformes web.

VENDA
Ens comprometem 

a vendre el teu habitatge 
en un màxim de 90 dies.

Posa-t’ho 
fàcil! 

SENSE COMPLICACIONS!
Apropa’t a una de les nostres oficines 
i nosaltres ens encarreguem de la resta.

El teu immoble en mans 
d’un expert

Oficines a Granollers: 
Carrer Girona, 206 Local 
T. 93 887 20 95   
Carrer Sant Josep, 18 Local 
T. 93 781 94 92

Oficines a Montornès: 
Carrer Riu Mogent, 8 Local 
T. 93 655 33 53
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Vint-i-sis centres educatius i gaire-
bé un miler d'alumnes de Grano-
llers, Canovelles, les Franqueses i 
la Roca participaran un any més en 
el Vallèsbot, un projecte educatiu 
pensat per introduir la tecnologia 
i la robòtica a l’aula, impulsar-ne 
el coneixement entre els joves i 
fomentar vocacions tecnològiques 
entre l'alumnat de primària i se-
cundària. El projecte va néixer el 
curs 2017-2018, fruit de la inquie-
tud i el treball en xarxa de docents, 
centres educatius, ajuntaments i el 
Centre de Recursos Pedagògics del 
Vallès Oriental, i es materialitza en 
una activitat intermunicipal per 
implementar els coneixements de 
robòtica de petit format treballats 
a l'aula i que, alhora, donin solu-
cions a reptes quotidians de l'en-
torn més proper. 

El projecte es treballa en horari 
lectiu durant diverses setmanes i 
cada any es basa en un centre d'in-
terès diferent. Enguany es desen-
voluparan projectes tecnològics 
per facilitar la inclusió i millorar 
l'autonomia de les persones amb 
diversitat funcional, amb el lema 
Un món per a tothom.

Dues edicions d'èxit
En la primera edició, 800 alumnes 
de 17 centres educatius de primà-
ria i secundària de Granollers, Ca-
novelles i la Roca van presentar a 
la Vallèsbot les seves propostes per 
resoldre problemes de mobilitat 
fent servir la robòtica. En la segona 
edició van participar-hi un miler 
d'alumnes de 22 centres educatius 
de Granollers, Canovelles, la Roca i 

EDUCACIÓ  EL VALLÈSBOT COMPTA AMB 26 ESCOLES I INSTITUTS DE QUATRE MUNICIPIS

Petits robots per millorar
l'autonomia de les persones 
amb diversitat funcional

escola pereanton

CREADORS  Alumnes de l'Escola Pereanton en el Vallèsbot del 2019

les Franqueses, i el tema central va 
ser la millora dels parcs.

Un projecte inclusiu
Segons Carles Ceacero, impulsor de 
la iniciativa, "el projecte no té un 
caràcter competitiu, sinó col·la-
boratiu", i entre d'altres "fomenta 
la creativitat, l'esperit crític, les 
relacions interpersonals i treba-
lla la gestió del temps", apuntava 
en la presentació de l'edició d'en-
guany Ana Luque, mestra de l’es-
cola Pereanton. Per desenvolupar 
el projecte, les escoles i instituts 
comptaran amb el suport del Cen-
tre per a l'Autonomia Personal Sí-
rius, que assessorarà el professorat 
i l'alumnat en tot allò que necessiti 
en relació amb la diversitat funci-
onal. "La tecnologia i la robòtica 
poden ajudar les persones amb 
diversitat funcional a viure mi-
llor", deia David Casares, de Sírius.

En la mateixa presentació, el 

director dels Serveis Territorial 
d'Ensenyament, Pere Masó, desta-
cava la funció social de l'educació 
i assegurava que que "la inno-
vació educativa és molt impor-
tant, però ho és encara més si va 
acompanyada de la inclusió".

Els alcaldes de Granollers i Ca-
novelles i el regidor d'Educació de 
les Franqueses valoraven l'esperit 
de col·laboració entre els munici-
pis i els centres educatius i com de 
motivador és per als alumnes par-
ticipar en el projecte. "Els alum-
nes fan tecnologia compromesa; 
una tecnologia al servei d'una 
societat més justa i integrado-
ra", destacava Josep Mayoral.

Després del treball a l'aula, la 
presentació de tots els projectes 
es farà el diumenge 27 de maig en 
una trobada al parc del Congost 
de Granollers amb tots els grups 
i alumnes participants, gairebé un 
miler.  x.l.

UNES 150 PERSONES VAN ASSISTIR A LA XERRADA DE ROSA JOVÉ

Pol Fernández, Eloi Prat, Jordi de 
Vilalta i Joan de Vilalta –quatre 
alumnes de l'Escola Pia– participa-
ran a la First Lego League, una com-
petició internacional de robòtica 
organitzada per l'empresa Lego. Els 
joves han de programar un robot 
que faci determinades accions i han 
de desenvolupar un projecte cientí-
fic enfocat al concepte d'smart city. 
En el seu cas han desenvolupat un 

sensor de partícules en suspensió 
que funciona amb arduino, una tec-
nologia molt assequible que per-
met crear una xarxa ciutadana de 
mesura de la contaminació de l'ai-
re. El projecte, desenvolupat amb 
el suport d'entitats com Granollers 
Pedala i Granollers en Transició, es 
presentarà el 7 de febrer (18 h) al 
Gra en una hackató per intercanvi-
ar coneixements. 

Sensors per mesurar
la contaminació de l'aire

xavier solanas

En marxa l'Àrea Familiar de Granollers
La psicòloga infantil Rosa Jové va encetar, dissabte al matí a la sala Tarafa, 
amb una xerrada sobre criança feliç, l'anomenada Àrea Familiar, un seguit de 
conferències, tallers i debats adreçats a les famílies d'infants i adolescents.  
En la sessió també van presentar-se els treballs de l’Espai de Debat Educatiu, 
a càrrec de M. Jesús Comellas, professora emèrita de la UAB, i va donar-se  
el tret de sortida als tallers de suport a la criança 2020, una iniciativa  
adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Totes les sessions són gratuïtes  
i es fan els dimarts, de 15.30 h a 17 h, a l'escola bressol municipal Tortuga.

Paraules per a la pau a l'INS Bellera
L'institut Celestí Bellera celebra avui, dijous, d'11.30 a 14.30 h, el Dia de 
la pau i la no-violència escolar amb l'activitat Paraules per a la pau, en 
què es tractarà el conflicte de Hong Kong i es reflexionarà sobre com les 
paraules o la literatura poden ajudar a resoldre'l. 

ALUMNES DE LA PIA PARTICIPEN A LA FIRST LEGO LEAGUE
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"El Casino respon a la volun-
tat d'uns quants granollerins 
benestants de dotar la ciutat 
d'una entitat que aposti per la 
cultura i l'esbarjo, i que esdevin-
gui, alhora, un lloc de trobada 
per als socis". Així es descriuen 
els inicis del Casino de Granollers 
ara fa 140 anys al llibre que l'en-
titat presentava dilluns com a acte 
central de la celebració de l'ani-
versari. Casino de Granollers Club 
del Ritme (1880-2020) és obra del 
periodista Paco Monja i retrata 
la història d'una entitat, que "ha 
passat per tres segles amb un 
estat de salut molt bo, com pale-
sen els seus equipaments, mas-
sa social i activitats", assegurava 
el president de la Federació d'Ate-
neus de Catalunya, Josep Morella, 
també present a l'acte.

I és que el Casino ha superat alts 
i baixos, i ha demostrat "la forta-
lesa d'una iniciativa de la soci-
etat civil", liderada per 51 presi-
dents i una sola presidenta. Josep 
Rius, actual president de la junta, 
destacava com la missió inicial del 
Casino continua vigent.

El llibre destaca com ja des de 
1880 l'entitat –que es constitueix 
el 14 de juliol– fa una aposta per la 
cultura. Presidida inicialment per 
Francesc de Paula Montañà publi-
ca el "periòdic recreatiu" Cassino 
de Granollers, i acull els Jocs Flo-
rals –sis edicions–. Poc després, 
el Casino dels Senyors –com era 
conegut llavors– recupera el Ball 
de Donzelles i el Carnestoltes.

Ja arribat el segle XX, l'entitat 
es converteix en una organització 

Casino, 140 anys d'arrelament a la ciutat
L'entitat ha superat alt i baixos, i s'ha convertit 
en un ateneu de referència, amb una àmplia 
programació cultural i una bona massa social

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.

Un equip republicà 
al servei del Vallès Oriental 
Congrés comarcal per enfortir-nos i feminitzar-nos

esquerra.cat/vallesoriental

josep bosch /amgr

ANYS 30 Membres de la penya la Taula del Racó i socis del Casino, com 
Alfred Canal, Manel Clot, Sebastià Morató, Francesc Torras, Amador Garrell, 
Pepet Mumany, Enric Margenat i Josep Garrell.

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ENTITAT CELEBRAVA DILLUNS L'ACTE CENTRAL DEL SEU ANIVERSARI AMB LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ESCRIT PER PACO MONJA

■ L'autor, Paco Monja, ha volgut "no-
vel·lar la visita d'un periodista al Ca-
sino", deia en la presentació del llibre, 
en què explicava com s'havia endinsat 
en la història de l'entitat a través d'un 
repàs exhaustiu de documents i arti-
cles de la premsa de la ciutat. De fet, 
la junta del Casino no va dubtar a en-
carregar el llibre a Monja, "arrelat a la 
ciutat i proper a l'entitat", explicava el 
president, Josep Rius. L'alcalde, Josep 
Mayoral, també lloava la vinculació de 
l'autor amb Granollers i assegurava 
que "mereixeria el títol de cronista de 
la ciutat". 

Per la seva banda, Monja va des-
criure el llibre amb una parell de xifres: 
146 pàgines –"d'esforç de síntesi", 
deia– i 60 fotografies –algunes inè-
dites, com una de la façana del Casi-
no a finals del segle XIX, que el mateix 
dilluns lliurava al fons de l'entitat. A la 
portada, el llibre reprodueix una obra 
d'Amador Garrell i Soto del fons del 
Casino, mentre que a la contraportada 
el fotògraf Xavier Solanas hi retrata el 
pati i la façana de l'edifici de l'entitat. 
El llibre compta també amb un pròleg 
del músic Jaume Arenas, i un epíleg del 
soci Miquel Roca.

EL "CRONISTA DE 
LA CIUTAT", L'AUTOR 
DEL REPÀS HISTÒRIC

clau a la ciutat, que rep la visita, 
per exemple, del rei Alfons XIII 
amb motiu de la visita el 1926 
per la inauguració de la biblioteca 
Francesc Tarafa. Són temps d'una 
intensa activitat teatral i musical 
al Casino, per on passen "les mi-
llors orquestres de Catalunya", 
assegura l'autor del llibre comme-
moratiu. Entre les formacions de 
l'època hi havia La Moderna i La 
Catalònia, dirigida pel mestre Jo-
sep M. Ruera. El Casino també era 
espai de tertúlia, amb grups com 
la Taula del Racó. 

El període de la Casa del Poble
En esclatar la Guerra Civil, el Ca-
sino es col·lectivitza i es conver-
teix en la Casa del Poble, i acull les 
seus del PSUC i la UGT.

Acabada la guerra, els socis del 
Casino recuperen l'entitat, això sí, 
sota el control de la Falange, que 
fins al 1948 no permet recuperar 
el Carnestoltes.

Amb tot, el Casino torna a ser un 
espai de luxe per a les orquestres, 
com La Selección, que dirigia Ru-
era, i que el 1977 hi va fer el seu 
concert de comiat. 

A més, a partir dels anys 50 fo-
menta l'activitat teatral, un dels 
àmbits que anys més tard seria 
cabdal per a l'entitat i la ciutat.

Club del Ritme
L'any 1958 va marcar un punt 
d'inflexió. El Casino, amb dificul-
tats econòmiques, decideix fusio-
nar-se amb el Club del Ritme, una 
entitat creada el 1942 i que pre-
nia el relleu del Jazz Club Grano-

llers –nascut el 1935 
al Cafè Comercial–.   
El jazz, doncs, pren 
un especial protago-
nisme que ha durat 
�ins a l'actualitat –tot 
i que amb una pausa 
�ins als 80–, amb �ites 
com la visita el 1961 
de nord-americà Bill 
Coleman, i els 30 anys 
celebrats enguany del 
Festival de Jazz.

Estrenes d'Els Joglars
Als anys 70, el Casino 
és espai de trobada de 
molts joves aficionats al teatre i, 
gràcies a la figura de Gregori Resi-
na, aconsegueix atraure companyi-
es d'arreu, fins al punt que veu néi-
xer els Comediants i és el lloc que 
Els Joglars van triar per estrenar la 
polèmica La Torna.

Malgrat aquest èxit cultural, les 
di�icultats econòmiques persistei-
xen i la junta del Casino decideix 
llogar la sala teatre, que havia re-

format en discoteca –projecte poc 
reeixit– i que el 1977 es conver-
teix en un bingo.

Arribats al segle XXI
Ja a la darrera etapa, el llibre desta-
ca les obres impulsades per la junta 
presidida per Joan Garriga, seguida 
de la presidència d'Anna Bosch i, 
finalment, el projecte de reforç al 
vessant cultural de Josep Rius. ❉ m.e.

CASINO CLUB DEL RITMO Dibuix sobre el Casino 
de Joan Ventura, per a l'Auca de Granollers
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Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

93 861 19 37  / 665 193 730 
viureagranollers@viureagranollers.com 

www.viureagranollers.com

Dotze anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

CONFIANÇA, EXPERIÈNCIA, IL·LUSIÓ
Allò que cal per córrer la Mitja i els valors que ens caracteritzen.

