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L'aposta de cinc 
equipaments per 
reduir consums i 
vetllar pel clima

UNA BATERIA D'EMMAGATZEMATGE MILLORA 
L'AUTOCONSUM D'ENERGIA SOLAR DE L'EMT

El Museu de Ciències Naturals, La Troca, 
les piscines del CNG, el pavelló El Tub i 
la biblioteca de Can Pedrals participen 
aquest febrer en la marató d'estalvi energètic
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Servei personalitzat i adaptat 
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L’Ajuntament de Granollers parti-
cipa un any més en la Marató de 
l’Estalvi contra la pobresa energè-
tica, una campanya impulsada per 
l'empresa granollerina L'Origen 
que arriba a la cinquena edició. 
En aquesta ocasió, i durant aquest 
febrer, l'esforç d'estalvi estarà sota 
la responsabilitat de cinc equipa-
ments municipals: el Museu de 
Ciències Naturals La Tela –que 
també hi participava l'any passat–, 
La Troca. Centre de Cultura Popu-
lar i Tradicional de Roca Umbert, 
les piscines municipals, el pavelló 
municipal El Tub i la Biblioteca 
Can Pedrals. Els espais hauran 
d'implantar bones pràctiques tant 
entre els usuaris com entre els 
gestors dels equipaments, que re-
gistraran setmanalment lectures 
dels comptadors per obtenir el 
consum d'aigua, electricitat i gas 
dels centres. Aquests resultats es 
compararan amb els consums del 
2019 per tal de saber si s'està es-
talviant. Finalment, es quanti�icarà 
econòmicament els estalvis resul-
tants i es proposarà que es destini 
aquesta quantitat al pressupost 
de Serveis Socials per atendre les 
persones més vulnerables afecta-

21.346
AQUESTS SÓN ELS EUROS QUE S'HAN
ESTALVIAT EN EL MARC DE LA MARATÓ
des de 2016, quan Granollers va 
emprendre la primera edició. Els 
quatre primers anys s'ha aconseguit 
estalviar 74.622 kWh i 980 metres 
cúbics d'aigua, segons dades recollides 
pel consistori. El 2017, la marató 
–llavors amb el nom de l'Estalgia– 
va aconseguir un estalvi econòmic 
de 3.330 euros, amb una reducció 
de consum mitjana d'un 12%, 
una xifra que s'ha anat incrementant 
any rere any. L'any passat, 
l'estalvi mitjà va ser del 27%.

L'Ajuntament acaba de contractar
la instal·lació d'un sistema 
d'acumulació de bateries a 
l'edifi ci nou de l'Escola Municipal del 
Treball (EMT) que permetrà millorar 
l'autoconsum d'energia fotovoltaica, 
així com emmagatzemar possibles 
excedents. Se n'encarregarà la fi rma 
Solar Tradex SL –per un import de 
39.422 euros–, que també va ser 
l'adjudicatària de la instal·lació de 
les plaques solars que es va posar en 

funcionament l'abril de 2019 –amb 
233 mòduls fotovoltaics entre les 
cobertes dels edifi cis antic i nou 
de l'EMT–. Segons els tècnics 
municipals, la capacitat d'acumulació 
del nou sistema instal·lat, de moment, 
a l'edifi ci nou, serà de 37,5 kWh. En 
aquest immoble, el pic de potència 
és de 36,9 kW, que permet abastir 
el 100% de l'energia que consumeix 
el centre en hores de llum solar. 
Ara, el nivell d'autoconsum solar 

es podrà millorar gràcies a les 
bateries que emmagatzemaran 
l'electricictat no consumida 
instantàniament per poder-la 
consumir després, així com els 
excedents d'energia generada el cap 
de setmana es podran injectar a la 
xarxa elèctrica. Segons l'Ajuntament, 
tot plegat pot generar un estalvi 
anual de més de 9.000 euros 
de factura elèctrica i evitar gasos 
d'efecte hivernacle.

des de pobresa energètica. Els ob-
jectius concrets passen per reduir 
un 10% els consums d’electricitat, 
gas i aigua dels cinc equipaments.

Projecte més enllà de Granollers 
La Marató de l'Estalvi Energètic es 
porta a terme a vuit municipis més 
–Barcelona, Gavà, Esplugues de 
Llobregat, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Malgrat de Mar, Palau-solità i 
Plegamans, Sabadell i Sant Boi–, i 
també a 11 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya. En total, hi 
participaran 151 equipaments ad-

ministratius, culturals, esportius, 
socials, educatius i de salut.

La iniciativa implica més de 
3.000 treballadors, 13.000 alum-
nes i 200.000 usuaris que col·la-
boraran en accions com: reducció 
d’hores en la climatització, tanca-
ment de lluminàries, aturades par-
cials d’ascensors, control de l’ho-
rari de les màquines de vending, 
tancament general de l’aigua els 
caps de setmana i festius, i desen-
dollar els equips que no es fan ser-
vir, entre d’altres. La majoria de les 
accions han estat a proposta dels 

mateixos treballadors i usuaris dels 
equipaments, a qui s’ha explicat el 
projecte i la destinació de l’estalvi.

Enguany s’afegeix l’objectiu de 
sensibilització sobre l’emergència 
climàtica. Per això es recomana-
rà que es potenciïn les accions de 
lluita contra el canvi climàtic com 
la prevenció i gestió de residus, fo-
ment del verd, foment de la mobili-
tat sostenible i els hàbits de consum 
responsable. A més, es posa en va-
lor que la reducció dels consums 
energètics signi�iquen una reducció 
de les emissions de CO2. ❉ m.e.

ajuntament
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Veïns en lluita pels 
lloguers abusius 
del fons voltor Azora

LA FINCA  Els veïns denuncien amb pancartes l'increment abusiu del lloguer

Els veïns de la finca –de dos blocs– 
del número 317 del carrer Girona i 
26 de Frederic Mompou s'han tro-
bat amb la desagradable sorpresa 
que, si volen renovar el seu con-
tracte de lloguer, hauran de pagar 
més del doble de lloguer. Es tracta 
d'una promoció del 2005 de Solvia  
que, l'estiu de l'any passat, va ser 
venuda a Azora, un fons voltor que 
ha començat a aplicar una política 
de lloguer abusiu als inquilins.

La Sílvia, una noia de 34 anys 
que hi viu des de 2016, va ser la 
primera veïna de la finca que es va 
trobar amb l'alt increment de preu 
perquè el contracte li acabava al 
desembre i, de moment, és l'úni-
ca que va signar un nou contracte 
amb Azora, després de mesos d'in-
certeses. En el seu cas, l'empresa li 
demanava 900 euros per un pis de 
50 metres quadrats per al qual en 
pagava 385. "L'augment se'm va 
notificar per carta i no hi havia 
cap interlocutor, només un cor-
reu electrònic, de manera que et 
sents molt impotent de no poder 
parlar amb ningú", explica la Síl-
via, que va viure amb l'angoixa fins 

HABITATGE ELS INQUILINS DE LA FINCA DE DOS BLOCS S'HAN TROBAT AMB INCREMENTS DE MÉS DEL 100% DEL PREU DEL PIS
x.l.

al gener, perquè tot el desembre va 
estar sense contracte perquè no li 
donaven resposta als correus elec-
trònics. Finalment, aquesta veïna 
va aconseguir negociar "una bo-
nificació de 200 euros els tres 
primers anys de contracte", de 
manera que es va quedar al pis per 
700 euros. A més, el fons propieta-
ri "em va obligar a posar un co-
titular al contracte –el pare–; si 
no, no em renovaven", ja que en-
tenen que un lloguer de 900 euros 
no el podia pagar amb un sol sou.