LES FRANQUESES. Coincidint amb el 
81è aniversari del bombardeig de 
les Franqueses, el municipi va ce-
lebrar divendres un acte instituci-
onal per commemorar l’efemèride 
amb l’objectiu de "recordar els 
fets que van passar aleshores" i 
de "treballar perquè això no es 
torni a produir mai més". L’acte, 
amb parlaments i una ofrena floral 
al monòlit dedicat a les víctimes de 
la repressió franquista, va comptar 
amb la participació d’alumnes dels 
instituts El Til·ler i Lauro, que van 
llegir poemes i van interpretar di-
verses peces musicals. Joan Garriga, 
encarregat de liderar el projecte de 
memòria històrica a les Franqueses, 
recordava l’impacte de l’últim tram 
de la guerra al municipi. "A més del 
bombardeig contra la població 
civil, que sempre causa dolor i 
desolació, hi havia molta gent 
que travessava el poble fugint 
de la por i la repressió", explica-
va. Garriga recordava que "sempre 
cal denunciar el feixisme i l’avanç 

ments en la recuperació de la me-
mòria històrica i assegurava que 
"un poble que no recorda el seu 
passat té més difícil avançar cap 
al futur". Els actes de commemora-
ció del bombardeig també van in-
cloure una sortida al museu i camp 
de concentració de Rivesaltes, a la 
Catalunya Nord, i la representació 
de l'obra Paisatge viscut, de la com-
panyia Q-Ars Teatre.  x.l.

del totalitarisme", i que actes com 
aquest són necessaris per "conrear 
el respecte i la pau i construir un 
futur amb dignitat". Jordi Font, 
director del Memorial Democràtic, 
destacava l'aposta del municipi per 
fer un treball "adreçat al futur, als 
valors de la cultura i de la pau i 
amb un ampli potencial pedagò-
gic", i l’alcalde, Francesc Colomé, 
reivindicava el paper dels ajunta-

j.v./ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  COMMEMORACIÓ DELS 81 ANYS DEL BOMBARDEIG A LES FRANQUESES

"Un poble que no recorda el 
passat no avança cap al futur"

OFRENA FLORAL  Al monòlit contra el feixisme de la plaça de l'Ajuntament

L'equipament juvenil Gra ha obert 
les inscripcions dels cursos de ge-
ner a juny adreçats a joves de 16 
a 35 anys. Es tracta d'una oferta 
formativa amb opció d'obtenir 
una titulació oficial. En l'àmbit de 
llengua, hi ha un curs de català de 
22,5 hores per a joves de 12 a 16 
anys que ja van fer-ne el curs pas-
sat –Connecta't al català– amb Xa-
vier Prat; i un altre d'anglès amb 
Lídia Robles per a nois i noies que 
vulguin treballar en l'atenció al 
públic, de 12 hores (inici, dilluns 2 
de març, de 19 a 20.30 h). També 
hi ha un curs de manipulació d'ali-
ments de 6 hores per adquirir els 
coneixements necessaris per apli-
car tècniques adequades d’higiene 
i sanitat alimentària en el lloc de 
treball a càrrec del servei de Salut 
Pública; i un altre de premonitor 
de lleure, per a nois i noies de 14 a 
17 anys, de 20 hores amb l’Escola 
Dinàmics Esports. El curs de català 
és gratuït i el preu dels altres oscil-
la entre els 13 i els 35 euros. Les 
inscripcions poden fer-se a www.
inscripcions.grajove.cat. 

JOVENTUT 

Els cursos del
Gra per a joves 
obren inscripcions

Amb motiu del 10è aniversari del 
Consell de l’FP de Granollers, el Te-
atre Auditori va acollir dijous una 
jornada adreçada a professionals 
dels àmbits educatiu i empresari-
al, així com a les administracions, 
per parlar i debatre sobre la for-
mació professional des del món 
local. Amb el títol Treballant junts 
per una FP millor, la jornada va 
incloure diverses ponències i tau-
les rodones, que van tractar sobre 
l’abandonament escolar prema-
tur i les segones oportunitats i la 
innovació aplicada en l’àmbit de 
l’FP. Entre d'altres van interve-
nir-hi l'exdiputat Fabián Moheda-
no, president del Consell Català de 
l’FP, i Mariano Carballo, director 
de l’Institut Nacional de Qualifi-
cacions Professionals, així com 
Alfredo Vega, diputat d’Educació 
de la Diputació. Durant la sessió 
també es van donar a conèixer al-
gunes bones pràctiques sobre l’FP 
dual i es van reconèixer totes les 
empreses que durant els 10 anys 
del Consell de l'FP de Granollers 
han acollit alumnes d'FP dual. 

FORMACIÓ 

Reconeixement
a les empreses
que acullen FP dual
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Entre la decepció i l'oportunitat 
històrica. Aquest títol va ser el 
punt de partida del debat que 
dimecres passat En-Raonar con-
vocava a la sala Tarafa, amb la 
presència de la directora del diari 
Ara, Esther Vera. Preguntada per 
Montse Eras, directora del Som-
Granollers i conductora de l'acte, 
Vera va relatar com la frase intro-
ductòria del debat pretenia resu-
mir molt breument la situació po-
lítica actual, "davant la propera 
decepció de la societat catalana 
respecte a l'organització de l'ar-
quitectura territorial espanyola 
i l'encaix o la sortida de Cata-
lunya, o l'oportunitat de donar 
sortida a una voluntat d'expres-
sar-se plenament", deia.

Per a Vera, a Catalunya s'ha fet 
"una certa teràpia sobre què es 
va fer bé i malament" el 2017, 
cosa que no ha passat a l'Estat es-

a la judicatura espanyola que 
forma part d'un Estat profund, 
juntament també amb el PP i el 
rei", que tenen interès en la con-
frontació. Així, Vera opinava que 
"Espanya ha de decidir si vol 

panyol. "La situació només la so-
lucionarem votant i dialogant. 
Si hi ha oportunitat de diàleg, 
explorem-la", deia la periodista, 
tot i que reconeixia les dificultats. 
"Hi ha un substrat retrògrad 

El Cinema Edison, amb la col·la-
boració del col·lectiu En-Raonar, 
va acollir divendres la projec-
ció de la pel·lícula d'Alejando 
Amenábar Mientras dure la guer-
ra, un llargmetratge  premiat amb 
cinc Goya i ambientat en la Guerra 
Civil espanyola. Lorena Jiménez, 
llicenciada en Història, doctora 
en didàctica de les ciències soci-

als i investigadora en projectes 
arqueològics vinculats a la Guer-
ra Civil, especialment a la Batalla 
de l'Ebre, va presentar la cinta a 
un centenar d'assistents i va con-
textualitzar el film. "La història 
pot ser entesa com un mitjà per 
comprendre el present, refle-
xionar sobre l'esdevenir dels 
éssers humans i, fins i tot, tenir 

M.E.

POLÍTICA  LA DIRECTORA DEL DIARI 'ARA' VA PARTICIPAR EN EL DEBAT CONVOCAT PER EN-RAONAR A LA SALA TARAFA I CONDUÏT PER LA DIRECTORA DEL SOMGRANOLLERS

MEMÒRIA HISTÒRICA  EN-RAONAR I L'EDISON VAN COMPTAR AMB LORENA JIMÉNEZ PER CONTEXTUALITZAR 'MIENTRAS DURE LA GUERRA'

Esther Vera: "Espanya ha de decidir
si vol ser un Estat plural o reaccionari"

DEBAT Esther Vera, amb impulsors d'En-Raonar al fons

A.J.

FÒRUM  L'AC i En-Raonar va convidar la historiadora Lorena Jiménez

ser un Estat plural i respectuós 
amb totes les cultures o un estat 
reaccionari. Intueixo que el go-
vern actual farà alguns canvis, 
però no sé fins on podrà arri-
bar", afegia davant el nou govern 
estatal de PSOE i Unides Podem.

En aquest sentit, assegurava 
que "hi ha alguns símptomes 
que poden portar a conseqüèn-
cies positives, com l'anunci que 
se suavitzaran les penes pel de-
licte de sedició. Fa mesos, quan 
m'ho va dir Jaume Asens, em 
semblava impossible, i ara s'hi 
és més a prop", deia optimista.

Pel que fa al futur de Puigdemont 
i Comín al Parlament Europeu, 
Vera considera que no està clar que 
el suplicatori tiri endavant. "No sé 
què convé més als socialistes. 
Jutjar el president Puigdemont 
només per malversació mentre 
els altres líders del procés són 

a la presó per sedició? Crec que 
hi haurà debat en el si dels soci-
alistes europeus".

Pel que fa a la visió exterior 
del conflicte català, Vera, qui va 
ser cap de gabinet del conseller 
Mas-Colell –qui li va encarregar 
difondre l'economia catalana en 
l'àmbit internacional–, considera 
que l'independentisme català "no 
ha sabut explicar prou que no 
és un moviment insolidari, que 
no és una cosa de rics, i que no 
som ni la primera ni la segona 
economia de l'Estat".

"Hem creat simpaties a Euro-
pa, però algunes coses no s'han 
entès i se n'han perdut", apunta-
va. En aquest sentit, Vera conside-
ra que el 2017 Puigdemont havia 
d'haver convocat eleccions –de 
fet, el diari Ara ho va demanar en 
un editorial– "perquè no hi havia 
res preparat", tot i que assegura 
que l'Estat hauria aplicat igual-
ment l'article 155. La periodista 
va denunciar la irresponsabilitat 
de la majoria de polítics espanyols 
i catalans –que "van menystenir 
la realitat"–, tot i assegurar que 
"no és un mal només nostre". 

eines per transformar el nostre 
món", relatava Jiménez, qui asse-
gurava que aquest era l'objectiu 
del film d'Amenábar. "El director 
no vol explicar-nos la història, 
vol explicar-nos una història, 
un relat de ficció ambientat en 
alguns fets històrics", presen-
tava Jiménez, qui afegia que "Mi-
entras dure la guerra se situa 
constantment dins del cap de 
Miguel de Unamuno, les seves 
reflexions, els seus prejudicis 
i les seves contradiccions". La 
historiadora també va destacar 
com s'estableix una relació entre 
la direcció de fotografia del film i 
l'estètica del pintor Goya. i a.j.

"La història ens dota 
d'eines per transformar
el nostre món"
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Als carlins que els mati Déu. I si no, 
per què els posava?. Aquesta dita 
popular, que evidencia la relació 
entre el carlisme i l’Església, va 
ser recordada a la tertúlia que va 
tenir lloc dijous a l’Anònims, amb 
Mariano Fernández –historiador i 
president de la Universitat Popu-
lar de Granollers (UPG)–.

El carlisme va ser un moviment 
organitzat que s’oposava a la lí-
nia dinàstica oficial de la corona 
espanyola després de la mort de 
Ferran VII i que va tenir prou for-
ça per provocar les tres guerres 
carlines viscudes durant el segle 
XIX. Aquests rebels defensaven 
les estructures de l’Antic Règim 
que el nou estat liberal anava reta-
llant per obrir camí vers una nova 
economia, industrial i financera, 
deixant de banda el món rural, 
que no se sentia representat per 
l’estat modern.

El 17 de gener de 1875, diada 
de Sant Antoni Abat, cap a les 9 
del vespre, Granollers havia cele-

pons, que va deixar constància es-
crita de la ruta que van seguir i de 
les cases on se’ls acollia durant els 
30 dies que es va trigar a recollir 
les 175.000 pessetes del rescat.

A l’Anònims es va comptar amb 
la presència de Jordi Maspons, 
descendent de l’alcalde segrestat, 
que va exposar el seu projecte de 

brat la festa popular de cada any 
quan uns 2.500 guerrillers carlins 
van assaltar la ciutat a sang i foc, 
saquejant cases i comerços, vio-
lant dones i matant tothom qui 
oferia resistència per acabar mar-
xant a la matinada emportant-se 
una trentena d’hostatges, entre els 
quals hi havia l’alcalde Pere Mas-

lluís guix

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL RESTAURANT ANÒNIMS ACULL UNA XERRADA AMB L'HISTORIADOR MARIANO FERNÁNDEZ I JORDI MASPONS

Descendents de l'alcalde Pere Maspons 
volen recrear la ruta dels hostatges carlins

XERRADA  Jordi Maspons, Mariano Fernández i Paco Cruz a l'Anònims

recreació d’una ruta pels llocs on 
van estar-se els segrestats, recu-
perant així aquesta part de la me-
mòria històrica.

I és que aquesta és segurament 
la qüestió més rellevant que, in-
directament, es plantejava a la 
tertúlia: fins on ha d’arribar la 
memòria històrica de la qual tant 
parlem? Com a granollerins hi ha 
ben presents els bombardejos de 
1938 i 1939; com a catalans, el 
que va representar la Guerra Civil 
i la dictadura, i com a europeus, la 
Segona Guerra Mundial. Són fets 
que marquen referències en el 
mapa del passat i que donen sen-
tit al present esdevenint mites col-
lectius, però la pregunta és inevi-
table: no hi ha fites més antigues 
que cal rememorar? fins on s'ha 
de retrocedir per honorar aquells 
que van patir en el passat per 
construir el nostre present? Val 
la pena reflexionar sobre l’ús que 
es fa dels fets històrics a l’hora de 
construir la identitat col·lectiva.

A finals del segle XIX la gent de 
Granollers, com la resta del país, 
convivia amb una important po-
larització ideològica entre els sec-
tors tradicionalistes i els liberals. 
La carlinada de 1875 va reforçar 
aquesta divisió ideològica entre 
els uns, que fundarien el Centre 
Catòlic, i els altres, que crearien la 
Unió Liberal, que va ser justament 
qui es va encarregar de mantenir 
viu el record d’aquells fets i, per 
tant, de preservar la memòria his-
tòrica amb un acte celebrat cada 
17 de gener davant del monument 
erigit el 1889. Això va ser així fins a 
1937. La guerra i la dictadura van 
acabar amb aquest gest de memò-
ria històrica com van fer amb la 
Unió Liberal mateixa.  oriol padró

La propera tertúlia

La propera tertúlia a l'Anònims serà 
avui, dijous (18.30 h), i durà per títol 
Industrialització i conflictivitat. Així, 
Paco Cruz hi tractarà les lluites obreres 
a Granollers entre els anys 1880 i 1936.

LES LLUITES OBRERES 
DE 1880 A 1936



dj, 30 gener 202046

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
02/01 Carmen Colombo Granado  60 anys 
18/01 Erika Maycas Garrido  29 anys
18/01 Raúl Amor Moreno  37 anys 
19/01 M. Carmen Plaza Checa  65 anys 
20/01 Esteve Pastor Llahí  91 anys 
20/01 Carmen Aunión Coronado  70 anys 
22/01 Ramon Espada Duran  79 anys 
22/01 Fermí Serra Alsina  86 anys
22/01 Maria Martorell Caseta  97 anys 
22/01 Antònia Soler Duran  91 anys 
22/01 Luis Lozano Quílez  76 anys 

22/01 Juan Baeza Rodríguez  86 anys 
23/01 Rita Gili Campins  82 anys 
23/01 Ángeles Pividal Pérez  87 anys 
24/01 Sebastià Llop Serra  87 anys 
24/01 Rita Rodríguez Pérez  93 anys 
25/01 Assumpció Facundo  93 anys 
25/01 Alfonso Torres Perona  70 anys 
26/01 Manolita Moreno  92 anys 
26/01 Josep Llampallas Roquerias 86 anys 
26/01 Rosalia Mora Casanova  81 anys 
27/01 Ricardo Gratacós Molet  88 anys

ajuntament les franqueses

TALATS  El temporal va descalçar la base d'una desena de pins a Corró d'Avall

L'Ajuntament de Granollers està 
pendent de valorar els danys del 
temporal Gloria per la possibilitat 
que els pròxims dies pugui caure 
un altre tram de mur lateral del 
Congost proper al punt on el 22 
de gener ja va caure una estruc-
tura de formigó de 50 metres. De 
fet, una de les incidències més im-
portants del temporal a la ciutat 
va ser la caiguda d'aquest tram de 
mur, construït la dècada dels anys 
70, a causa de l'erosió del marge 
dret del Congost, a l'altura de 
l'aparcament de Palou. Per evitar 
problemes durant el temporal, el 
passeig fluvial es va tallar en sen-

tit sud des del gual del carrer Ar-
químedes i es va posar rocalla de 
grans dimensions perquè fes de 
pantalla durant el fort cabal i el 
desviés cap al centre del riu, una 
mesura pensada també per evitar 
que es malmetés el col·lector d'ai-
gües residuals que passa per sota 
del passeig fluvial. D'altra banda, 
arran de la força de l'aigua també 
es van registrar dos esvorancs a 
causa de l'erosió. Un al marge es-
querre del riu, a l'altura del camp 
de futbol de Palou, de 5 x 2 me-
tres, i un altre de 2 x 2 m al mar-
ge dret del riu. El riu Congost va 
registrar la setmana passada un 

cabal superior als 300 metres cú-
bics per segon, el més important 
des dels aiguats de 1994.