Organització dels afectats
La primera afectada es va trobar 
sola en tot el procés de negociació 
amb Azora. Aquest any, però, han 
començat a acabar altres contrac-
tes i els seus veïns s'han trobat 
amb augments similars –de 410 a 
920 euros, per exemple–. Molts ve-
ïns han marxat –gent gran i famí-
lies amb fills incapaces d'assumir 
l'augment dràstic de preu– i altres 
han començat a mobilitzar-se.

De fet, el Sindicat de Llogaters 
està aplegant afectats d'arreu del 
país per obligar Azora a renegoci-

Taca't pel càncer infantilLa PAH reclama que es compleixi la nova llei
Entitats de Can Bassa i Milnotes organitzen 
dissabte, de 17 a 20 h, una xocolatada 
solidària per recaptar fons per a la investigació 
del càncer infantil. L'escola de Milnotes 
i l'INS Celestí Bellera hi faran espectacles.

La PAH ha alertat que dilluns a Granollers hi ha previst un desnonament 
d'una família vulnerable que està ocupant un pis a l'avinguda Sant Esteve, 
i que, segons el nou decret 17/2019, l'Ajuntament ha de denunciar 
la Sareb –propietària– per no oferir un lloguer social, que hauria d'aplicar 
per llei. A més, reclama als jutjats la suspensió del desallotjament.

SOCIETAT

ar les condicions. De fet, la setma-
na passada, afectats de Baladona, 
l'Hospitalet, Terrassa, Barcelona i 
alguns dels granollerins van ocu-
par una o�icina del fons voltor 
–un dels més gran de l'Estat– amb 
l'exigència de parlar amb algun 
responsable d'Azora.

A més de participar en accions 
col·lectives, els veïns de la �inca gra-
nollerina també han penjat pancar-
tes als seus balcons per denunciar 
la situació, així com diàriament en-
ganxen cartells a tota l'escala i l'as-
censor per alertar possibles nous 
llogaters de la situació. "Ens hem 
trobat anuncis dels pisos amb 
condicions més bones que per 

als que hi vivim", diuen sorpresos.
A banda de l'increment del 100% 

del preu del  lloguer, el sindicat de-
nuncia pujades irregulars dins dels 
contractes –tot i que per llei no po-
den ser majors de l'IPC–, que es ca-
mu�len anomenant-les "boni�ica-
cions", com l'oferta a l'afectada de 
Granollers. A més, els contractes te-
nen "clàusules abusives i fraudu-
lentes", que demanen als llogaters 
que assumeixin el manteniment i 
les reparacions de l'habitatge, assu-
mir l'IBI i una assegurança.

El Sindicat de Llogaters recla-
ma al govern de l'Estat que regu-
li el preu dels lloguers per evitar 
aquestes situacions.  ❉ m.eras

POLÍTICA

La masoveria urbana –la rehabili-
tació i el manteniment d'habitat-
ges a canvi de poder-hi viure–, la 
cessió d'ús –lloguers tous de llarga 
durada– i el cohousing –habitatges 
amb espais compartits– són alguns 
dels models alternatius de tinença 
d'habitatge que ERC Granollers vol 
difondre i potenciar a la ciutat, en el 
marc d'una campanya que presen-
tava dilluns. A banda de posar sobre 
la taula aquestes fórmules, els repu-
blicans també asseguren que faran 
pressió al govern per incrementar 
el parc d'habitatges públics per a 
lloguers socials. La regidora porta-
veu d'ERC-AG, Núria Maynou, asse-
gurava que hi ha una necessitat de 
cobrir la demanda de famílies vul-
nerables i, alhora, repensar què es 
pot fer amb una política "valenta". 
En aquest sentit, Maynou considera 
que "l'equip de govern segueix 
una lògica assistencial –que hi 
ha de ser–, però li manca una 
proposta a llarg termini", malgrat 
l'existència del Pla local d'habitatge. 

Per la seva banda, Guillem Puja-
das, membre del grup impulsor de 
la campanya, ha recordat que l'ac-
cés a l'habitatge és i serà una de les 
grans preocupacions els propers 
anys. "Cal una aposta decidida 
per un parc de pisos de lloguer 
social. Estarem a sobre del go-
vern, també perquè tingui en 
compte altres mesures", deia.

ERC reclama lloguer 
social i aposta per 
models alternatius 
d'accés a l'habitatge

Els granollerins s'han unit al Sindicat 
de Llogaters per reclamar una negociació
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GRANOLLERS. La Fundació Apadis, 
que promou la integració laboral i 
social de les persones amb discapa-
citats, obrirà les portes la setmana 
que ve d’un nou projecte social que 
s’afegirà als serveis de restauració 
que ofereixen El Gato Verde al Tea-
tre Auditori i La Gata Parda al Gra i a 
les botigues Felicitarium de l’Hospi-
tal i Bellavista. Es tracta de La Mona 
Lisa, un menjador socialitzador que 
oferirà servei de restaurant i cafe-
teria al Casal Cívic Granollers Cen-
tre, situat al carrer Nou, 22. 

El projecte, en què la fundació 
treballa des de fa més d’un any i 
vinculat a un programa de forma-
ció, donarà feina a 22 joves vincu-
lats a Apadis i el Centre d’Educació 
Especial Montserrat Montero. “Les 
feines i la formació de cada jove 
s’adapten a les capacitats de ca-
dascú, de manera que alguns hi 
treballaran de manera continua-
da i altres hi faran pràctiques du-
rant poques hores”, explica Imma 
Navarro, presidenta de la fundació. 
“A més, tindrem una cuina molt 
gran que també ens permetrà 
preparar tota mena de càterings 
i professionalitzar la part for-
mativa”, afegeix. El bar de l’equi-
pament estarà obert de dilluns a 

CIUTADANIA SERÀ UN NOU IMPULS DINAMITZADOR AL CASAL CÍVIC DE GRANOLLERS CENTRE

Apadis estrena La Mona Lisa, 
un nou bar al Casal del centre

divendres de 9 a 21 h, i, a més dels 
serveis de restauració, el casal cívic 
també serà un espai de dinamit-
zació i impuls d'activitats socials i 
associatives en què participaran els 
joves d’Apadis.  

El Gato Verde, en perill
La Mona Lisa té l’objectiu incre-
mentar els ingressos de la fundació 
després d’un any complicat pel que 
fa a la gestió dels projectes socials 
de l’entitat. El març de l’any passat 
El Gato Verde va rebre la qualifica-
ció de Centre Especial de Treball, 
un model d’empresa que assegura 
un treball remunerat a les persones 
amb discapacitat i que garanteix 

L'associació Amics de la Ciutat de 
Granollers va celebrar dissabte al 
Casino la festa del seu 10è aniver-
sari. Va fer-ho amb un concert de 
jazz a càrrec de Xavi Hot Questions 
Jazz Quartet i un sopar per a un 
centenar de persones. També hi 
va haver un moment per als par-
laments i per reconèixer la tasca 
d’una vintena de persones que han 
format part de la junta des del seu 
inici i també, especialment, de Jo-
sep Pont, qui va morir fa uns mesos 
en un accident de muntanya al Pi-
rineu d’Osca. També es va projec-
tar un audiovisual que recordava 
algunes de les activitats que Amics 
de la Ciutat ha organitzat al llarg 
d'aquests anys i una sessió de ball.

Durant una dècada, l’entitat ha 
organitzat activitats gairebé cada 
mes –conferències, taules rodo-
nes, visites a museus, concerts, 
trobades...– amb la idea de generar 
debat i opinió sobre Granollers, fo-
mentar-hi la cultura i crear punts 
de trobada. Concretament, l’enti-
tat se centra en promoure la llen-
gua i la cultura catalanes, defensar 
la identitat de la ciutat, crear opi-

nió sobre el patrimoni cultural i 
els corrents de pensament actuals 
i fomentar els valors ciutadans. 
També en facilitar reflexions di-
vergents i promoure el coneixe-
ment d’altres cultures i civilitzaci-
ons a través d’un viatge anual.

Una entitat en creixement
D’altra banda, Amics de la Ciutat 
organitza cada dos anys el premi 
d'escultura Manel Batlle, consti-
tuït en record i homenatge a l’es-
cultor, i el de fotografia Dolors 
Porredon, que enguany tindrà 
un nou format vinculat a la festa 
major. “Cuidem molt la qualitat 
de totes les activitats que fem; 
mirem que la gent s’hi senti cò-
moda i que sempre hi hagi una 
organització molt acurada”, as-
segura Carme Batlle, presidenta 
dels Amics de la Ciutat. Batlle es 
mostra satisfeta d’aquests 10 anys 
i assegura que l’entitat es troba en 
un bon moment, amb “un incre-
ment de socis cada any”, fins als 
130 actuals, però alhora fa una 
crida a incorporar gent jove que 
vulgui agafar el relleu. 

ENTITATS UN CENTENAR DE PERSONES PARTICIPEN EN LA FESTA 

Amics de la Ciutat celebra 
10 anys d'activitats culturals

xavier solanas

10 ANYS L'entitat va celebrar l'aniversari amb una festa al Casino

Les persones sòcies d'Oncovallès poden disposar des d'aquest febrer 
de sessions gratuïtes de piscina i activitats esportives dirigides al Cen-
tre Esportiu Thalassa de Canovelles. Els usuaris tenen l'acompanyament 
d'un fisioterapeuta de la fundació que els orienta sobre les activitats que 
poden fer-hi. El servei forma part de la campanya Mou-te pel càncer i té 
l'objectiu de millorar l'estat físic i mental de les persones amb càncer, 
reduir l'ansietat durant el tractament i millorar la seva qualitat de vida. 

la seva integració laboral. Amb tot, 
aquesta tipologia de centres reque-
reix el compliment d’uns requisits 
que, segons Navarro, no s’adapten 
als projectes d’Apadis. Entre d’al-
tres, un centre especial de treball 
requereix crear una empresa exter-
na a l’organització, tenir un 75% de 
personal amb discapacitat, així com 
garantir uns ingressos fixos i uns 
beneficis que permetin tirar enda-
vant el projecte sense subvencions. 

Per això, davant la impossibilitat 
de complir aquests requeriments, 
la qualificació de Centre Especial 
de Treball va quedar suspesa pocs 
mesos després, un fet “inesperat” 
que ha obligat la fundació a rees-
tructurar els equips –amb l’acomi-

adament d’una dotzena de perso-
nes– i a repensar el funcionament 
dels projectes. “La normativa està 
pensada per a feines manipula-
tives i molt productives, no per 
a projectes com el nostre, on 
depens dels clients i no pots as-
segurar uns ingressos fixos”, la-
menta Navarro. 

Així, per fer viable l’activitat i 
mirar d’eixugar el deute generat 
durant el 2019, El Gato Verde ha 
reduït el servei i ara ja no fa dinars 
i sopars de grups, i només obre a 
les tardes, de 16 a 19 h, i els caps de 
setmana abans dels espectacles.

Oncovallès promou l'activitat física

Els joves amb discapacitat portaran el restaurant del carrer Nou, 22

El projecte d'integració 
laboral s'afegeix a 
El Gato Verde, del TAG, 
i La Gata Parda, del Gra
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GRANOLLERS. El jutjat de guàrdia 
de Granollers s'ha fet càrrec de la 
instrucció del cas d'una dona que 
utilitzava una matrícula falsa del 
cotxe per evitar-se multes de ve-
locitat. En dos anys va desviar fins 
a 80 multes per un valor d'uns 
8.000 euros. Agents dels Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Regional de 
Trànsit de la Regió Policial Metro-
politana Nord van denunciar pe-
nalment la dona per falsificació de 
document públic després d’una 
llarga investigació que va comen-
çar al desembre i que va acabar el 
29 de gener.

Els investigadors van saber que 
un vehicle que havia estat donat 
de baixa des del 2001 estava acu-
mulant multes de radar des de 
feia dos anys i que, de fet, la ma-
trícula del vehicle corresponia a 
una marca i model diferent del 
visionat a les imatges del radar.

La investigació va determinar 
que la placa que portava el vehi-
cle infractor no era l’originària i 

van relacionar al vehicle amb una 
altra placa de matrícula en la qual 
variava un sol número, en concret 
canviava un 9 a la real per un 7 a 
la falsificada.

Els agents també van observar 
que el vehicle tenia uns cargols 
a la placa de matrícula posterior 
que facilitaven el canvi de placa.

La dona va ser informada d’a- 
questa irregularitat i va ser de-
nunciada penalment per un delic-
te de falsificació de document pú-
blic. A banda, la infractora haurà 
d’abonar l’import de les 80 multes 
acumulades que ascendeix a 8.000 
euros a causa dels 80 expedients 
oberts per excés de velocitat. 

SUCCESSOS  TOTES LES MULTES SÓN PER EXCÉS DE VELOCITAT

La conductora
va desviar en dos anys 
fins a 80 multes per un 
valor de 8.000 euros

L'Aliança de Lliçà d’Amunt serà 
escenari, dissabte (20 h), d’un con-
cert per presentar el projecte A la 
Panda Raid pels Valents, la inicia-
tiva solidària amb què dos policies 
locals de Granollers, Adolfo Azuar 
i Joan Pastor, participaran al març 
en l’anomenat Panda Raid, un ral·li 
amateur en què es recorren 3.000 
quilòmetres pel desert del Mar-
roc. Azuar i Pastor aprofitaran la 
participació al raid per impulsar la 
campanya d’escuts solidaris Pels 
valents i recollir diners per la lluita 
contra el càncer infantil. La presen-
tació comptarà amb el concert dels 
grups Murris i El Pequeño Obser-
vatorio. Els ingressos de les entra-
des (2 euros per persona) es des-
tinaran al projecte Pels valents, al 
qual també es pot col·laborar fent 
donacions al número de compte 
ES34 1465 0120 31 2034320860. 
En la sessió també es presentarà el 
Seat Panda amb què disputaran el 
raid, preparat per dos alumnes de 
l'EMT, Jordi Noguer i Jordi Casals. 

SOLIDARITAT

Concert solidari 
amb el projecte 
A la Panda
Raid pels Valents

Un treballador de l'empresa Clar 
Carton del polígon Congost de 
Granollers va morir dilluns al mig-
dia atropellat per un camió articu-
lat que feia maniobres per sortir 
d'aquesta mateixa empresa, situ-
ada al número 137 de l'avinguda 
Sant Julià i dedicada a la produc-
ció de caixes de cartró ondulat. Els 
fets van passar poc abans de les 
14 h, quan Adrià G. E., de 31 anys i 
veí de Lliçà d'Amunt, donava indi-
cacions al conductor del camió per 
maniobrar, sortir de l'empresa i 
incorporar-se a l'avinguda Sant 

Julià. En un moment de la manio-
bra, el camió va fer marxa enrere i 
va atropellar el treballador, que va 
quedar atrapat entre el vehicle, la 
porta d'entrada i un mur de l'em-
presa i va morir a l'acte.