Pins talats a les Franqueses
Les instal·lacions esportives muni-
cipals, tancades quatre dies arran 
del temporal, van reobrir dijous 
després d'haver assegurat els ele-
ments que posaven en risc la se-
guretat dels usuaris, com la planxa 
de la coberta del pavelló de Corró 
d'Avall que es va desprendre per 
efecte del vent. Durant els dies del 
temporal, la Policia va fer més de 
100 actuacions i els Bombers, unes 
30. També es van haver de tallar 

SUCCESSOS GRANOLLERS ESTÀ PENDENT DE LA CAIGUDA D'UN ALTRE TRAM DE MUR LATERAL DEL RIU CONGOST I LES FRANQUESES TALA UNA DESENA DE PINS 

Malmès un altre mur al costat 
del Congost arran del temporal

temporalment una quinzena de 
camins i carrers per esllavissades, 
acumulacions d'aigua o caigudes 
d'arbres o branques, així com tots 
els guals del Congost, que aquesta 
setmana encara es mantenien ta-
llats. A les Franqueses, govern i tèc-
nics municipals van valorar dijous 
els efectes del Gloria en una reunió 
que també va servir per identificar 
els punts més conflictius i per de-
finir les obres i els plans d’actua-
ció que s’han de fer amb urgència 
per minimitzar l’impacte sobre el 
municipi en aquests casos excep-

cionals. Entre els temes tractats, 
hi havia el pla director de l’arbrat 
per determinar quins arbres poden 
suportar un temporal com aquest. 
En aquest sentit, algunes pinedes 
del municipi, com la de darrere 
l'església de Santa Eulàlia de Corró 
d'Avall, van veure's afectades per 
la desestabilització del terreny, fet 
que ha descalçat la base d'alguns 
pins i ha obligat a retirar-ne els 
exemplars més malmesos, un total 
de nou. Periòdicament es revisaran 
la resta de pins per comprovar-ne 
l'estabilitat i supervivència.  x.l.

La Generalitat va activar dijous un 
avís preventiu per contaminació 
atmosfèrica a Granollers i altres 
municipis de la conurbació de 
Barcelona arran d'una intrusió de 
pols africana. Segons Territori, el 
desplaçament de la borrasca Gloria 
va afavorir el transport de la pols, i 
per això alertava de nivells mode-
rats i alts de partícules PM10 a Ca-
talunya durant el cap de setmana. 
L'episodi es va desactivar dilluns. 

Avís preventiu 
per contaminació
el cap de setmana

Podem Granollers organitza dis-
sabte (18 h) a l'Anònims una xerra-
da informativa sobre l'evolució del 
sistema energètic, en què s'aborda-
ran temes com l'autoconsum, les 
energies renovables, les tarifes de 
la llum, els talls energètics, la llei 
24/2015, el bo social i les propos-
tes municipals en matèria de tran-
sició energètica. Els ponents seran 
membres de la Xarxa per la Sobira-
nia energètica i Som Energia. 

Xerrada de Podem 
sobre la transició 
energètica
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Informació a: www.afcatalunya.cat · info@afgranollers.com
Carrer Corró, 22 · 08401 Granollers · Tel: 93 879 69 37

NOUS CURSOS 
SEMI-INTENSIUS 

A PARTIR DEL 17 DE FEBRER 

Llença’t 
al francès!
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El preu mitjà d’un habitatge nou a 
Granollers es va situar, el desem-
bre de l’any passat, en 2.125 euros 
per metre quadrat, un 9% més que 
l’any anterior segons un estudi de 
Societat de Taxació. El preu es man-
té molt per sota de la mitjana catala-
na, que és de 3.934 euros/m2 –amb 
un creixement del 5,9% respecte a 
l’any anterior–, i fins i tot per sota 
de la mitjana estatal, de 2.453 eu-
ros per metre quadrat. D’entre els 
municipis de la comarca estudiats, 
Granollers és el que registra el preu 
més elevat en habitatges nous, se-
guit de Mollet (2.035 euros/m2). 
A més distància hi ha Cardedeu 
(1.871 euros/m2), Caldes de Mont-
bui (1.801) i Sant Celoni (1.642).

Ferran Font, director d’estudis 
del portal immobiliari Pisos.com, 
amb seu a Granollers, xifra en un 
miler les operacions de compra-
venda cada trimestre a la comarca, 
"una xifra que es manté estable 
des de fa molt de temps", i expli-
ca que si bé en algunes zones del 
país ja s’ha notat una constricció de 
preus els últims mesos, "el Vallès 
Oriental és l’excepció, ja que és 

x.l.

HABITATGES NOUS  El preu mitjà a la ciutat és de 2.125 euros per metre quadrat

IMMOBILIARI  EL METRE QUADRAT TÉ UN COST DE 2.125 EUROS, PER SOTA DE LA MITJANA CATALANA

una zona amb molta demanda; té 
marge de creixement i està ben 
comunicada amb Barcelona". Per 
això, malgrat que la previsió general 
és de moderació pel que fa als preus 
d'habitatges nous –entre d’altres 
coses per la llei hipotecària aprova-
da fa uns mesos–, el Vallès Oriental 
"continuarà sent una zona de 
creixement". 

Barcelona és la ciutat que pre-
senta els preus més elevats –4.433 
euros/m2–, i també destaquen Sant 

Just Desvern (2.875 euros/m2), Es-
plugues de Llobregat (2.755 euros/
m2) i el Masnou (2.750 euros/m2). 
De fet, el valor mitjà per als munici-
pis analitzats a l'àrea de Barcelona 
és de 3.014 euros/m2, un 4,2% més 
que l'any anterior.

Pel que fa l'índex d'esforç immo-
biliari, que mesura la relació entre 
el preu i els salaris, a Catalunya és 
de 8,6 anys de salari íntegre, tres dè-
cimes més que fa un any i per sobre 
dels 7,4 anys de mitjana estatal. i

El preu de l'habitatge nou puja 
un 9% en un any a Granollers

LES FRANQUESES. El Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE) de les Fran-
queses, situat a Can Ribas Centre 
de Recursos Agraris, va ser el setè 
de la demarcació de Barcelona 
que més altes d’autònoms i socie-
tats limitades va gestionar durant 
l’any passat. Concretament, van ser 
59 altes d’autònoms i 12 societats 
limitades, que fan un total de 71 
noves activitats. Així es desprèn de 
l’anomenat termòmetre PAE, una 
eina de la Diputació que informa de 
les principals dades d'activitat dels 
punts d'atenció a l'emprenedor 
existents a la demarcació. D’aques-
ta manera, el PAE de les Franque-
ses queda només per darrere dels 
punts de la Mancomunitat Pene-
dès-Garraf, Castelldefels, Badalona, 
Manresa, Sabadell i Terrassa, i se 
situa per davant d’una quarantena 
de punts vinculats a altres ajun-

taments de l’àrea de Barcelona. 
El PAE és una oficina autoritzada 

pel Ministeri d'Indústria, Comerç 
i Turisme per acompanyar en la 
tramitació de constitució de les 
formes jurídiques més habituals, 
un servei amb el qual els empre-
nedors poden gestionar telemàti-
cament d’un sol cop fins a 22 trà-
mits, crear l’empresa en 48 hores i, 
al mateix lloc on s’assessora el pla 
d’empresa, donar d’alta l’activitat. 
L’objectiu és facilitar i simplificar 
els tràmits de constitució de deter-
minades formes jurídiques. Pel que 
fa al rànquing de dades acumula-
des des de l'inici de l'activitat dels 
PAE a la demarcació l’any 2009, el 
punt franquesí ocupa el lloc núme-
ro 10 d’entre els 45 que hi ha a la 
demarcació, i en deu anys ha gesti-
onat l’alta de 53 societats limitades 
i 248 autònoms (301 en total). 

EL 2019 ES VAN GESTIONAR 71 NOVES ACTIVITATS AL MUNICIPI

Assemblea oberta de CCOOMobilització de la CNT per unes pensions dignes
CCOO celebrarà dimarts (18.30 h) al Cinema  
Edison la 2a Assemblea sindical oberta, un espai de 
deliberació obert a l'afiliació i les entitats dinamitzat 
per Toni Mora, secretari de Política Territorial,  
Acció Social i Migracions de CCOO de Catalunya.

La CNT del Vallès Oriental distribuirà informació aquest dijous a les  
principals estacions de la comarca sobre la jornada de vaga convocada
a Euskadi en defensa d’unes pensions dignes i d'un salari mínim de  
1.200 euros per garantir unes condicions de vida dignes. El sindicat se
solidaritza amb la demanda i convoca mobilitzacions arreu de l’Estat.

ECONOMIA

El PSC de les Franqueses i la 
Unió de Consumidors de Catalu-
nya-UCC, presidida pel franquesí 
Salvador Domínguez, han signat 
un acord de col·laboració amb 
l'objectiu d'informar i defensar 
els interessos dels veïns en la seva 
condició de consumidors i usua-
ris. L'acord preveu que cada últim 
dimecres de mes, de 18 a 19.30 h, 
la UCC oferirà a la seu del PSC de 
les Franqueses, al carrer Girona, 
46, de Bellavista, un servei gratu-
ït d'atenció i informació obert a 
tots els consumidors i usuaris del 
municipi i rodalies, així com tam-
bé oferirà tallers i xerrades sobre 
consum. La primera cita del servei 
d'atenció i informació serà el 26 de 
febrer. Tot i que no caldrà cita prè-
via, es podrà demanar hora al telè-
fon 93 454 67 76. El primer secre-
tari del PSC a les Franqueses, Juan 
Antonio Corchado, i el president 
de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya-UCC, Salvador Domínguez, 
van segellar l'acord dimarts. 

L'àrea de Dinamització Econòmica 
de les Franqueses ha programat 
cursos de formació ocupacional 
durant tot l'any i ara ha obert les 
inscripcions per als cursos dels prò-
xims mesos. Tots els cursos estan 
subvencionats per l’Ajuntament i 
les inscripcions s'han de fer a Can 
Ribas de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h, al telèfon 93 844 30 40, o a 
dinamitzacio@lesfranqueses.cat. Els 
cursos programats són d'anglès 2, 
del 21 de gener al 21 d’abril; i de 
SAP Business One, del 25 de maig al 
9 de juny. També hi haurà dos cur-
sos d'informàtica, dos dies a la set-
mana: del 20 d’abril al 20 de maig, i 
del 26 d’octubre al 25 de novembre. 
I dos cursos de dinamització d’acti-
vitats en el lleure educatiu infantil i 
juvenil (monitor de lleure), de 330 
h. El primer serà del 3 de febrer al 
19 de març, i el segon del 5 d’octu-
bre al 16 de novembre. Finalment 
també hi haurà dues sessions de 4 
h de manipulació d’aliments: el 6 de 
maig i el 17 de novembre. i

Informació,
tallers i xerrades 
sobre consum
a la seu del PSC

Inscripcions
obertes per als nous 
cursos de formació 
per a l'ocupació

GRANOLLERS. Després de 12 edici-
ons consecutives a la ciutat, l’edició 
d'aquest any del Bodamarket, la 
fira dels nuvis, no se celebrarà. Gra-
nollers Mercat i Festamusic Grup 
XXI SL, empreses organitzadores 
de Bodamarket, han acordat sus-
pendre la celebració de la que hau-
ria estat la 13a edició i que estava 
prevista per als dies 8 i 9 de febrer 
a les instal·lacions de Roca Um-
bert. Segons confirma la regidora 
de Promoció Econòmica, Gemma 
Giménez, "tot i haver assolit un 
nombre suficient d'expositors 
per celebrar l'esdeveniment, 
no hi havia prou diversitat per 
considerar que la fira tindria el 

nivell de qualitat que ens hauria 
agradat". En aquest sentit, afegeix, 
la millor opció era "no celebrar 
un esdeveniment que no s'hau-
ria ajustat a les expectatives ni 
del públic ni dels mateixos ex-
positors". Els últims anys, més 
d'una quarantena d'expositors 
constituïen una fira pensada per 
inspirar, informar i agradar els nu-
vis, en què s'hi aplegava una oferta 
àmplia i variada de serveis de res-
tauració, fotografia, vestuari, allot-
jaments, joieria i planificació de 
viatges de noces. De fet, els darrers 
anys la fira atreia més de 2.000 vi-
sitants en cada edició, i l'any pas-
sat també els comerços de la ciutat 

Suspesa l'edició
d'enguany de la fira de 
casaments Bodamarket

van tenir-hi un estand per oferir els 
seus productes i serveis. Entre les 
activitats més destacades de la fira 
hi havia també una desfilada nupci-
al, amb els models més innovadors 
de la temporada.

Repensar el model de fires
Segons Giménez, la cancel·lació de 
la mostra obliga a "repensar el 
model de fires de la ciutat i va-
lorar quins sectors ens interessa 
potenciar", tenint en compte que 
el sector dels nuvis "també es tro-
ba en ple replantejament". "Cada 
cop més, els promotors i em-
preses de serveis organitzen els 
seus propis esdeveniments de 
promoció més que no pas parti-
cipar en fires", diu Giménez, qui  
assegura que la crisi d'aquest mo-
del de fires no es produeix només 
a Granollers, sinó a les ciutats de 
l'entorn. "Cada sector té les seves 
peculiaritats, i el dels nuvis s'ha 
de plantejar si aquest model de 
fires és el més adequat". 

El PAE franquesí, el setè 
més actiu de la demarcació
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A ACS Advocats som especialistes en accidents de circulació i dret de la circulació, 
us assessorarem en tots els vostres drets com a lesionats.

Garantim la màxima indemnització.

Som advocats independents, NO treballem amb asseguradores.

Cobrem quan hàgiu estat indemnitzats. Truqueu-nos, consulta gratuïta.

Heu tingut un accident de circulació?

ACS Advocats us desitja que
GAUDIU DE LA MITJA

ACS Advocats Associats 
NOVA ADREÇA c. Foment, 14. GRANOLLERS. T. 932 226 042 - 661 38 75 89
info@acsadvocats.com · www.acsadvocats.com
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Doble medalla d'esgrima per Téllez a Tunísia
Sofia Téllez, del Club Esgrima Granollers (CEG), va aconseguir  
diumenge la plata als Campionats del Mediterrani, celebrats a Tunísia,  
a la categoria de floret de menors de 15 anys. Téllez es va fer amb  
la segona medalla després d'obtenir el bronze a la categoria cadet.  
La floretista va ser seleccionada per la Reial Federació Espanyola.