Al lloc dels fets s'hi van despla-
çar efectius dels Bombers, el Ser-
vei d'Emergències Mèdiques i la 
Policia Local, que s'ha fet càrrec 
de la investigació per determi-
nar-ne les possibles responsabi-
litats. El conductor del vehicle va 
donar negatiu a les proves d'alco-
holèmia i drogues. 

L'OPERARI, ADRIÀ G.E., TENIA 31 ANYS I ERA VEÍ DE LLIÇÀ D'AMUNT

Denunciada una dona per 
utilitzar una matrícula falsa 
per no pagar multes de radar

Un treballador de
l'empresa Clar Carton mor 
atropellat per un camió

MÉS DE 12.000 TRUCADES AL TELÈFON 112
n Segons el Telèfon d'emergències 112 de Catalunya, el Vallès Oriental va registrar 
durant el 2019 un total de 63.175 trucades al telèfon 112, un increment del 5,6%
respecte al 2018. D'aquestes trucades, 20.634 (32,7%) van ser per temes de segu-
retat –el principal motiu de les trucades d’emergència fetes des de la comarca–; 
20.132 (31,9%) per demanar assistència sanitària; 12.779 (20,2%) per motius de 
trànsit; i 2.727 (4,3%) per incendis. De totes les trucades rebudes del Vallès Oriental, 
el 19,4% (12.281) es van fer des de Granollers, gairebé 600 més que l'any anterior.
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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

Segons l’estudi Avaluació de l’estat 
de qualitat dels sistemes fluvials de 
la conca del Besòs (1997-2017), ela-
borat per l’ICTA-UAB, amb el su-
port del Centre de Recerca Ecològi-
ca i Aplicacions Forestals (CREAF) 
i finançat pel Consorci Besòs Tor-
dera, l’entorn del Congost a Cano-
velles és un dels que pitjor qualitat 
ambiental presenta per l’impacte 
del mercat setmanal sobre el riu. 
Per això, coincidint amb la nova 
adjudicació a l’empresa Urbaser 
del contracte del servei de neteja 
viària i recollida d’escombraries, 
l’Ajuntament de Canovelles re-
forçarà la neteja els diumenges a 
l’entorn del mercat ambulant, però 
especialment també de les tasques 
de prevenció per evitar que molts 
dels residus acabin a la llera del riu. 
“Volem donar valor a les cam-
panyes de conscienciació i fer 
pedagogia perquè els marxants 
facin una bona tria de residus i 
els llencin on correspon”, expli-
ca l’alcalde de Canovelles, Emilio 
Cordero, qui admet que el Congost 
es ressent del llançament d'escom-
braries després del mercat per 
part dels marxants. “No només hi 
trobem caixes de cartró i plàs-
tics, sinó també restes de fruita i 
d’orgànica que després atrauen 
la presència de senglars”. 

Per això l’Ajuntament recupe-
rarà la figura de l’informador, un 
servei que ja havia tingut el mer-
cat abans de 2012 i que vetlla per-
què els paradistes coneguin com 
s’ha de fer la tria i la gestió de resi-
dus, mentre que durant els hora-
ris de recollida del mercat, de 13 
a 16 h, una altra persona revisarà 
que la recollida selectiva es faci 
correctament i informarà la Po-

llançament i la separació de resi-
dus. En aquest sentit l’Ajuntament 
destinarà 1,5 milions cada any al 
servei de neteja. El nou contracte 
preveu l’increment de papereres i 
de la freqüència de neteja viària, 
la recollida de les restes de poda, 
la renovació de contenidors i de 
vehicles i la millora tècnica de la 
maquinària utilitzada per fer el 
servei, entre d’altres. També està 
previst instal·lar 15 càmeres de 

licia Local d’aquelles pràctiques 
que degradin l’estat del mercat, 
sobretot pel que fa a la selecció 
de la matèria orgànica. “Cada pa-
rada té unes bosses i un conte-
nidor d’orgànica per llançar-hi 
les sobres; es tracta de garantir 
que la recollida es fa correcta-
ment”, indica Cordero. 

D’altra banda, els dies de mer-
cat, l’empresa adjudicatària també 
augmentarà fins a 18 persones i 7 
màquines l’equip de neteja i farà la 
recollida selectiva de paper i car-
tró –a més de la resta i la fracció 
orgànica–, un servei addicional 
de recollida selectiva que comple-
menta el que presta el Consorci de 
Residus del Vallès Oriental.

Càmeres de vigilància
L'Ajuntament de Canovelles regis-
tra més de 4.100 abocaments irre-
gulars cada any al municipi, una 
xifra que obliga no només a incre-
mentar el servei de neteja, sinó 
també a promoure campanyes de 
civisme i conscienciació sobre el 

arxiu

SERVEIS L'ENTORN DEL CONGOST EN AQUEST TRAM ÉS CONSIDERAT UN DELS PUNTS AMB MÉS BAIXA QUALITAT AMBIENTAL

Reforç de la neteja a Canovelles
per reduir l'impacte del mercat al riu

BRUTÍCIA A LA LLERA  Molts paradistes llancen la brossa al Congost

■ El mercat ambulant de Canovelles és 
el segon més gran de Catalunya, només 
per darrere del de Vilanova i la Geltrú. 
Cada diumenge aplega entre 335 i 350 
parades, de les quals una tercera part 
són de fruita i verdura. Els compradors 
provenen d’arreu del Vallès Orien-
tal, però especialment de Canovelles i 
Granollers. “El mercat és un puntal per 
al nostre municipi i una potencialitat 
per al nostre comerç”, diu Cordero. 
Per això, i amb la idea de millorar-ne la 
qualitat, l’Ajuntament també treballa en 
un pla de millora del mercat ambulant 
redactat per la Diputació de Barcelona.

videovigilància per controlar els 
abocaments incontrolats de dei-
xalles i mobles, i fer una auditoria 
externa anual per determinar el 
grau de compliment del contrac-
te i la qualitat del servei prestat, 
amb possibilitat de sanció si el re-
sultat no és satisfactori. x.l.

PLA DE QUALITAT DEL 
MERCAT AMBULANT

Nous camions per a la recollida selectiva
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental va presentar 
divendres cinc dels 15 nous camions de càrrega vertical, de 18 metres cúbics 
de capacitat, que preveu incorporar aquest any a les tasques de recollida 
selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i vidre. Els cinc vehicles, que 
substitueixen els més antics de la flota, han costat uns 3 milions d'euros.

consorci de residus

L’alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Colomé, va reunir-se fa uns 
dies amb el vicepresident del grup 
Befesa i el director de la planta del 
polígon Pla de Llerona per abordar 
l’impacte de l’empresa al municipi i 
les queixes reiterades per contami-
nació, sorolls i males olors. Segons 
va explicar Colomé al ple, una enti-
tat col·laboradora de l’administra-
ció (ECA) farà un estudi sonomè-
tric i un altre de mesurament de 
fums per determinar si la foneria 
d’alumini, amb un llarg historial 
d’incompliments ambientals, com-
pleix adequadament la normativa. 