Iniciada la lliga d'escacs
El Club d'Escacs Les Franqueses rebrà l'equip 
C del Club d'Escacs Mollet durant la tercera 
ronda de la lliga catalana d'escacs a primera 
provincial, diumenge, al Complex Esportiu  
Municipal de les Franqueses. 

ESPORTS

La selecció masculina estatal es va 
imposar per un ajustat marcador 
de 22 a 20 a Croàcia a la final del 
títol europeu. El granollerí Adrià 
Figueras (31 anys) –qui anunciava 
a principis de desembre del 2019 
que a finals d'aquesta temporada 
deixarà el BMG i seguirà la seva 
trajectòria esportiva a l'equip 
francès HBC Nantes– és, enca-
ra, un dels màxims referents del 
Fraikin. Antonio Rama, tècnic del 
primer equip masculí del club gra-
nollerí, valora que "Adrià Figue-
ras torna molt rodat i reforçat, i 
ha fet un europeu molt complet, 
perquè ha tingut molts més mi-
nuts que a l'anterior títol i ve 
d'Europa amb molt bones sen-
sacions", i afegeix que Figueras 
"s'està convertint en un juga-
dor bàsic contra defenses més 
obertes".

 Avui, dijous (20.45 h), el Fraikin 
debutarà a la Copa del Rei al pa-
velló Alcalde Miguel Salas contra 
el conjunt Ángel Ximénez Puente 
Genil, un matx que suposarà l'ana-
da de la quarta ronda de la com-
petició estatal. El Fraikin assegura 

arxiu / xavier solanas

HANDBOL | Copa del Rei  EL PIVOT GRANOLLERÍ FORMAVA PART DE LA SELECCIÓ ESTATAL, QUE HA GUANYAT EL TÍTOL CONTINENTAL

Rama: 'Adrià Figueras torna d'Europa 
molt reforçat i amb bones sensacions'

PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG  
Dijous, 30  20.45 h Còrdova

El CTG acaba en 
tercera posició  
la lliga catalana
GRANOLLERS. El Club Triatló Gra-
nollers (CTG) ha finalitzat en ter-
cera posició a Divisió d'Honor la 
lliga i Copa Catalana de Duatló de 
Muntanya, que va acabar amb la 
darrera prova a Pèlags (Vilobí del 
Penedès), després de les curses 
de Tavèrnoles, Porqueres, Giro-
na, Òdena i Terrassa –on l'equip 
masculí va esdevenir subcam-
pió de Catalunya per equips–, sis 
competicions que es van iniciar el 
novembre passat i que han confi-
gurat l'edició 2019-2020. L'equip 
femení aquesta temporada no ha 
pogut revalidar el títol de les dues 
últimes –amb motiu d'algunes 
baixes per maternitat– i ha finalit-
zat en el meritori quart lloc. 

A títol individual, Israel Núñez 
ha guanyat la lliga i la Copa en 
categoria màster-40, i David Ma-
lagón, Oriol Forns, Jonathan Ber-
rocal i Santi Ribot s'han classificat 
entre els 30 primers del rànquing 
català absolut. Diumenge, Erik 
Merino,  també del CTG, i Anna Ro-
vira, del Team Trirelay de Pineda 
de Mar, van guanyar la 10a edició 
del Duatló Ciutat de Granollers, 
que va tenir lloc al Circuit. Prop de 
500 esportistes van participar en 
la segona prova puntuable de la 
Copa Catalana de Duatló de Car-
retera de la Federació Catalana de 
Triatló. Pel que fa al Club Triatló 
Granollers, va ser quart en catego-
ria masculina de clubs i tercer en 
femenina. 

DUATLÓ 

ADRÌA FIGUERAS  És un dels màxims referents de l'equip granollerí

n El primer equip del BMG va guanyar 
dijous 27 a 32 al BM Puerto Sagunto a 
domicili, al País Valencià, en un partit 
amistós. "Va ser una victòria molt im-
portant perquè era l'última disputa 
abans de la competició oficial", de-
clara Antonio Rama, tècnic del Fraikin. 
El jugador Edgar Pérez valora que "la 
pretemporada abans de la doble eli-
minatòria ha estat molt bona".

EL FRAIKIN TRIOMFA 
AL CAMP DEL 
BM PUERTO SAGUNTO

BM MÁLAGA 27
KH-7 BMG                                                28

El KH-7 encadena 
dos triomfs previs 
al partit europeu

Les judadores del KH-7 BMG s'han fet 
seus dos triomfs consecutius i merito-
ris a domicili. El primer va ser dissabte 
contra el Rocasa Gran Canaria, un par-
tit que va finalitzar 23 a 32 i que va do-
nar l'impuls necessari perquè dimarts 
les de Robert Cuesta s'imposessin al 
BM Málaga amb un ajustat marcador 
de 27 a 28. 

Les dues victòries seguides han su-
mat 12 punts al sènior femení del BMG, 
qui ara se situa cinquè a la classificació 
de la lliga Guerreras Iberdrola, a Divisió 
d'Honor Femenina. "Dimarts l'equip 
va estar de 10. A la primera part vam 
estar molt bé en defensa i en atac", 
valora el tècnic Robert Cuesta. 

El KH-7 afronta amb molt bona ratxa 
la disputa a Europa que tindrà lloc dis-
sabte (18 h). Les granollerines mesura-
ran el DHC Sokol Poruba en els vuitens 
de final de la Challenge Cup durant un 
partit que tampoc es jugarà a casa, 
sinó a la República Txeca. 

DARRERA VICTÒRIA A MÀLAGA

afrontar-ho amb "moltes ganes" 
perquè és una de les opcions que 
tindria per entrar a la fase final de 
la Copa del Rei. "Arribar a la final 
o guanyar, preferiblement, ens 
donaria passaport a la compe-
tició europea de la temporada 
vinent", afirma el tècnic del sè-
nior masculí, alhora que alerta 
que "és un desplaçament com-
plicadíssim, ja que és una pis-
ta d'aquestes que costa jugar i 
guanyar". Una de les esperances 
per Rama és que és un partit a 
doble. La tornada contra el Puen-
te Genil es disputarà diumenge 
(19.30 h) al Palau d'Esports.  a.j.
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Programes Formatius de 8 Setmanes + Retir 1 dia

Formació en 
AUTO-LIDERATGE

(Liderar-me per a liderar 
la meva vida)

Iniciació al
Mindfulness

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

El DO de la 
SENSIBILITAT

(Com aprendre a viure el 
ser una Persona Altament 

Sensible)

linkbig.cat

Roser
Vinyet

Eduard
Barri

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

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

reserves abans del 07/01/20

Inici 21 
de gener.

10% dte. si t’ins-
crius abans del 

07/01/20

Consultoria i Escola de Persones  -dins i fora de les organitzacions-
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Com et sents?

Com et vols sentir?

Què més ha de passar 
per a que decideixis 
fer-hi alguna cosa? 

Especialistes en Metodologies Creatives: 
LEGO® SERIOUS PLAY®, POINTS OF YOU®, SIX THINKING 

HATS®, KAOS vs CONTROL®, etc

ROSER 
VINYET
696 053 755
Coach emocional i espiritual

Especialitzada en:
· Coaching Personal
· Coaching Executiu
· Coaching per a Mares i Pares
· Coaching Adolescents
· Coaching Crisis vitals
· Coaching de Parella

UNA ALTRA REALITAT 
ÉS POSSIBLE.
QUAN COMENCEM?
TRUCA’NS!

EDUARD 
BARRI
639 135 689
Coach i Psicoterapeuta

Especialitzat en:
· Coaching Personal
· Coaching Executiu
· Estrés Post-traumàtic
· Co-dependència
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Dissabte i diumenge, el pavelló del 
Club Bàsquet Granollers (CBG) va 
esdevenir l'escenari de la quarta 
edició de l'AllStar amb els millors 
jugadors i jugadores de Copa Ca·
talunya. Joan Nadal, president del 
CBG, valora el cap de setmana com 
un "èxit", i afegeix que l'organit·
zació –formada per la Federació 
Catalana de Bàsquet, el consistori 
de la ciutat i el mateix club– "està 
absolutament satisfeta perquè 
s'han complert les expectatives, 
tant d'assistència de públic com 
de logística". A més, Nadal valora 
molt positivament les imatges que 
va deixar la festa del bàsquet cata·
là –la Xarxa de Comunicació Local 
va televisar en directe la competi·
ció–, "van ser espectaculars", co·
menta. Tanta és la satisfacció que 
el president del club granollerí 
admet que "per part nostra, es-
tem disposats al fet que si s'ha 
de tornar a fer a Granollers, cap 
problema, tot i que entenem 
que és un esdeveniment rota-
tiu", expressa Nadal. 

Marc Subirachs va representar 
el CBG al partit que va tenir lloc 
dissabte, i va formar part del grup 
1, que vestia l'equipació vermella. 
La disputa va finalitzar amb la vic·
tòria del grup 2 –amb equipació 
blava–, amb un ajustat marcador 
de 80 a 97. "Subirachs va fer un 

xavier solanas

BÀSQUET |  AllStar 2020  EL CAP DE SETMANA, EL CBG VA ACOLLIR LA FESTA DEL BÀSQUET CATALÀ

Nadal: "Estem satisfets perquè 
l'AllStar ha complert expectatives"

Diumenge (12 h), l'Esport Club 
(EC) Granollers s'enfrontarà al 
Club Esportiu Europa a les instal·
lacions de l'equip barceloní. "Serà 
un partit molt important, per-
què si guanyem, aconseguiríem 
també el gol average", comenta 
el jugador Pau Darbra, qui va te·
nir un paper especialment relle·
vant en la victòria (2·0) contra el 

CE Banyoles del darrer diumenge. 
L'extrem alerta que "l'Europa és 
un dels millors equips de la lli-
ga, tant pels jugadors com per 
l'estratègia de joc", de manera 
que el partit es preveu compli·
cat, tot i que, ara, l'EC se situa a 
la quarta posició a la classificació, 
amb 37 punts, la mateixa puntua·
ció de la qual disposa l'Europa. 

Disputa igualada per a l'EC

ATLETISME  LA CITA SOLIDÀRIA PASSARÀ PER LA PORXADA

La primera edició de la cursa soli·
dària contra el càncer OnCodines 
Trail, que tindrà lloc dissabte 
21 de març, ja compta amb 100 
equips apuntats, xifra que es tra·
dueix a més de 530 persones ins·
crites, sigui en la modalitat cor·
rent o bé caminant. L'OnCodines 
Trail recorrerà 11 pobles del 
Vallès Oriental i el Moianès, amb 
sortida i arribada a Sant Feliu de 
Codines, i passarà per la Porxada, 

que serà un dels punts emblemà·
tics del camí. El repte atlètic pro·
posarà un itinerari per muntanya 
de 70 quilòmetres corrent o 55 
caminant en equips d'entre 4 i 6 
persones. L'organització ha creat 
una llista d'espera i estudiarà de 
quina manera es pot donar cabu·
da a la demanda de les noves pla·
ces. De moment, ja s'han recaptat 
16.941 euros, i es compta amb un 
total de 140 voluntaris. 

L'OnCodines Trail arriba  
als 100 equips inscrits

ESMAIXADES  Carles Homs va quedar segon al tradicional concurs

Ja es coneix quina serà la imatge 
oficial del Gran Premi de la Fór·
mula 1 (F1) d'enguany, un any 
especial perquè se celebra la 30a 
edició de l'esdeveniment esportiu 
al Circuit de Barcelona·Catalunya. 
La imatge posa en relleu una de les 
competicions de més alt nivell del 

món a Barcelona amb dos escena·
ris diferenciats, la recta principal 
del Circuit –amb dos monoplaces 
rodant algunes de les escuderies 
amb més història, Ferrari i McLa·
ren– i l'skyline de Barcelona amb 
la Sagrada Família de fons, entre 
altres edificis emblemàtics. 

circui

MOTOR  LA COMPETICIÓ COMPLEIX 30 ANYS AL CIRCUIT

IMATGE OFICIAL Mostra, al fons, edificis emblemàtics de Barcelona

Presentat el cartell de la F1

partit correcte", valora el presi·
dent del club. 

El vespre de dissabte va arren·
car amb el tradicional concurs 
d'esmaixades amb una elimina·
tòria prèvia de tots contra tots 
i dues rondes dels cinc partici·
pants. Carles Homs, representant 
del CBG, va anotar 91 punts. Tan 
sols dos jugadors van accedir a 
la final de tres rondes, quan el 
jugador del Ripollet, Jordi Puig, 
es va proclamar guanyador amb 
un total de 138 punts, amb dues 
puntuacions màximes de 50. Puig 
va superar al local Homs, qui va 

aconseguir un total de 135 punts. 
"Homs, fins i tot, podria haver 
guanyat el concurs, de fet va ha-
ver-hi una mica de controvèrsia 
amb la darrera esmaixada, però 
no té més importància. El que 
és rellevant és que va arribar a 
la final", declara el president del 
club amfitrió. "Només teníem 
tres intents i 80 segons, i Puig 
va guanyar amb quatre intents 
i dos minuts", fa saber Homs, qui 
afegeix que se sent "molt content 
d'haver pogut portar el nom del 
CBG a l'AllStar i haver-ho fet el 
millor possible".  a.jiMÉNEZ

Setè memorial en 
honor a Guadalupe 
Burgos Sánchez 
L'Associació Granollers Esportiva 
(AGE) –que ha finalitzat tercera 
al podi final de primera divisió 
estatal– i les federacions catala·
na i espanyola de bàdminton han 
organitzat el torneig Setè Memo·
rial Guadalupe Burgos Sánchez de 
màster de joves de les categories 
sub·15 i sub·19. La competició 
tindrà lloc dissabte i diumenge 
(9 h) al pavelló municipal de Gra·
nollers, i s'espera la participació 
dels millors jugadors de tot l'Estat 
d'aquestes dues categories. Els 
beneficis es destinaran a la Fun·
dació Josep Carreras per a la lluita 
contra la leucèmia. 

També diumenge (9 h), el pave·
lló poliesportiu municipal de Cor·
ró d'Avall acollirà una jornada de 
la lliga de bàdminton del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental.  

BÀDMINTON 

Viñas, campió català de marxa
Mario Viñas va proclamar·se gua·
nyador al Campionat de Catalunya 
de Marxa amb la distància de 20 
quilòmetres diumenge a El Ven·
drell. Viñas viu a Granollers i entre·
na amb l'Agrupació Atlètica de Ca·
talunya i al Centre d'Alt Rendiment 
de Sant Cugat. "Ara l'objectiu és el 
Campionat d'Espanya", expressa 
Viñas, una cita que tindrà lloc el 16 
de febrer i que permetia la classifi·
cació al Campionat Mundial. i a.j.

EL GRANOLLERÍ ES VA FER AMB EL TÍTOL A EL VENDRELL

MARIO VIÑAS

s.v.