Els resultats d’aquests estudis es 
trametran a l’Ajuntament i a la Ge-
neralitat, que per la seva banda ja 
fa un seguiment periòdic d’aquesta 
activitat en tractar-se d’una em-
presa amb incidència ambiental 
potencialment elevada. De fet, en 
les darreres inspeccions del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, 
Befesa no ha complert les condici-
ons fixades en les autoritzacions 
ambientals de la Generalitat. 

MEDI AMBIENT

Noves medicions
per determinar
l'impacte de 
Befesa a l'entorn

El Consell Comarcal vol donar un 
nou impuls al Servei Comarcal de 
Salut Pública. La iniciativa es va 
presentar divendres als cinc ajun-
taments als quals ja havia prestat 
aquest servei durant quatre anys: 
les Franqueses, Caldes, Canovelles, 
Parets i la Roca. La Llei de salut 
pública de Catalunya atribueix als 
ajuntaments un ampli ventall de 
competències mínimes en control 
d'establiments alimentaris mino-
ristes, restauració i mercats; aigües 
de consum humà; riscos ambien-
tals; animals domèstics, urbans i 
plagues, equipaments públics i ha-
bitatges; establiments de tatuatges 
i pírcings; i educació en salut. Són 
competències amb gran complexi-
tat tecnicocientífica i jurídica, a la 
qual s'afegeix l'elevada regulació 
d'aquest àmbit, amb normatives 
europees complexes i canviants. 
Per això el Consell Comarcal vol 
crear una xarxa de professionals 
especialitzats al servei dels ajun-
taments que aporti valor públic 
afegit i comparteixi coneixement i 
experiència al Vallès Oriental.

El Servei de Salut 
Pública Comarcal 
es reprèn després 
d'anys d'aturada
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En les properes setmanes, mares, 
pares i tutors hauran de deci-
dir-se per algun dels centres edu-
catius de la ciutat a l'hora d'esco-
laritzar els infants al seu càrrec. 
La campanya de preinscripció per 
al curs 2020-2021 començarà el 
23 de març –i s'allargarà fins a l'1 
d'abril– i és per això que les esco-
les i instituts de la ciutat comen-
çaran a finals de febrer les habi-
tuals jornades de portes obertes 
que s'allargaran fins a mitjans de 

març, a més de xerrades infor-
matives. Les escoles concertades 
també estableixen entrevistes 
concertades amb els interessats.

A més, la sala d'actes del Museu 
de Ciències Naturals La Tela aco-
llirà dimarts (19 h) una xerrada 
informativa sobre aquest procés 
de preinscripció i matrícula als 
centres d'infantil i primària, a càr-
rec de la Comissió de Garanties 
d'Admissió de Granollers. A més, 
l'acte comptarà amb la mestra i 

pedagoga Anna Ramis, que oferi-
rà la conferència Vuit orientacions 
per triar escola.

Pel que fa a l'ensenyament se-
cundari, dilluns (19 h) la sala gran 
del cinema Edison acollirà també 
una xerrada informativa per a la 
matrícula als centres públics de 
secundària, a càrrec de les direc-
cions dels instituts de la ciutat.

D'altra banda, al maig serà el torn 
de les preinscripcions a batxillerat i 
cicles de grau mitjà i superior. ❉ m.e.

Quan arriba el moment de triar escola
L'Edison acollirà dilluns una xerrada informativa sobre 
l'oferta pública de secundària a la ciutat i com inscriure's

La pedagoga Anna Ramis oferirà, dimarts al Museu, vuit 
orientacions per seleccionar el centre d'infantil i primària

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

mapa: ajuntament

EDUCACIÓ ELS CENTRES DE LA CIUTAT ENCETEN LES JORNADES DE PORTES OBERTES PER EXPLICAR EL SEU PROJECTE A LA CIUTADANIA

Escola pública d'infantil i primària
Institut de secundària
Centres privats - concertats

Centre d'educació especial
Escola d'adults

Escola pública d'infantil i primària
Institut de secundària
Centres privats - concertats

Centre d'educació especial
Escola d'adults

PORTES OBERTES per al curs 2020-2021

1. Ferrer i Guàrdia - 20 (15.30 a 17.30 h) i 21 de març (11 a 13 h)
2. Granullarius - 8 de març (11 h) i 22 de març (11 h)
3. Joan Solans - 27 de febrer (15 a 17 h) i 29 (d'11 a 13 h)
4. Lledoner - 16 i 17 de març  (15 a 16.30 h) 
5. Mestres Montaña - 29 de febrer (10 a 13 h) i 2 de març (15 a 16.30 h)
6. Pereanton - 18 de març (21 h. Sala Sant Francesc) i 21 (11 a 13 h)
7. Ponent - 7 de març (12 a 14 h) i 11 (15.30 a 16.30 h)
8. Salvador Espriu - 2 de març (15 a 16.15 h) i 8 (10 a 12 h)
9. Salvador Llobet - 14 de març (10, 10.45 i 11.30 h) i 19 (19 h)
10. Turó de Can Gili - 17 (15 a 17 h) i 18 de març (9 a 14 h)
11. Antoni Cumella - 26 de febrer (18 a 21 h) i 29 (10 a 13 h)
12. Carles Vallbona - 26 de febrer (18 h) i 7 de març (10.30 h)
13. Celestí Bellera - 7 de març (10 i 11 h) i 10 (18 i 19 h)
14. Escola Municipal del Treball - 29 de febrer (10, 11 i 12 h)
15. Marta Estrada - 5 de març (18 h)
16. Cervetó - 7 de març (10 a 14 h)
17. Educem - 29 de febrer (10 a 13 h) i 9 i 23 de març (15.30 a 17.30 h)
18. Jardí - 10 i 11 de març (19 h)
19. L'Estel - 7 de març (10 a 13 h) i 13 i 20 (15.15 a 16 h)
20. Anna Mogas - 7 de març (9.30 a 13 h) i 10 (19 h)
21. Escola Pia - 7 de març (11 a 13.30 h) i 5 i 10 (19.30 h), i 12 de març (19.30 h)
22. CEE Montserrat Montero
23. Centre de Formació d'Adults Vallès

A les Franqueses la primera acció informativa per preparar les famílies per a les 
preinscripcions del curs 2020-2021 serà el 6 de març (18 h), amb una jornada al 
Teatre Auditori de Bellavista adreçada als tutors d'infants per escolaritzar a P3.

També al març començaran les jornades de portes obertes a escoles i instituts, 
alguns dels quals ja han anunciat les dates i horaris d'aquestes visites i xerrades 
informatives. L'escola Guerau de Liost ha previst el 20 de març, de 9 a 15 h; Joan 
Camps - Bellavista, el 12 de març, de 9.30 a 15.15 h, i Camins farà una sessió 
informativa el dia 20, de 19 a 21 h, i visites al centre el dia 22 de març, a les 11 i a 
les 15 h. Pel que fa als instituts, de moment, el Lauro ha anunciat que obrirà les 
portes el 18 de març (18 h) per als interessats a cursar-hi l'ESO.

Jornada informativa a les Franqueses
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Tres treballs de recerca de l'Ins-
titut Carles Vallbona han estat 
seleccionats per participar en la 
21a edició de la fira internacional 
d'Exporecerca Jove, una trobada 
que se celebrarà a La Farga de 
l'Hospitalet del 25 al 29 de febrer. 

Una de les tres investigacions 
seleccionades és Balança d'aigua 
dels alumnes de 2n d'ESO Víctor 
Cerdan i Gabriel Samper, qui el 
primer trimestre d'aquest curs, 
en el marc de l'assignatura de físi-
ca i química, han ideat una balan-
ça que funciona amb aigua i que 
a través d'un sensor d'ultrasons 
mostra el pes dels objectes en una 
pantalla d'LCD.