Pablo Salvador, el 
nou entrenador de 
l'Atlètic del Vallès

El granollerí Carles 
Pérez fitxa per la 
Roma fins al 2024

Fa cinc anys que Pablo Salvador 
és el director esportiu del Club 
Atlètic Vallès. Després de la des·
titució de Raúl Vilaseca, Salvador 
és el nou entrenador del primer 
equip, i ho serà, almenys, fins a 
finals d'aquesta temporada. "Cre-
iem que l'Atlètic del Vallès té 
més potencial del que ha de-
mostrat durant la primera vol-
ta de la lliga", afirma Salvador, i 
afegeix que "la prioritat ara és 
sortir de la zona de perill".  

L'extrem Carles Pérez, nascut a 
Granollers, fitxa per l'AS Roma 
quatre temporades i mitja –fins 
al 2024–, amb la renúncia del FC 
Barcelona a tenir opció de recom·
pra, però amb possibilitat de tan·
teig en una futura venda. El Barça 
ha traspassat el jugador a la Roma 
per 15 milions d'euros. Pérez pas·
sava dimecres el reconeixement 
mèdic i firmava el nou contracte 
per començar una nova etapa en 
el futbol professional.  

FUTBOL | Tercera Catalana EL BARÇA EL TRASPASSA
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Aquesta temporada, el Club 
Taekwondo de Granollers celebra 
30 anys d'història amb 400 socis. 
De fet, els adeptes a aquesta dis-
ciplina s'han anat multiplicant 
des que l'entitat es va fundar el 
15 de setembre de 1989, quan el 
taekwondo encara no era una ac-
tivitat física gaire popular. 

Manel Ribot –cinturó negre 8è 
DAN– va fundar el centre –llavors 
gimnàs Goma-2– i el va establir al 
bulevard de la plaça de la Porxada, 
on s'ha mantingut des de llavors. 
Anys més tard, el va convertir en 
l'actual club, i va entrar a formar 
part de la Federació Catalana de 
Taekwondo. 

En paraules de Ribot –qui va 
ser deixeble del mestre coreà Ko 
Bok Rae–, el taekwondo és un art 
marcial "filosòfic, que fa treba-
llar valors i la part interna dels 
practicants, així com l'autoes-
tima, el respecte, el perfeccio-
nament d'un mateix, les man-

El Club Taekwondo celebra 30 anys 
amb 400 socis i èxits en competició

TAEKWONDO  MANEL RIBOT, FUNDADOR DE L'ENTITAT I MESTRE DE LA DISCIPLINA, RESSALTA ELS VALORS QUE APORTA LA PRÀCTICA D'AQUEST ESPORT

m.r.
cances, les pors, l'equilibri i la 
coordinació", enumera Ribot. El 
responsable del club també desta-
ca que el taekwondo és una bona 
activitat per a totes aquelles per-
sones que es troben en una condi-
ció física "normal" i tinguin entre 
20 i 50 anys. 

Ribot recorda els inicis del club 
i com va voler formar un projecte 
propi. "Quan era jove, vaig co-
mençar a guanyar competicions 
en l'àmbit nacional i estatal. 
Llavors, vaig començar a donar 
classes a l'Ametlla del Vallès, i 
finalment vaig aconseguir un 
local a la Porxada", rememora 
Ribot, qui ha mostrat –al llarg dels 
30 anys– la vocació de voler trans-
metre els valors del taekwondo.

El mestre té set medalles d'or 
internacionals, quatre medalles 
d'or en campionats estatals i cinc 
medalles d'or a Catalunya. Per a 
Manel Ribot, un dels moments 
més especials al llarg de la trente-

na va ser l'inici de l'entitat, preci-
sament el moment de la fundació 
del club. "Crear l'espai em va fer 
molta il·lusió", reconeix. El mes-
tre també destaca els moments de 
celebració quan s'han anat gua-

ELS INICIS  El mestre de la disciplina va crear el club el 1989

nyant títols. "És molt gratificant 
quan veus que algú ha estat en-
trenant durant molts anys i fi-
nalment aconsegueix el cinturó 
negre", relata. 

El Club Taekwondo Granollers 

ofereix, actualment, classes per a 
aficionats, qui aprofiten les sessi-
ons per fer estiraments, guanyar 
flexibilitat i aprendre a donar 
puntades i cops. "De fet, cada ve-
gada és una pràctica més cone-
guda i popular", explica Ribot. A 
més, el centre ofereix la possibili-
tat d'entrenar per a competicions. 
"És important, en aquest cas, 
la qualitat dels practicants i la 
seva força de voluntat", matisa 
el fundador del club. "Comencem 
a preparar a joves a partir dels 
14 anys. Abans entenem que els 
infants estan en un procés de 
desenvolupament i preferim 
estipular l'inici competitiu a 
partir d'aquesta edat", argu-
menta el mestre, qui afegeix que el 
Club Taekwondo Granollers està 
format per competidors que te-
nen, com a màxim, 34 anys. Cada 
dilluns, dimecres i divendres en-
trenen a partir de les 20 h. 

El Club Taekwondo Granollers 
està format, també, per nenes i 
noies "que són molt fidels i molt 
bones en la pràctica", explica Ri-
bot, qui apunta que l'entitat tam-
bé compta amb "senyores que 
es prenen l'art marcial com un 
exercici per mantenir-se acti-
ves", assegura.  aïda jiménez
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La natació és una activitat física reco-
manada pels seus beneficis, sobretot 
saludables, sent una molt bona alter-
nativa, a més a més, per incloure a la 
teva rutina del entrenament minuts 
d’exercici cardiovascular sense impac-
te per a les teves articulacions. 

Què es guanya incloent la natació a 
la rutina d'entrenament?
Es tracta d’un esport cíclic, que acti-
va tota la musculatura del cos en els 
seus moviments. Incloent 40 minuts 
de natació a la teva rutina, guanyaràs 
rang de mobilitat, capacitat respira-

tòria combatent malalties com l’as-
ma, augmentaràs la despesa calòrica, 
i en ser un exercici aeròbic i d’inten-
sitat baixa, t’ajuda a baixar els ni-
vells de colesterol en sang. Endemés, 
l’acció de nedar produeix que el cos 
es relaxi, alliberant, així, tensions... i 
com tota activitat física, s’alliberen 
endorfines que potencien una acti-
tud positiva i sensació de benestar. 

I a nivell esportiu?
A nivell esportiu, si et marques un 
repte com una travessa, triatló, 
swimrun, etc. la natació s’ha d’en-
trenar de forma constant, mínim una 
hora per sessió, i en total 3 o 4 hores 
a la setmana, sempre i quan compe-
teixis de forma amateur. La tècnica la 
pots millorar diàriament; recorda que 
sempre hi ha sensacions i moviments 
que es poden treballar per fer-los 
més eficients. 

El CNG Swimming Team
Al Club Natació Granollers, va néixer 
fa un any el CNG Swimming Team, 
un grup amateur de nedadors i ne-
dadores que, entrenats per profes-
sionals del Club, preparen travesses 
en mar obert, en sessions d’una hora, 

dos dies per setmana. “Les millores 
al llarg de la temporada són signifi-
catives, i la motivació augmenta al 
entrenar en grup”, valora la respon-
sable del CNG Swimming Team, Alicia 
Rodríguez.

I fent balanç d’aquest primer any, 
destaca els bons resultats que van 
obtenir durant el final de la tempo-
rada passada, entre ells, la participa-
ció de Josep Sanchez, que va obtenir 
un 2n lloc de categoria absoluta a la 
Copa Swim Costa Brava, de Swim No 
Limits (2,5k); les primeres posicions 
en les respectives categoria obtingu-
des per Quim Clapera i Quim Anfuns 
a la Marnaton de Formentera en la 
distància de 4k. La mateixa entrena-
dora, Alicia Rodríguez, també va ob-
tenir un 3r lloc en la seva categoria a 
la Marnaton de Sant Feliu de Guíxols 
en la distància de 6k. 

Gairebé una cinquantena de partici-
pants, de diferents edats i amb dife-
rents fites personals, s’han endinsat 
aquest any a formar part d’aquest 
equip de natació, del que Rodríguez 
se’ns sent més que satisfeta del ren-
diment de tots ells.

La natació, a la teva rutina d’exercici setmanal

ES UNA ACTIVITAT RECOMANADA PELS SEUS BENEFICIS A nivell esportiu, s'ha d'entrenar de forma constant

Connecta amb el Club 
amb la CNG App

Tingues a mà l'activitat del Club en 
temps real, amb horaris i reser-
ves d'activitats, segueix el teu 

entrenament amb més de 2.000 
vídeos en 3D, mesura la teva 

evolució mitjançant un anàlisi 
morfològic detallat...

DESCARREGA-TE-LA

En la fisioteràpia actual, 
cada vegada, el pacient 

va assolint un rol més ac-
tiu; el tractament passiu en 

alguns casos és el pas previ 
(ja sigui analgèsic, miotensiu, 

estructural...) a la teràpia acti-
va, on la finalitat és restablir la 

funció i millorar la qualitat del 
moviment. Això permetrà que 

posteriorment, amb una correc-
ta prescripció d’exercici terapèu-
tic i una correcta gestió i progres-

sió de càrregues, la dolència pugui 
desaparèixer.

És més senzill del que creiem: quan 
hi ha algun segment que hauria de 

moure’s i no ho fa, s’ha de treballar la 
mobilitat. Quan no s’hauria de moure 

i ho fa, hem de treballar l’estabilitat; i 

quan es requereix més to muscular, s’ha 
de treballar la força. Aquests serien els 
pilars principals, i la resta d’abordat-
ges haurien d’acompanyar les bases 
esmentades. 
Estem dissenyats per curar-nos men-

tre ens movem... l’exercici i el moviment 
ajuden a combatre el dolor i a la regene-
ració dels teixits lesionats. La majoria de 
dolències cròniques entren en un cercle 
viciós que s’inicia amb el dolor; aquest 
comporta una disminució i por al movi-
ment, i conseqüentment hi haurà una 
menor curació i més dolor. 
El moviment és beneficiós, però la pre-
gunta és: com ens hem de moure? Per 
al fisioterapeuta del Club Natació Gra-
nollers, Joel Albors, la fisioteràpia hauria 
d’ajudar a perdre la por al moviment, a 
millorar la funció i a millorar la força a 
través d’una correcta dosificació, gestió 
i progressió de les càrregues. “S’hauria 
de tenir més por del repòs que del movi-
ment, i no esperar a que t’agradi l’exer-
cici per fer-lo; s’hauria de fer per la teva 
salut”, conclou. 

La fisioteràpia, avui
TERÀPIES ACTIVES on l'exercici i el moviment és clau

– Edat?
–1 5

– Vius a…
– Mataró

– Estudis?
– 4t ESO

–- Vas tancar la temporada passada com-
petint en un dels grans esdeveniments 
internacionals com els Jocs del Mediter-
rani Júniors.
– Ha estat una experiència molt xula, ja 
que era la primera i em va agradar molt. 
Quan em van dir que estava convocada, 
em vaig alegrar molt!

– Una temporada, sens dubte, plena 
d’èxits...
– Al principi vaig tenir moltes pors i no m' 
atrevia a fer molts elements, però mica en 
mica, amb l' ajuda dels entrenadors, vaig 
aconseguir superar-los hi poder competir 
amb tota la dificultat. Després vaig anar 
fent competicions i finalment al Campio-
nat d’Espanya vaig quedar quarta a la ge-
neral i segona a paral·leles. Va ser gràcies 
a aquesta competició que vaig poder anar 
als Jocs del Mediterrani.

– Ara, nova temporada amb nous rep-
tes, el primer, recuperar la 1a Divisió de 
la Lliga Iberdrola... Com afrontes aquesta 
competició absoluta, per equips, de nivell 
estatal? 
– M'agrada molt competir a les lligues per-
què entre totes fem un bon equip i ens re-
colzem molt entre totes. Jo crec que aconse-
guirem pujar a 1a Divisió i que durant totes 
les competicions ens ho passarem molt bé.

– Com visualitzes aquesta nova temporada 
2019/20 a nivell individual? 
– Ara que estic lesionada i a més a més que som 
sèniors de primer any, és més difícil aconse-
guir-ho, però treballant i recuperant-me de la 
lesió tot és possible.

– Amb aparell et sents més còmode? 
– El que més m' agrada és paral·leles i per mi és 
el que millor se’m dona.

– Quina és la teva preparació esportiva? 
– Entrenem tots els dies de la setmana menys 
diumenge. Dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres fem 3 hores al matí i 3 hores a la tarda, 
i els dijous i dissabtes només entrenem pel 
matí, també 3 hores. En total 30 hores a la 
setmana.

– I amb aquesta dedicació a la gimnàsti-
ca, com compagines els estudis? 
- Sempre que tinc alguna estona lliure 
aprofito per fer deures i en el cap de set-
mana sempre estudio o faig deures.

– Quin és el teu objectiu… fins a on 
t’agradaria arribar? 
– No ho sé, però no vull viure només de 
la gimnàstica.

– Per a tu, quins són els valors que 
transmet la gimnàstica? 
– Esforç, disciplina, constància, 
superació...

– Quina condició creus que ha de tenir 
una persona per poder ser un gran 
gimnasta?
– Primer de tot tenir ganes, seguir 
una dieta equilibrada i tenir bon 
rendiment.

Etna Abella:

“Amb l’ajuda dels 
entrenadors, acon-
segueixes superar 
les pors i poder 
competir amb tota 
la dificultat”

» LUZ MARIA ELIAS MOSCOSO
4 mesos com a soci del CNG

«Faig classes de prepart i 
fitness i la meva motivació és 
viure un part sense patiment»

www.cngranollers.org

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» ALICIA RODRÍGUEZ BARRANCO
Tècnica de fitness i aigua

«M'agrada que les coses surtin bé, 
que tothom estigui content amb els 
resultats i es gaudeixi del camí per 
assolir-los»

www.cngranollers.org

L'ENTREVISTA Etna Abella, gimnasta d'artística de Via Olímpica
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La natació és una activitat física reco-
manada pels seus beneficis, sobretot 
saludables, sent una molt bona alter-
nativa, a més a més, per incloure a la 
teva rutina del entrenament minuts 
d’exercici cardiovascular sense impac-
te per a les teves articulacions. 

Què es guanya incloent la natació a 
la rutina d'entrenament?
Es tracta d’un esport cíclic, que acti-
va tota la musculatura del cos en els 
seus moviments. Incloent 40 minuts 
de natació a la teva rutina, guanyaràs 
rang de mobilitat, capacitat respira-

tòria combatent malalties com l’as-
ma, augmentaràs la despesa calòrica, 
i en ser un exercici aeròbic i d’inten-
sitat baixa, t’ajuda a baixar els ni-
vells de colesterol en sang. Endemés, 
l’acció de nedar produeix que el cos 
es relaxi, alliberant, així, tensions... i 
com tota activitat física, s’alliberen 
endorfines que potencien una acti-
tud positiva i sensació de benestar. 