El segon treball que serà pre-
sent en la fira internacional és el 
projecte PODI, Prehistòria Oberta, 
Diversa i Inclusiva de les alumnes 
de segon de batxillerat científic 
Nerea Duran i Emma Cobas. El 
treball tracta l'evolució humana i 
la innovació educativa, i ha dut a 
terme una tasca de digitalització 

l'experiència, els continguts de la 
prehistòria.

El tercer treball que competirà a 
l'Exporecerca Jove serà de l'àmbit 
humanístic de batxillerat, amb el 
títol Hi havia una vegada... una his-
tòria enverinada: Anàlisi del conte 
original de la Blancaneu i les seves 

de materials antropològics per 
crear continguts didàctics adap-
tats a persones sordes i cegues; 
una recerca que està tenint apli-
cació pràctica en la construcció 
d'una recreació arqueològica al 
pati del centre perquè els alum-
nes de 1r d'ESO treballin, des de 

a.j.

EDUCACIÓ  UNA DE LES INVESTIGACIONS HA PERMÈS RECREAR UN ESPAI ARQUEOLÒGIC AL PATI DE L'INSTITUT

Tres treballs del Vallbona
seran a la fira Exporecerca Jove

AUTORS  Duran, Cerdan, Samper i Jiménez, amb el coordinador Ivan Nadal

adaptacions, realitzat per l'alum-
ne de 2n de batxillerat Xavier Ca-
ballero.

Una extraescolar fructífera
A principis de novembre de 2019 
arrencava una extraescolar –pio-
nera a la ciutat– de metodologia de 
recerca, impulsada pel professor 
i coordinador d'investigació del 
centre, Ivan Nadal. A l'octubre les 
sis investigacions que s'estan de-
senvolupant en el marc d'aques-
ta activitat, conjuntament amb 
treballs del segon trimestre de la 
matèria de física i química, parti-
ciparan en el programa Ciencia en 
acción que tindrà lloc a Múrcia.

Una d'aquestes és la de les alum-
nes de 2n d'ESO Guiomar Jiménez, 
Alba Busquets i Marina Navarro 
–totes tres nedadores d'artística 
al Club Natació Granollers de cate-
goria infantil– qui estan realitzant 
un treball sobre com afecta el clor 
a la pell partint de la seva pròpia 
experiència. Jiménez, Busquets i 
Navarro, que entrenen diàriament 
cinc hores, investiguen com crei-
xen els bacteris a plaques de petri 
amb clor en diferents concentraci-
ons. El treball formarà part de l'ex-
posició Yomo Barcelona, també a 
La Farga al febrer.  aïda jiménez

Un total de 262 alumnes de 10 
centres educatius del Vallès Ori-
ental participen en el concurs de 
creació literària Ficcions, l’aven-
tura de crear històries, enfocat a 
joves de 14 a 18 anys. L’IES Mari-
na de la Llagosta és el centre més 
participatiu de la comarca amb 
un total de 143 inscrits, mentre 
que de Granollers hi participen 
39 treballs, la majoria dels quals 
de l'Institut Carles Vallbona i 4 de 
l'escola Jardí.

En total, Ficcions ha aconseguit 
3.660 joves inscrits de 277 esco-
les d’arreu del territori de parla 
catalana. Més en concret, de la 
província de Barcelona participen 
1.889 alumnes provinents de 119 
instituts diferents. 

L’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa, creada per l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació (AMIC), busca impulsar 
la creació literària i el treball en 
equip dels estudiants. Així com fo-
mentar l’escriptura i la literatura 
en català. 

39 DEL VALLBONA I LA JARDÍ

El concurs Ficcions 
rep 262 treballs 
del Vallès Oriental
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Dilluns, una visita teatralitzada 
a l'institut Celestí Bellera, en for-
mat de recorregut per les grans 
obres pictòriques de la història 
de l'art, va servir de rebuda a la 
cinquantena d'alumnes del pro-
grama Erasmus+ KA229, que amb 
els nois i noies del centre grano-
llerí sumen uns 80 participants en 
aquest projecte educatiu europeu. 
Tots ells també van ser rebuts di-
lluns a la sala de plens de l'Ajun-
tament de la ciutat, i s'estaran a 
Granollers fins dissabte.

Per segon curs, estudiants de 
quatre països europeus –Croàcia, 
Portugal, Letònia i Polònia, i de 3r 
i 4t del Bellera treballen junts en 
el projecte Healthier Breakfast, wi-
ser Minds (BREWISE) de promoció 
d'hàbits d'alimentació saludable, 
que parteix de la premissa que 
l'alimentació pot repercutir en els 
rendiment escolar. El programa té 
l'anglès com a llengua vehicular 

L'alumnat de 4t Sigma de l'Insti-
tut Marta Estrada de Granollers 
està creant una cooperativa en 
hores de classe d'economia, que 
ha de servir per aprendre el fun-
cionament del model empresarial 
més participatiu, democràtic i so-
cial, i alhora obtenir beneficis per 
fer una sortida de la classe, així 
com per donar suport a l'associ-
ació protectora d'animals de Gra-
nollers (APAG). Així, com a acció 
solidària, els alumnes destinaran 
el 10% dels beneficis de l'activitat 
de la cooperativa a la protectora 
granollerina.

La primera actuació de la co-

operativa UBA 4t Sigma és una 
recollida de llibres usats en bon 
estat, que vendran per Sant Jordi 
per aconseguir fons per a la sor-
tida de grup i l'entitat de la ciu-
tat. Els llibres es poden deixar a 
consergeria fins un parell de dies 
abans de Sant Jordi o fer-los arri-
bar a l’alumnat de 4t Sigma.

Exposició sobre dona i esport
D'altra banda, a finals de gener 
l'alumnat de 2n d'ESO del Marta 
Estrada va presentar el projecte 
Valors i drets = esport al centre cul-
tural de Can Jonch. Es tracta d'una 
exposició fotogràfica sobre la dona 

EDUCACIÓ  L'INS CELESTÍ BELLERA REP ALUMNAT DE CROÀCIA, PORTUGAL, LETÒNIA I POLÒNIA L'ALUMNAT DE 1r DE BATXILLERAT HA OBTINGUT EL TERCER LLOC

ELS JOVES DESTINARAN EL 10% DELS BENEFICIS A L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS

Col·laboració europea per 
millorar els hàbits alimentaris

Alumnat del Marta Estrada 
crea una cooperativa solidària

coordinadora de projectes inter-
nacionals de l'institut. L'objectiu 
és que els joves siguin transmis-
sors i dinamitzadors d'accions per 
millorar els hàbits alimentaris de 
la comunitat educativa.  m.e.

i, en el cas dels estudiants grano-
llerins, es reuneixen cada dijous a 
la tarda a l'anomenat Espai Eras-
mus i treballen de manera autòno-
ma, col·laborativa i multidiscipli-
nària, amb Deborah Boglio com a 

La Fundació Víctor Grífols ha pre-
miat l'alumnat de 1r de batxillerat 
de l'Escola Pia en el marc d'uns 
guardons per fomentar la sensi-
bilitat i la reflexió dels alumnes al 
voltant de les implicacions ètiques 
de la ciència, la recerca científica, 
la tecnologia i la societat. La fun-
dació convoca tres premis, als 
quals en aquesta edició s'hi han 
presentat 85 treballs de tot l'Estat.

El treball premiat parteix del 
curs 2018-2019, quan es va rea-
litzar un projecte interdisciplinari 
de dues matèries –Ciències per al 
món contemporani (CMC) i Filo-
sofia– amb una temàtica compar-
tida. Va ser un projecte col·lectiu 
(hi participen tots els alumnes de 
1r de batxillerat i les professores 
de les matèries implicades –Ma-

ria Parera, professora de Ciències 
per al món contemporani, i Elisa-
bet López Redondo, professora de 
Filosofia–, que es va batejar amb 
el nom de Bioètica.

El projecte tenia com a objec-
tius fomentar el pensament crí-
tic i reflexiu, relacionar diferents 
aspectes del món científic, social, 
filosòfic i ètic, afavorir la interdis-
ciplinarietat i introduir el treball 
per projectes a batxillerat.

Divendres, al CosmoCaixa, es 
van lliurar els premis de la Fun-
dació Víctor Grífols i Lucas, uns 
premis que potencien l'estudi i 
recerca en l'àmbit de l’educació 
i així com el lligam entre ciència 
i humanitats. El projecte de l'Es-
cola Pia ha obtingut el 3r premi, 
dotat amb 1.000 euros. 

La Fundació Grífols 
premia un projecte de 
bioètica de l'Escola Pia

ajuntament

ins m.e.

TROBADA  L'alumnat del programna Erasmus+ va ser rebut a l'Ajuntament

escola pia

AL COSMOCAIXA  L'alumnat de 1r de batxillerat va rebre el tercer premi

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LA 
26a CAMINADA POPULAR A MONTSERRAT
n L'Escola Pia ha obert les inscripcions a la 26a caminada popular a Montserrat, 
que preveu 400 participants els dies 17 i 18 d'abril. S'hi prioritza la comunitat 
educativa, tot i que fins al 6 de març el període d'inscripció estarà obert a tota  
la ciutadania, amb un preu de 10 euros, que inclou transport, obsequis i  
avituallament. La caminada de l'Escola Pia és una oportunitat d'anar a Montserrat 
d'una manera lúdica i conèixer l'entorn. Prèviament, el centre organitza també 
una sortida d'entrenament, el 22 de març, i una reunió informativa, que el 16 
d'abril coincidirà amb el lliurament del lot del caminant a l'edifici de secundària. 
Divendres 17 (18 h) serà l'hora de la veritat amb la sortida dels més agosarats des 
de l'edifici de Primària, que faran els 60 quilòmetres de l'itinerari. Per a qui vulgui 
fer un recorregut més curt (25 km), la cursa també preveu una sortida des de 
Castellar del Vallès (a les 22.30 h un autobús hi transportarà els participants) i, 
l'endemà, una nova sortida amb bus fins a Monistrol per als que vulguin caminar 
des d'aquest municipi (6 km).

Com l'any passat, en aquesta edició també destinarà part de les inscripcions a 
una iniciativa solidària, que encara cal decidir. A la 25a edició es va col·laborar amb 
el Casal dels Infants del Raval, que precisament va fundar Enric Canet, promotor 
de la primera caminada. A més, l'edició d'enguany vol tenir una especial cura per 
al medi ambient. En aquest sentit, per tal d'evitar els envasos, s'obsequiarà els 
participants amb una cantimplora de plàstic reutilitzable per fer la caminada el 
més sostenible possible.

i l'esport, amb imatges realitzades 
pels alumnes, en què s'analitzen 
situacions de dones esportistes. El 
treball es pot visitar a Can Jonch 
fins al 24 de febrer de 2020. 

TeDebat estrena una obra sobre 
les fronteres socials i les xarxes 
Dilluns l'Escola Municipal del Treball (EMT) acollia l'estrena de la dar-
rera –i quarta– producció del projecte educatiu TeDebat, que impulsa 
l'Associació Cultural de Granollers (AC). Per mitjà del teatre, TeDebat 
porta la reflexió i el debat a les aules d'educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius. En aquesta ocasió, el muntatge, escrit per 
Lara Díez Quintanilla, dirigit per Oriol Casals i interpretat per Marta 
Hernández, reflexiona sobre les fronteres socials i culturals, els perfils 
triomfadors a les xarxes i els prejudicis, entre altres temes. TeDebat ha 
produït espectacles com La corda, Albert/Berta i Selecció natural, que es 
van poder veure al cicle Temporada Alta de Girona.  

L'equipament juvenil Gra ha pro-
gramat per a divendres (18 h) un 
taller per a famílies amb adoles-
cents que pretén tractar la relació 
entre els joves amb l'alcohol i el 
tabal. El taller, impartit per es-
pecialistes, vol servir d'acompa-
nyament a pares i mares de nois i 
noies entre 12 i 18 anys.  

Taller per a famílies 
amb adolescents 
per parlar d'alcohol
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ACCIÓ MUNICIPAL

El govern granollerí 
presenta el PAM

El restaurant Anònims també 
acull avui, dijous (18 h), la pre-
sentació del llibre Movimiento 
libertario y educación en España 
(1901-1939), que comptarà amb 
la intervenció de l'autor, el pro-
fessor d'història Emili Cortavi-
tarte. L'acte està organitzat pel 
Casal del Mestre de Granollers.

HISTÒRIA

Emili Cortavitarte 
avui a l'Anònims

La cèl·lula del PCPC i la JPCPC del 
Vallès Occidental i Oriental orga-
nitza un videofòrum al restaurant 
Anònims amb la pel·lícula de Ken 
Loach La cuadrilla, que explica 
des de la perspectiva dels treba-
lladors el procés de privatització 
del sector ferroviari a Anglaterra. 
La sessió serà dissabte (17.30 h) 
i posteriorment hi haurà un col-
loqui entre el públic assistent.

CINEMA

Videofòrum del
film 'La cuadrilla'

L'equip de govern de l'Ajunta-
ment de Granollers, encapçalat 
per Josep Mayoral, presentarà 
dijous 20 de febrer, a les 20 h 
a la sala d'actes del Museu, el 
Pla d'Actuació Municipal 2019-
2023, el document que recull les 
accions de govern d'aquest man-
dat. El PAM, a banda de marcar 
el full de ruta municipal, pretén 
ser un resum dels compromisos 
del govern fins al 2023, de ma-
nera que la ciutadania en pot fer 
seguiment.

LES FRANQUESES. El contracte 
entre l’Ajuntament i l’empresa 
Aplicaciones Eléctricas ENE,  en-
carregada de gestionar els semà-
fors foto-vermell del municipi, va 
finalitzar el 17 de gener després 
de cinc anys de conveni. Així ho va 
fer notar la Plataforma d’Afectats 
per les Multes (PAM) en el ple de 
final de gener, on va qüestionar 
que els semàfors continuïn mul-
tant els vehicles que se’ls salten 
en vermell. 

El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Joan Antoni Marín, va con-
firmar al ple la fi del contracte, 
i va explicar que l’Ajuntament 
està pendent de decidir si a par-
tir d’ara n’assumeix la gestió de 
manera directa o licita una nova 
concessió, una qüestió que la jun-
ta de govern havia de tractar en la 
reunió d'aquest dijous. 

Des de la PAM recorden que el 
contracte ara caducat, signat el 16 
d’octubre de 2014, és improrroga-
ble, tal com recull explícitament el 
mateix document, i critiquen que 
l’Ajuntament hauria d’haver pre-
vist amb antelació una sortida a la 
fi del contracte. “Si l’Ajuntament 

n’hagués volgut assumir la ges-
tió directa hauria d’haver fet 
algun tràmit administratiu amb 
antelació, i no ens consta que 
s’hagi fet”, diu Josep Alarcón, de la 
plataforma. “I una pròrroga del 
contracte no és possible, ja que 
ni s'ha plantejat amb tres mesos 
d'antelació ni es tracta de cap 
servei bàsic per al municipi”. 