I a nivell esportiu?
A nivell esportiu, si et marques un 
repte com una travessa, triatló, 
swimrun, etc. la natació s’ha d’en-
trenar de forma constant, mínim una 
hora per sessió, i en total 3 o 4 hores 
a la setmana, sempre i quan compe-
teixis de forma amateur. La tècnica la 
pots millorar diàriament; recorda que 
sempre hi ha sensacions i moviments 
que es poden treballar per fer-los 
més eficients. 

El CNG Swimming Team
Al Club Natació Granollers, va néixer 
fa un any el CNG Swimming Team, 
un grup amateur de nedadors i ne-
dadores que, entrenats per profes-
sionals del Club, preparen travesses 
en mar obert, en sessions d’una hora, 

dos dies per setmana. “Les millores 
al llarg de la temporada són signifi-
catives, i la motivació augmenta al 
entrenar en grup”, valora la respon-
sable del CNG Swimming Team, Alicia 
Rodríguez.

I fent balanç d’aquest primer any, 
destaca els bons resultats que van 
obtenir durant el final de la tempo-
rada passada, entre ells, la participa-
ció de Josep Sanchez, que va obtenir 
un 2n lloc de categoria absoluta a la 
Copa Swim Costa Brava, de Swim No 
Limits (2,5k); les primeres posicions 
en les respectives categoria obtingu-
des per Quim Clapera i Quim Anfuns 
a la Marnaton de Formentera en la 
distància de 4k. La mateixa entrena-
dora, Alicia Rodríguez, també va ob-
tenir un 3r lloc en la seva categoria a 
la Marnaton de Sant Feliu de Guíxols 
en la distància de 6k. 

Gairebé una cinquantena de partici-
pants, de diferents edats i amb dife-
rents fites personals, s’han endinsat 
aquest any a formar part d’aquest 
equip de natació, del que Rodríguez 
se’ns sent més que satisfeta del ren-
diment de tots ells.

La natació, a la teva rutina d’exercici setmanal

ES UNA ACTIVITAT RECOMANADA PELS SEUS BENEFICIS A nivell esportiu, s'ha d'entrenar de forma constant

Connecta amb el Club 
amb la CNG App

Tingues a mà l'activitat del Club en 
temps real, amb horaris i reser-
ves d'activitats, segueix el teu 

entrenament amb més de 2.000 
vídeos en 3D, mesura la teva 

evolució mitjançant un anàlisi 
morfològic detallat...

DESCARREGA-TE-LA

En la fisioteràpia actual, 
cada vegada, el pacient 

va assolint un rol més ac-
tiu; el tractament passiu en 

alguns casos és el pas previ 
(ja sigui analgèsic, miotensiu, 

estructural...) a la teràpia acti-
va, on la finalitat és restablir la 

funció i millorar la qualitat del 
moviment. Això permetrà que 

posteriorment, amb una correc-
ta prescripció d’exercici terapèu-
tic i una correcta gestió i progres-

sió de càrregues, la dolència pugui 
desaparèixer.

És més senzill del que creiem: quan 
hi ha algun segment que hauria de 

moure’s i no ho fa, s’ha de treballar la 
mobilitat. Quan no s’hauria de moure 

i ho fa, hem de treballar l’estabilitat; i 

quan es requereix més to muscular, s’ha 
de treballar la força. Aquests serien els 
pilars principals, i la resta d’abordat-
ges haurien d’acompanyar les bases 
esmentades. 
Estem dissenyats per curar-nos men-

tre ens movem... l’exercici i el moviment 
ajuden a combatre el dolor i a la regene-
ració dels teixits lesionats. La majoria de 
dolències cròniques entren en un cercle 
viciós que s’inicia amb el dolor; aquest 
comporta una disminució i por al movi-
ment, i conseqüentment hi haurà una 
menor curació i més dolor. 
El moviment és beneficiós, però la pre-
gunta és: com ens hem de moure? Per 
al fisioterapeuta del Club Natació Gra-
nollers, Joel Albors, la fisioteràpia hauria 
d’ajudar a perdre la por al moviment, a 
millorar la funció i a millorar la força a 
través d’una correcta dosificació, gestió 
i progressió de les càrregues. “S’hauria 
de tenir més por del repòs que del movi-
ment, i no esperar a que t’agradi l’exer-
cici per fer-lo; s’hauria de fer per la teva 
salut”, conclou. 

La fisioteràpia, avui
TERÀPIES ACTIVES on l'exercici i el moviment és clau

– Edat?
–1 5

– Vius a…
– Mataró

– Estudis?
– 4t ESO

–- Vas tancar la temporada passada com-
petint en un dels grans esdeveniments 
internacionals com els Jocs del Mediter-
rani Júniors.
– Ha estat una experiència molt xula, ja 
que era la primera i em va agradar molt. 
Quan em van dir que estava convocada, 
em vaig alegrar molt!

– Una temporada, sens dubte, plena 
d’èxits...
– Al principi vaig tenir moltes pors i no m' 
atrevia a fer molts elements, però mica en 
mica, amb l' ajuda dels entrenadors, vaig 
aconseguir superar-los hi poder competir 
amb tota la dificultat. Després vaig anar 
fent competicions i finalment al Campio-
nat d’Espanya vaig quedar quarta a la ge-
neral i segona a paral·leles. Va ser gràcies 
a aquesta competició que vaig poder anar 
als Jocs del Mediterrani.

– Ara, nova temporada amb nous rep-
tes, el primer, recuperar la 1a Divisió de 
la Lliga Iberdrola... Com afrontes aquesta 
competició absoluta, per equips, de nivell 
estatal? 
– M'agrada molt competir a les lligues per-
què entre totes fem un bon equip i ens re-
colzem molt entre totes. Jo crec que aconse-
guirem pujar a 1a Divisió i que durant totes 
les competicions ens ho passarem molt bé.

– Com visualitzes aquesta nova temporada 
2019/20 a nivell individual? 
– Ara que estic lesionada i a més a més que som 
sèniors de primer any, és més difícil aconse-
guir-ho, però treballant i recuperant-me de la 
lesió tot és possible.

– Amb aparell et sents més còmode? 
– El que més m' agrada és paral·leles i per mi és 
el que millor se’m dona.

– Quina és la teva preparació esportiva? 
– Entrenem tots els dies de la setmana menys 
diumenge. Dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres fem 3 hores al matí i 3 hores a la tarda, 
i els dijous i dissabtes només entrenem pel 
matí, també 3 hores. En total 30 hores a la 
setmana.

– I amb aquesta dedicació a la gimnàsti-
ca, com compagines els estudis? 
- Sempre que tinc alguna estona lliure 
aprofito per fer deures i en el cap de set-
mana sempre estudio o faig deures.

– Quin és el teu objectiu… fins a on 
t’agradaria arribar? 
– No ho sé, però no vull viure només de 
la gimnàstica.

– Per a tu, quins són els valors que 
transmet la gimnàstica? 
– Esforç, disciplina, constància, 
superació...

– Quina condició creus que ha de tenir 
una persona per poder ser un gran 
gimnasta?
– Primer de tot tenir ganes, seguir 
una dieta equilibrada i tenir bon 
rendiment.

Etna Abella:

“Amb l’ajuda dels 
entrenadors, acon-
segueixes superar 
les pors i poder 
competir amb tota 
la dificultat”

» LUZ MARIA ELIAS MOSCOSO
4 mesos com a soci del CNG

«Faig classes de prepart i 
fitness i la meva motivació és 
viure un part sense patiment»

www.cngranollers.org

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» ALICIA RODRÍGUEZ BARRANCO
Tècnica de fitness i aigua

«M'agrada que les coses surtin bé, 
que tothom estigui content amb els 
resultats i es gaudeixi del camí per 
assolir-los»

www.cngranollers.org

L'ENTREVISTA Etna Abella, gimnasta d'artística de Via Olímpica
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Workshop de tapís creatiuTaller de 'gyotaku' a càrrec de Jordi Pagès
Diumenge (10 h), l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert acollirà un workshop  
de tapís creatiu que s'emmarca en  
el programa formatiu Aula d'Art i  
Pensament Contemporani.

Jordi Pagès impartirà el 8 de febrer (10 h) un taller de gyotaku, un tipus 
d'art japonès que consisteix a reproduir les empremtes d'un peix sobre 
suports com paper o tela. La sessió té un preu de 35 euros i es realitzarà 
amb un grup reduït de sis persones al número 18 del carrer Santa Anna. 
La inscripció es pot formalitzar al 689168919 o a jordipagesk@gmail.com.

CULTURA

GRANOLLERS. La Coral Albada  ce-
lebrarà els 40 anys de trajectòria 
amb Living the Requiem, un con-
cert que tindrà lloc al Teatre Au-
ditori de Granollers (TAG) el 7 de 
febrer (21 h) amb la col·laboració 
de ToGetArt Creations. Al muntat-
ge hi intervindran els cors joves, 

infantils i adults de veus mixtes 
de la Coral Albada, el cor mixt 
participatiu de la mateixa entitat, 
la formació ToGetArt i Vocal En-
semble. Es tracta d'un espectacle 
multidisciplinari que combina 
música coral, instrumental, dra-
matúrgia, cant líric i poesia, i que 

presentarà un format "petit, àgil 
i fresc", relata Daniel Casas Men-
dikoa, actual director de l'Albada. 
I és que la intenció de la coral és 
estrenar, durant els pròxims me-
sos, una versió d'aquest especta-
cle "més ambiciosa, més densa i 
amb més càrrega d'informació" 

L'espectacle relata la història de Carles, un personatge que, en vida, desitja assistir al 
seu propi funeral i fingeix la mort per acomiadar-se de tothom i emprendre un viatge

que inclourà, d'una forma més ex-
tensa, l'art dramàtic i la dansa. Li-
ving the Requiem està inspirat en 
l'obra coral Requiem for the Living 
del compositor nord-americà Dan 
Forrest i es desmarca de les mis-
ses de rèquiem tradicionals, ja que 
és un cant a la vida i no a la mort. 
Així doncs, el relat se situa en un 
àmbit més terrenal i qüestiona els 
conceptes de vida i mort. L'especta-
cle presentarà la història de Carles 
–representat per Eric López–, un 
personatge "asocial i cansat", que, 
en vida, desitja assistir al seu propi 
funeral i fingeix la seva mort per 
acomiadar-se de tothom i empren-
dre un viatge. Carles es tancarà a la 
seva habitació durant 15 anys per 
preparar la seva missa funerària. 
"No es tracta de jutjar el perso-
natge, sinó d'entendre'l", avança 
Mendikoa.

Living the Requiem –que és l'es-
pectacle musicalment i de posada 
en escena que ha suposat el repte 
més gran que s'ha marcat la Coral 
Albada fins ara– comptarà amb la 
participació d'unes 100 persones 
damunt de l'escenari; entre 70 i 80 

tag

TAST DEL CONCERT  A la Sala Petita del Teatre Auditori de Granollers, dimarts al matí

MÚSICA  DIVENDRES 7 DE FEBRER LA FORMACIÓ PORTARÀ AL TAG UNA PRIMERA VERSIÓ DE L'ESPECTACLE, QUE VOL AMPLIAR EN ELS PROPERS MESOS

La Coral Albada celebra el 40è aniversari amb 
el concert multidisciplinari 'Living the Requiem'

Es cancel·len els 
dos concerts de 
piano de divendres 
Els concerts organitzats per l'Es-
cola Municipal de Música de Gra-
nollers dins del Cicle Carles Riera 
El piano a 4 mans i París a 4 mans 
de divendres es cancel·len per bai-
xa mèdica d'una de les dues intèr-
prets, Pilar López-Carrasco, que 
estava previst que toqués amb 
Jean-Pierre Dupuy. El TAG es po-
sarà en contacte amb les persones 
que hagin comprat les entrades 
perquè puguin recuperar l'import, 
que es retornarà a partir d'avui, 
dijous. L'organització està buscant 
una nova data per tornar a progra-
mar les propostes. 

L'ESCRIPTORA MARINA 
MIRALLES REFLEXIONA 
SOBRE EL MITE DE SÍSIF
La granollerina Marina Miralles va presentar 
dijous a La Gralla La sort de Sísif, "un poe-
mari que arriba i no et fa sentir ignorant", 
expressava la vallesana Marina Martori, es-
criptora de 12 novel·les publicades, qui va 
introduir les paraules que Miralles va dirigir 
a la trentena d'assistents. Miralles va cantar i 
interpretar amb la guitarra tres dels poemes 
que es poden trobar al volum, i va explicar que 
l'obra porta el títol de La sort de Sísif "perquè 
quan em van explicar el mite em va impactar 
molt i sovint recorro a aquest pensament". 
Miralles també va exposar l'assaig filosòfic El 
mite de Sísif d'Albert Camus.

a.j.

LA GRALLA VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL POEMARI 'LA SORT DE SÍSIF' DIJOUS A LA TARDA, AMB UN BREU CONCERT

cantaires, cinc actors, tres organis-
tes –Vicenç Prunés, Arnau Farré i 
Ignasi Prunés– i una ballarina –Ma-
ria Rovira, de Crea Dance Founda-
tion–. "Volem agrair als pares i a 
tothom que ha format part de la 
Coral Albada el suport que hem 
rebut al llarg d'aquests 40 anys", 
comentava Ester Lara, presiden-
ta de la Federació Catalana de 
Pueri Cantores i representant de 
la junta de l'entitat, qui recordava 
que "la parròquia de Sant Este-
ve i l'Ajuntament són els pilars 
institucionals que recolzen la 
Coral Albada". Dimarts al matí, 
la Sala Petita del TAG va acollir la 
presentació de l'espectacle, que va 
començar amb un tast del concert. 
L'alcalde, Josep Mayoral, va remar-
car que la funció més important 
que té el TAG és generar "un es-
pai de creativitat per als ciuta-
dans que tenen empenta i ganes 
d'impulsar la cultura".

Aposta per la programació local
Living the Requiem forma part 
dels 21 espectacles locals en què 
participen artistes de la comarca, 
de les 37 propostes totals que el 
TAG i Llevant Teatre han progra-
mat per a la segona part de la tem-
porada.  a.jiménez
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La ben entesa entre Joan Gener 
i Sergi Palau –qui havien estat, 
conjuntament, discjòqueis– els ha 
portat a crear un projecte radiofò-
nic nascut a finals del 2019, Ràdio 
Intermitent. La proposta, que emet 
continguts a Internet, s'articula 
en dos programes. Per una banda, 
L'Intermitent, "una revista cultu-
ral parlada", explica Joan Gener, 
responsable de continguts de Rà-
dio Intermitent i educador social 
de professió. La intenció de L'In-
termitent és oferir un programa 
que serà itinerant, cada vegada a 
un lloc diferent. De fet, el programa 
pilot –anomenat Beta– es va enre-
gistrar als bucs d'assaig de Roca 
Umbert, i el primer programa es va 
gravar a l'Espai de Creació Arsènic, 
també al recinte fabril. "La tria de 
l'espai és una decisió clau en el 
desenvolupament del progra-
ma", relata Gener, qui avança que 
el segon programa es gravarà en-
tre finals de gener i principis de 
febrer a l'Espai Cultural i Gastro-

Neix la nova Ràdio Intermitent que 
emet per internet continguts culturals

ràdio intermitent

COMUNICACIÓ  JOAN GENER, COM RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ, I SERGI PALAU, A L'APARTAT TÈCNIC, HAN POSAT EN MARXA LA INICIATIVA

PRIMER EPISODI  Va comptar amb la participació de Santi Montagud

nòmic Tarambana de Cardedeu. 
El projecte compta amb l'aixopluc 
de L'Eixida, el col·lectiu granollerí 
d'agitació cultural i comunitària 
que promou la sobirania cultural 
i la transformació social, del qual 
Gener n'és membre. El programa 

radiofònic L'Intermitent ofereix 
seccions com ara un espai editorial 
"que no segueix cap línia ideolò-
gica concreta" anomenat Apunts 
al marge, una llista musical –que 
rep el nom de Destria Musical–, una 
conversa –que no entrevista, ano-

menada La conversa que mai aca-
barem–, el CIRC –Club d'Intercanvi 
i Recomanacions Culturetes–, i una 
contraportada, anomenada A con-
trapèl. 

La conversa que mai acabarem 
del primer programa de L'Intermi-
tent va comptar amb Santi Mon-
tagud, "perquè és una persona 
amb qui compartim una manera 
similar d'entendre la cultura i la 
ciutat", explica Gener. El conjunt 
de col·laboradors que aniran par-
ticipant en els programes reben el 
nom de La Brigada, acollits sota la 
batuta tècnica de Sergi Palau amb 
un equip autogestionat. 

A més de L'Intermitent, Ràdio 
Intermitent també produeix un 
programa merament musical, 
L'Equilibrista, "una proposta 
nova que neix del gust per la 
música que tenim els dos im-
pulsors", comenta Gener. De fet, 
no és la primera experiència radi-
ofònica de Sergi Palau, qui havia 
col·laborat a Ràdio Granollers. 

Cada mes, cap al dia 20, s'estre-
na un programa produït per Ràdio 
Intermitent, sempre de forma al-
terna. "Un mes fem L'Intermi-
tent, i el següent traiem L'Equi-
librista", concreta Gener. La 
intenció de Ràdio Intermitent és 
abastir, primer, la comarca del Va-
llès Oriental, i de cara al segon any 
de vida, estendre's a altres comar-
ques. "Ens agradaria anar a es-
pais on es facin activitats en les 
quals creiem, siguin a la ciutat o 
més enllà", reflexiona Gener. 

El recent projecte Ràdio Inter-
mitent busca, també, la col·labora-
ció amb altres mitjans que puguin 
fer difusió dels seus continguts. 

De moment, els continguts cultu-
rals de Ràdio Intermitent es poden 
trobar a la pàgina web del projec-
te (radiointermitent.wixsite.com/
lintermitent), i a les xarxes socials 
–Twitter (@lintermitent_) i Face-
book (@Lintermitent) i Instagram 
(radio_intermitent)–.  a.jiménez

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300
Trobareu tota la informació i la inscripció a la pàgina web:

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300

Formació 100% subvencionada pel CONSORCI, adreçada prioritàriament a 
persones OCUPADES , i en menor grau DESOCUPADES

TTrrobarobareu eu ttotota a la la ininfformormacióació  i li la a ininscripció scripció a a la pla pàgina wàgina web:eb:

Formació 100% subvencionada pel SOC, adreçada prioritàriament 
a persones DESOCUPADES , i en menor grau OCUPADES

wwwwww.san.santgtgerervvasifasifc.cc.comom
CrCr..  SabadellSabadell 41 08100 MolMollelet t ddel Vel Valallèslès 

TTel.el.  9933  557799  5544  3300

Els impulsors produiran
un programa mensual
que es grava a espais

singulars de la comarca
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MÚSICA  LA 30a EDICIÓ DEL CERTAMEN ENGEGA DIVENDRES AL CASINO

Michael Kanan Trio & Mayte  
Alguacil obren el Festival de Jazz
Michael Kanan Trio & Mayte Al-
guacil  divendres (22 h) enteran la 
programació de la 30a edició del 
Festival de Jazz al Casino. El pia-
nista nord-americà Michael Kanan 
és un dels intèrprets més prestigi-
osos de l'escena jazzística interna-
cional, que arribarà al Casino amb 
un trio d'excepció –amb l'argentí 
Horacio Fumero al contrabaix i el 
bateria barceloní Guillem Arnedo–, 
a més de la veu de Mayte Alguacil. 
Nascuda a Madrid, Alguacil va ini-
ciar-se en la música als 12 anys i 
el 2011 va llicenciar-se a l'Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) en l'especialitat de cant 
jazzístic –ja s'hi havia llicenciat an-
teriorment en flauta travessera–. 

Kanan, nascut a Boston (Estats 
Units), va començar a tocar el pi-
ano als 7 anys i el jazz l'ha inte-
ressat des dels 10. Kanan ha tocat 
amb artistes de la talla del saxofo-
nista i compositor de jazz Lee Ko-
nitz, del guitarrista Tal Farlow, del 
saxofonista, arranjador i compo-
sitor Al Cohn, del guitarrista Kurt 

Rosenwinkel, del saxofonista i ba-
teria Nat Su, Jane Monheit, Mark 
Turner i Jorge Rossy, entre altres. 

La seva col·laboració amb Algua-
cil no és recent, ja que han enre-
gistrat conjuntament dos àlbums 
–Day by Day (2015) i Something I 
dreamed last night, que, gravat el 

jazz granollers

MAYTE ALGUACIL I MICHAEL KANAN  Han gravat conjuntament dos treballs

2019, encara no s'ha estrenat– que 
posen de manifest la complicitat 
del duet a l'escenari i el gust per la 
tradició jazzística vocal.  a.j.

Dv 31 de gener, 22 h
Casino. Preu: 15 €

GRANOLLERS. Sobre la marcha és 
un grup musical format pel gra-
nollerí Goyo Alcalá –qui anterior-
ment havia estat resident al barri 
de La Torreta, a la Roca del Vallès–,  
Ousseynou Diagne –percussionista 
de la banda–, Blanca R. Pérez-Por-
ro –vocalista–, Checho de Lelis 
–baixista– i Lucia Ramella –saxo-
fonista–. La formació ha publicat 
recentment el seu primer disc, Al 
natural,  un àlbum compost de  10 
temes, dos en català i vuit en cas-
tellà, "amb lletres espontànies i 
fresques", explica el grup.  

"Sobre la marcha neix de la ne-
cessitat de mesclar la música au-
tòctona catalana, la rumba, amb 
altres estils,  per aconseguir un 
ambient festiu", relata la banda. 
Ara fa tres anys que el conjunt s'hi 
va posar, i fins ara ha recorregut 
espais barcelonins com la sala B de 
Luz de Gas, el Cafè-Teatre Llantiol, 
les festes majors del barri de Sant 
Martí i de la Vila de Gràcia, el Pho-
nofestival de Gavà i les festes locals 

EL GRANOLLERÍ GOYO ALCALÁ LIDERA LA FORMACIÓ

El grup de rumba fusió 
Sobre la marcha publica el 
seu primer disc, 'Al natural'

de la Roca del Vallès, a principis del 
mes de setembre. 

A més, el grup també s'obre a to-
car a festes privades i concerts per 
a esdeveniments particulars. Sobre 
la marcha, que es defineix com un 
grup de rumba fusió, té en compte 
les arrels de cadascun dels compo-
nents de la banda, així com els co-
lors i els ritmes musicals, que s'ex-
pandeixen des d'Argentina, passant 
per Cuba, Àfrica i Catalunya.  

Concert
Dissabte 13 de juny, la sala 3 de 
Razzmatazz acollirà el concert de 
presentació d'Al natural, el primer 
àlbum propi de la formació Sobre  
la marcha. Ara, el grup treballa en  
la promoció del disc, que es  
caracteritza per un estil híbrid  
entre estils procedents d'arreu.

GRANOLLERS.  Dijous 6 de febrer 
(21.30 h), el duet Mad Mad Uke 
and Scratchy Pau aterrarà al bar 
de la plaça Barangé Can 60 –que 
acostuma a programar concerts 
de petit format– amb la seva nova 
proposta musical. La unió dels 
dos músics va néixer a Sabadell 
el 2017, quan els dos components 
es van conèixer a una jam session. 

Des de llavors, el conjunt té per 
objectiu transmetre sobre els es-
cenaris la complicitat de l'amistat 
que han anat teixint durant els 
darrers anys. 

Anteriorment, Chika i Pau to-
caven junts en una banda –ja dis-
solta– anomenada Mad Mamma & 
The Kids. Chika, amb el seu ukele-
le, va decidir embarcar-se en una 

La complicitat de Mad Mad 
Uke and Scratchy Pau a Can 60

ELS ARTISTES CHIKA I PAU ES VAN CONÈIXER A UNA JAM SESSION A SABADELL EL 2017
nova aventura musical amb Pau 
–qui, a banda de músic, és arque-
òleg i integrador social–, aquesta 
vegada amb un format més íntim, 
diferent del que havia treballat 
fins llavors. El duet Mad Maduke 
and Scratcky Pau combina l'essèn-
cia del blues, el punk, el rockabilly 
i el folk, i alternen també un reper-
tori de clàssics coneguts amb can-
çons de producció pròpia. 

Saigon presenta 
disc nou al Gra
L'espai Dnit de l'equipament ju-
venil del Gra acollirà divendres 
(21 h) un concert de la formació 
granollerina Saigon, que presen-
tarà el seu primer treball, Barri. El 
disc inclou cinc temes del gènere 
ska, reggae i mestissatge amb un 
missatge de reivindicació que es-
devindrà en un directe energètic. 
L'entrada al concert serà gratuïta. 
Els granollerins seguiran dijous 6 
de febrer (23.30 h) a la sala Dres-
den de Cerdanyola del Vallès.  

L'activitat tradicional Avui cantem 
pels carrers tornarà amb una nova 
cantada dissabte (12 h). Com és 
habitual, el recorregut començarà 
a la plaça de la Corona i seguirà 
pel carrer Josep Anselm Clavé fins 
a la Fonda Europa, on es girarà a 
l'esquerra pel carrer Sant Roc fins 
a arribar a la plaça de les Olles. 
L'itinerari acabarà a la plaça de 
la Porxada. En cas que plogui, els 
cantaires es trobaran directament 
sota la Porxada.  

Dj 6 de febrer, 21.30 h
Can 60. Preu: Gratuït

'Avui cantem pels 
carrers', dissabte
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La companyia de teatre grano-
llerina amateur Quatre per Qua-
tre escenificarà divendres (21 h) 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) La guerra de Troia no es 
farà, de l'autor Jean Giraudoux –
considerat un dels millors escrip-
tors francesos contemporanis–, 
qui també va escriure l'obra La 
Folle de Chaillot, un muntatge que 
la companyia local va portar a es-
cena ara fa una dècada. 

La traducció de La guerra de 
Troia no es farà ha anat a càrrec de 
Miquel Noguera, responsable de 
producció de la companyia i secre-
tari de la junta directiva de l'entitat, 
qui, a partir d'un text traduït al cas-
tellà, ha fet una adaptació al català 
tot comparant-la amb l'obra origi-
nal francesa. En el procés d'adapta-
ció també ha intervingut el director 
de l'espectacle, Dusan Tomic. 

El muntatge es va portar a esce-
na, per primera vegada, el cap de 
setmana del 23 i 24 de novembre 
de 2019, a Vilanova del Vallès i 
Caldes de Montbui, respectiva-

sen qualsevol època", defineix 
Noguera, qui interpreta Príam, el 
rei de Troia. La guerra de Troia no 
es farà és una obra que parla so-
bre la guerra, la pau, i en la qual 
es poden trobar "pinzellades de 
masclisme i feminisme", relata 
el productor, amb "referències 
directes a Grècia". De fet, l'espec-
tacle es defineix per ser un preludi 
contemporani del poema clàssic 
d'Homer la Ilíada, i es pregunta si 
el rapte d'Helena va ser el motiu 
de la guerra o l'excusa.

Fins a una quinzena d'actors 
interpretaran l'obra. Es tracta de 
Núria Vallelado, Marga Alerm, 
Maria Mundet, Xavier Noguera, 
Eric Robles, Arian Botey, Miquel 
Noguera, Montserrat Colomé, Víc-
tor Enrique, Anna María Escarmís, 
Lourdes Fernández, Ivan Torral-
bo, Sergi Salicrú, Anna Griera, Àlex 
Robles i Paco Asensio.  a.jiménez

arxiu

'LA GUERRA DE TROIA NO ES FARA' Al Teatre Auditori de Bellavista

TEATRE  DIVENDRES, UNA QUINZENA DE PERSONATGES PORTARAN A ESCENA 'UNA REFLEXIÓ SOBRE LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT'

La companyia Quatre per Quatre du 
al TAG 'La guerra de Troia no es farà'

Dv 31 de gener, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 18 € (9, zona B)

ment, i l'11 de gener d'aquest any 
va aterrar al Teatre Auditori de 
Bellavista, en el marc de la 14a 
Mostra d'Arts Escèniques i Festi-
val dels Amateurs. 

Divendres arribarà al TAG amb 
una posada en escena "atempo-
ral", segons Noguera, qui avança 
que alguns els elements esceno-

gràfics seran unes escales i una 
plataforma. "El vestuari serà 
actual", afegeix Noguera, "per-
què el muntatge no és ben bé 
una reinterpretació del clàssic 
d'Homer, sinó que és una refle-
xió sobre la història de la hu-
manitat i els valors que hi ha a 
totes les societats i que traspas-

Tortell Poltrona visita el TAG per 
presentar l'espectacle 'Que bèstia!'

EL MUNTATGE TÉ PER OBJECTIU SER UN HOMENATGE ALS PERSONATGES FANTÀSTICS QUE VAN DIVERTIR ELS AVANTPASSATS

GRANOLLERS. Jaume Mateu i Bu-
llich, més conegut com a Tortell 
Poltrona, presentarà diumenge 
(18 h) al Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG) el seu darrer espec-
tacle, Que bèstia!, inspirat en els 
grans pallassos d'inicis i mitjans 
del segle XX que han deixat llegat. 
El muntatge, que estarà carac-
teritzat pel sentit de l'humor i la 
música, presentarà situacions ab-
surdes i gags actuals i antics. Que 
bèstia! pretén ser un homenatge 
als personatges fantàstics que van 
divertir els avantpassats, i es basa 
en la història de Tortell Poltrona, 
la senyoreta Titat i Bobas, tres 
germans que es fan la guitza i pre-
paren malifetes.

El circ s'apropa a les famílies
El TAG, amb motiu de l'espectacle 
de Tortell Poltrona, organitza l'ac-
tivitat gratuïta –però amb requeri-
da inscripció prèvia– Viu el circ!, un 
taller familiar que tindrà lloc abans 
de l'espectacle (16.30 h). L'activi-

TaG

TORTELL POLTRONA Presentarà una obra inspirada en els grans pallassos del segle XX que han deixat llegat

tat permetrà caminar per damunt 
d'un cable d'acer i aprendre a 
aguantar l'equilibri damunt d'unes 
xanques, així com fer tombarelles a 
l'aire i acrobàcies. El taller  anirà a 

càrrec de l'actor, acròbata, ballarí i 
professor de tècniques de circ Da-
vid Cuspinera, que es va llicenciar 
a l'Institut del Teatre i ha treballat 
en les companyies Flotats, Dagoll 

Dagom, Teatre Lliure i Romea, en-
tre d'altres, sota directors de la ta-
lla del mateix Tortell Poltrona o els 
directors de cinema Isabel Coixet i 
Agustí Villaronga. 

LES FRANQUESES.  Dissabte (21 h) 
tindrà lloc El crèdit al Casal Cultu-
ral de Corró d'Avall, una comèdia 
interpretada per la companyia 
Grup de Teatre Naltrus de Santa 
Coloma de Queralt. L'espectacle 
s'emmarca en la 14a Mostra d'Arts 
Escèniques i Festival dels Ama-
teurs, i tracta la història d'Antoni, 
qui necessita diners desesperada-
ment i fa servir tota la seva creati-
vitat i capacitat de persuasió per 
convèncer el director d'un banc i 
li concedeixi un crèdit. L'autoria 
del muntatge –que tindrà una du-
rada de 90 minuts– anirà a càrrec 
de Jordi Galceran, sota la direcció 
de Rosa Almenara. i

LES FRANQUESES. El Teatre Audi-
tori de Bellavista acollirà dissabte 
(18 h) l'espectacle infantil i fami-
liar La bona vida, a càrrec de la 
companyia 2princesesbarbudes. 
El concert se situarà 8.000 anys 
abans de Crist i defensarà la bona 
vida de l'etapa paleolítica. i

'La bona vida' de 
l'etapa paleolítica

MOSTRA D'ARTS ESCÈNIQUES

La comèdia 
'El crèdit' aterra 
al Casal Cultural 
de Corró d'Avall

Taller de moviment 
per a nadons
GRANOLLERS. Diumenge (10.30 h), 
la ballarina de dansa contempo-
rània Aina de Gispert oferirà un 
taller d'entrada gratuïta al Centre 
d'Arts en Moviment (CAM) de Roca 
Umbert per a nadons d'entre 2 i 
20 mesos amb l'acompanyament, 
com a mínim, d'un adult. L'objectiu 
de la sessió és apropar els partici-
pants al llenguatge del cos. i

DANSA

Amb motiu de l'exposició Finger 
Art a La Gralla, la pintora vallesa-
na Natàlia Vas oferirà dissabte (11 
h) un taller –amb durada de dues 
hores– d'aquesta pràctica pictòri-
ca a la llibreria. Per participar, cal 
inscriure's prèviament, ja que les 
places són limitades. El preu de la 
sessió és de 30 euros. i

Sessió amb la 
pintora Natàlia Vas
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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.
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HANDBOL. DIJOUS 30, 20.45 h
AVIA PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG
amb Aitor Compañón
DISSABTE 1, 18 h
DHC-SOKOL PORUBA - KH-7 BMG
amb Arnau Moya
BÀSQUET. DIUMENGE 2, 19.30 h
COALCI-CB SANT JOSEP - CBG
amb Guillem Raich

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 30 de gener al diumenge 2 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 6º 17º 7º 18º 7º 17º 6º

FOTOGRAFIA  INAUGURADA L'EXPOSICIÓ 'LA MODE ET LES CODES VESTIMENTAIRES'

L'Aliança Francesa obre una  
etapa més cultural i pedagògica
GRANOLLERS. L'Aliança Francesa 
(AF), al carrer Corró des de 1996, 
ha finalitzat les obres de remode-
lació de l'edifici i dóna pas a una 
nova etapa pedagògica i d'activi-
tats culturals. El centre, gestionat 
per una associació sense ànim de 
lucre, es va fundar el 1982 al carrer 
Joan Prim i es dedica a la difusió de 
la llengua i la cultura francesa, a 
més de ser seu d'exàmens oficials. 
Les obres es van iniciar el 2019 i 
han consistit, sobretot, a pintar tot 
l'edifici, millorar la il·luminació i 
la planta baixa. De fet, s'ha creat 
una sala d'estar per als alumnes i 
tutors, un espai que, a més de sofà, 
taules i cadires, també permet 
preparar el dinar als professors. 
També s'ha renovat la zona de la 
recepció, s'ha instal·lat terra nou, 
s'ha arreglat el pati i s'han equipat 
les aules amb pissarres interac-
tives. La remodelació de l'AF ha 
permès reprendre l'activitat de la 
sala d'exposicions, dedicada prin-
cipalment a la fotografia. 

Dins d'aquesta nova etapa, l'AF 

inaugurava divendres La mode et 
les codes vestimentaires, una mos-
tra del setè Concurs Internacional 
de Fotografia de la Fundació Alian-
ça Francesa. El certamen s'adreça 
especialment a fotògrafs amateurs 
i semiprofessionals de tot el món, i 
la mostra es podrà visitar fins al 28 
de març a l'edifici renovat de l'AF. 
La inauguració va comptar amb 

xavier solanas

AUTORITATS La inauguració va comptar amb el cònsol Cyril Piquemal

la presència del cònsol general de 
França a Barcelona, Cyril Piquemal; 
la consellera cultural de l'ambaixa-
da i directora de l'Institut Francès 
d'Espanya, Anne Louyot; el direc-
tor de l'Institut Francès de Barce-
lona, M. Max Vasseur; la presidenta 
de l'Aliança Francesa d'Espanya, 
Margarita Buet, i l'alcalde, Josep 
Mayoral.  a.j. 

Primera revolució 
de la colla blanca
Dissabte (10 h), La Troca acollirà 
el primer acte de l'any dels Blancs, 
qui presentaran el fil conductor 
de la festa major d'enguany, la te-
levisió. En el marc de la trobada, 
es realitzaran unes dinàmiques de 
grup per decidir el nom que tindrà 
el canal televisiu i es proposaran 
idees per a noms d'actes i per de-
corar les barres. La matinal tanca-
rà amb un vermut col·lectiu. 

La segona edició del Laboratori 
de postfotografia es presentarà 
dimarts (19 h) a l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert i estarà coordinada 
per l'artista resident Francele Coc-
co, amb l'objectiu de seguir apro-
fundint en l'exploració de les fron-
teres de la fotografia i comprendre 
el món visual. La iniciativa té la in-
tenció de compartir coneixements 
entre els participants. 

'Baixada del 
Pessebre' a Llerona
La Baixada del Pessebre, organitza-
da pel Grup de Muntanya i els pa-
res de la catequesi de Santa Maria 
de Llerona, se celebrarà diumenge 
(19.45 h), tot coincidint amb el dia 
de la Candelera. L'acte començarà 
davant de l'església de Santa Ma-
ria, on es farà la benedicció del foc 
i s'encendran les torxes per pujar 
fins al Padró. Un cop allà, es baixarà 
el pessebre amb les torxes. 

POPULAR  LA RUA DE CARNAVAL TINDRÀ LLOC EL 23 DE FEBRER

Obertes les inscripcions 
al concurs de comparses
Avui, dijous, s'obren les inscrip-
cions per participar en el concurs 
de comparses de la rua de Carna-
val d'enguany, que se celebrarà 
diumenge 23 de febrer (18 h). Les 
comparses interessades a partici-
par podran inscriure's fins al 14 de 
febrer presencialment a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà (OAC), al car-
rer Sant Josep, número 7, o bé, si 
es disposa d'un certificat digital, la 
inscripció es pot tramitar electrò-
nicament a la seu de l'Ajuntament, 
seuelectronica.granollers.cat. 

Enguany, el concurs de com-
parses comptarà amb set premis i 
dos accèssits que atorgarà un ju-
rat format per cinc persones vin-
culades amb la cultura, el teatre i 
el teixit associatiu de la ciutat. S'hi 
poden presentar –a les dues cate-
gories, la carnavalesca i la de lluï-
ment– tots els grups o comparses 
formades per més de 15 persones. 
El veredicte de les comparses 
guanyadores es donarà a conèixer 
després de la rua a la Porxada, en 
el marc de la festa final. 

Drac de Granollers 
renova la junta
L'assemblea del Drac de Grano-
llers va escollir, el 19 de gener, 
una nova junta pel període 2020-
2022. La junta renovada, que con-
tinua sent bàsicament la mateixa, 
ha canviat alguna de les persones 
que la configuren, i ara està for-
mada pel president i enllaç ins-
titucional Ferran Gontán, David 
Llauró, Alba Tintó, Bea Roger, Xa-
vier Berengueras, Eva Palomero, 
Santi Celdrán, Abel Pérez, Cristi-
na Bosch i Rosa Fernández. Amb 
aquesta renovació, l'entitat apos-
ta per consolidar el creixement 
de socis i té per objectiu guanyar 
presència a la ciutat i al país.  

Segon Laboratori 
de postfotografia
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Història de l'impuls industrial 
L'impuls industrial del primer terç del segle XX, entre 
el catalanisme i el republicanisme serà la propera 
conferència del cicle El �il de la història, que Diego 
Valverde oferirà a la biblioteca de Roca Umbert 
dimecres (18 h) en col·laboració amb la UPG. 

Pau Riba i la banda De Mortimers actuaran al Teatre Auditori de Cardedeu 
reinterpretant, 10 anys després, el disc Diòptria, un àlbum que es va publicar 
en dues parts el 1970 i 1971, i que és un referent de la música contemporània del 
país. El concert de dissabte (21.30 h), en el marc del cicle Tastautors serà, doncs, 
per a nostàlgics, però també hi tindran cabuda les noves generacions que 
reconeixeran la inspiració en projectes musicals més recents. Pau Riba aportarà 
la veu i la guitarra, i comptarà amb l'acompanyament dels teclats de Lia Queralt, 
la veu d'Oriol Liñan, la bateria de Moisès Queralt, la guitarra de Marçal Guasch, 
la guitarra i les veus de Maus i el baix i les veus de Jsu. Abans d'aquest concert, 
el compositor i cantant empordanès Ian Sala obrirà la nit amb un estil folk que 
combina l'essència catalana amb lletres metafòriques.

Pau Riba i  De Mortimers seran 
dissabte al cicle Tastautors

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

p.r.

DIJOUS, 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 anys)
18 h Museu de Granollers
Xerrada. La pèrdua per suïcidi, dol 
i acompanyament
18.30 h Can Jonch
Taller. Vies d'incidència política en la 
lluita contra el canvi climàtic
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada. What's up, com vas de salut 
mental?
19 h Museu de Ciències Naturals
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals
19.30 h Casino
Debats del Casino. La resolució de 
confl ictes: alternatives emergents

DIVENDRES, 31
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Sala Petita del TAG
El piano a quatre mans, a càrrec de 
Jean-Pierre Dupuy i Pilar 
López-Carrasco
21 h Teatre Auditori de Granollers
La guerra de Troia no es farà, a càrrec 
de la companyia granollerina Quatre 
per Quatre
21 h Gra
Dnit. Concert amb el grup local Saigon
22 h Casino
30è Jazz Granollers Festival

DISSABTE, 1
10 h Espai d'Arts
Workshop de tapís creatiu, a càrrec 
de Mariadela Arujo
10 h Plaça Can Trullàs
Dóna el millor de tu, dóna sang
11 h Llibreria Gralla
Taller de Finger Art, a càrrec 
de Natàlia Vas
12 h Plaça de la Corona

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afi nitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
De París a Nova York. Mostra 
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El Venadito. Contra el maltractament 
animal. Fins al 31 de gener de 2020
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografi es de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer de 2020
Casino
Les parets parlen (2019), de Jordi 
Trullàs i Ramon Font. Fins al 31 de 
gener 
Galeria El Sol-Antiga Casa Matas

Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Fins a fi nals de febrer
Espai Tranquil de Barbany
Es tracta d'abstracte, de Sion Botey
Fins al 15 de febrer
Biblioteca Can Pedrals
L'ànima dels personatges de la 
Festa Major de Blancs i Blaus, 
d'Eduardo Abarca. Fins al 31 de 
gener
Espai Gralla
Finger Art. Inauguració dissabte 
(18 h). Fins al 15 de febrer
Anònims
Exposició d'aquarel·les i acrílics de 
Vicky Fontanet i Lluïsa Amat. Fins al  
9 de febrer 
Aliança Francesa
La mode et les codes vestimentaires. 
Fins al 28 de març

DIJOUS, 30
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. Coet Invisible
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'slime
20 h Ajuntament
Ple municipal

DIVENDRES, 31
15.30 h Escola Colors
Campanya de donació de sang
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 1
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert familiar. La bona vida, a càrrec 
de 2princesesbarbudes
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall
14a Mostra d'Arts Escèniques i Festival 
d'Amateurs. El crèdit, a càrrec del grup 
de teatre Naltrus de Santa Coloma de 
Queralt

DIUMENGE, 2
9.30 h Carrer Esteve Terrades
La Mitja Marató
9.30 h Pavelló Poliesportiu Municipal 
de Corró d'Avall
Jornada de lliga de bàdminton del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental
11 h Centre d'Estudis Ferroviaris Via 
Oberta. Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats

DIMARTS, 4
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte de nadons. Vull la lluna
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de visions 3D 

LES FRANQUESES

Avui cantem pels carrers
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern
18.30 h Plaça de l'Església
Observació de la Lluna a ull nu i amb 
telescopi
22 h La Troca de Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80

DIUMENGE, 2
9 h Carrer de Puig i Perucho
Punt d'animació de la Mitja Marató. 
Xocolatada pels que animin als 
corredors, a càrrec de l'AV de Can 
Mònic 
9.30 h Carrer Esteve Terrades
La Mitja Marató
10.30 h CAM de Roca Umbert
Dansa amb nadons amb Aina de 
Gispert
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició Tu 
investigues!
18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Què bèstia!, a càrrec de la 
companyia Tortell Poltrona
18 h Casino
Ball social, amb Choff ers

DIMARTS, 4
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada. Consells de seguretat per 
dur a terme als domicilis, a càrrec dels 
Mossos d'Esquadra
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Conferència. La Mitja Marató. Som el 
què ens proposem, a càrrec d'Isidre 
Esteve
19 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Presentació de la segona edició del 
laboratori de postfotografi a

DIMECRES, 5
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta

HOMER

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

amb una llibertat com ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”
E L O I  C R E U S

“La Ilíada és un adolorit 
cant a la vida, el preludi d’un 

lament amb la destrucció 
de Troia al fons, allà, 

més endavant, i també és el 
plaer d’un artista que 

es diverteix explicant com 
es banya la deessa i quines 

arracades es posa.”
E N R I C  C A S A S S E S

Traducció de Pau Sabaté · Pròleg d’Enric Cassasses

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

amb una llibertat com ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”
U N 

P R O J E C T E 
D E

U N A 
I N I C I AT I V A 

D E 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència 
històrica
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