Per això la PAM conclou que “to-
tes les multes que s’hagin pogut 
imposar des del 17 de gener de 
2020 són nul·les de ple dret”, ja 
que l’empresa Aplicaciones Eléc-
tricas ENE “no té cobertura legal 
des d’aquest dia per continuar 
actuant a les Franqueses”. 

La plataforma també demana 
un cop més la retirada immediata 
del sistema de sancions, una me-
sura que el govern municipal pre-
veu dur a terme progressivament 
durant aquest mandat coincidint 
amb la implantació d’altres me-
sures de pacificació del trànsit als 
punts on ara hi ha els semàfors: 
el carrer Catalunya a Llerona i la 
cruïlla de les carreteres de Ribes 
i de Cànoves i el carrer del Pont a 
Corró d’Avall. ❉ x.l.

MOBILITAT  EL CONTRACTE VA CADUCAR EL 17 DE GENER

arxiu

FOTO-VERMELL  El sistema ha estat polèmic des de la seva implantació

La PAM denuncia que el
sistema foto-vermell ja no 
té cobertura legal per multar

psc vallès oriental

ALCALDES I REGIDORS  Cordero, Mayoral, Dionisio, Terrades, Sierra i Rodríguez

El PSC demana més inversió
en salut, habitatge i gent gran
al pressupost de la Generalitat

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
3/02 Damián Pérez Serrano  65 anys 
3/02 Josefa Delgado Fernández  88 anys 
3/02 Francisco Gallardo Castro  74 anys 
3/02 Manuela Carmona Nieto  89 anys
4/02 Ramon Lagé Vila  82 anys 
4/02 Pepita Oliveras Güell  86 anys 
4/02 Enemelia Díaz Querencia  75 anys
4/02 Francisca Macías Llanos  96 anys
5/02 Antonio Sola Pérez  72 anys
5/02 Manuel Cantero Carrillo  84 anys      
6/02 M. Carme Acosta Fernández  89 anys
6/02 José Cazorla Gálvez  83 anys
6/02 Manuel Beltran Martí  92 anys

6/02 José Hidalgo Vicente  61 anys
6/02 Manuel Ferrera Casabona  61 anys
7/02 Francisco Casasas Camps  91 anys  
7/02 Ángeles Caparrós Muños  87 anys 
7/02 Encarnación Reche Sánchez 86 anys
7/02 Ricard Ruiz Gorchs  68 anys
7/02 José Gutiérrez Garros  90 anys
8/02 Julia López Vivancos  88 anys
8/02 Antonia Bravo Castillo  83 anys
8/02 Carmen Clavero Valero  85 anys
9/02 Antonio Vila Fajedas  79 anys
9/02 Magdalena Blasco Adrián  85 anys
10/02 Lorenzo Donaire de Toro  85 anys

Representants dels governs mu-
nicipals socialistes de la comarca 
–Granollers, Mollet, Canovelles, 
Montmeló i la Llagosta– van expli-
car dilluns que el PSC no donarà 
suport als pressupostos del go-
vern català, ara en tràmit parla-
mentari, perquè “no solucionen 
les emergències socials del país, 
no reverteixen les retallades i 
no suposen un avenç en les in-
versions públiques necessàri-
es”, deia el diputat al Parlament 
Jordi Terrades. El pressupost de 
la Generalitat per al 2020 preveu 
una inversió de 54,5 milions d’eu-
ros a la comarca, un 49% més que 
el 2017, amb partides importants 
per al nou CAP del carrer Girona, el 
parc de Bombers o l'autovia C-17. 
Tot i això, deia Terrades, “aques-
tes xifres consoliden la despesa 
ja efectuada durant el 2019, de 
manera que en realitat no hi ha 
més recursos per a serveis pú-
blics tal com ens han venut”.

Els alcaldes i regidors del PSC 
van posar de manifest les tres ma-
tèries que, segons afirmen, obliden 
els pressupostos de la Generalitat: 
habitatge, residències de gent i 

gran i més inversions en el sistema 
de salut. En matèria d’habitatge, el 
PSC demana més recursos per des-
tinar a la rehabilitació d’edificis i 
una normativa que limiti el preu 
dels lloguers. “Treballarem per-
què la Generalitat i l’Estat desti-
nin més recursos a l’habitatge i 
perquè els ajuntaments puguem 
tenir competències en matèria 
d’habitatge”, deia l’alcalde Josep 
Mayoral. En aquest sentit, el PSC 
presentarà una esmena al pressu-
post per incorporar partides que 
permetin construir habitatge soci-
al a la ciutat.

D'altra banda, el PSC també 
aposta per mantenir la connexió 
actual de l'R2 Nord de Rodalies 
amb l'aeroport i rebutja la propos-
ta del Govern de crear un servei 
específic a l’aeroport des de les 
estacions de Barcelona operat per 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

Podem Granollers iniciava al fe-
brer un cicle de xerrades i debat 
al restaurant Anònims per tal de 
tracta temes d'interès general 
amb la participació de ponents es-
pecialitzats. La primera xerrada, 
el dia 1, va girar al voltant de la 
transició energètica, i va comptar 
amb responsables de Som Energia 

i la Xarxa per a la Sobirania, per 
tractar sobre l'autoconsum, les 
energies renovables i la pobresa 
energètica, entre altres temes. 

Les properes xerrades volen de-
dicar-se a parlar de sindicalisme i 
drets laborals, feminisme, sobira-
nia alimentària mobilitat, sosteni-
bilitat i medi ambient, moviments 

Podem enceta un cicle de 
xerrades socials a l'Anònims

populars de la societat civil, acti-
visme, lloguers, dret a l'habitatge, 
sanitat, educació, la importància i 
la incidència de les xarxes socials 
en política, entre d'altres. La pro-
pera xerrada del cicle serà el 7 de 
març i tractarà les xarxes socials 
des de la perspectiva política, amb 
desenvolupadors informàtics i 
gestors de xarxes. 

D'altra banda, dissabte (11 h) 
l'assemblea territorial de Podem 
al Vallès Oriental es reunirà al 
Centre Cultural de Canovelles.

POLÍTICA ELS SOCIALISTES VOTARAN EN CONTRA DE LA PROPOSTA

DISSABTE L'ASSEMBLEA COMARCAL DEL PARTIT ES REUNIRÀ AL CENTRE CULTURAL DE CANOVELLES



dj, 13 febrer 2020 15



dj, 13 febrer 202016

OPINIÓ

Les dificultats a l'accés a l'habitatge s'estan convertint en un dels problemes 
més rellevants del segle XXI, no només a Barcelona i el Vallès, sinó arreu 
d'Europa. Si la setmana passada el diari tractava de com el nou decret llei 
17/2019 pot beneficiar algunes famílies vulnerables i com redefineix els grans 
tenidors i permet sancionar-los si ignoren l'obligatorietat de lloguers socials 
d'alguns casos, ara també cal tractar les mancances d'aquesta legislació 
catalana de l'habitatge.

D'una banda, caldrà veure com el poder judicial entén el decret i com respon 
a les primeres denúncies contra grans tenidors –fins ara, les grans empreses 
i bancs han acabat tenint les de guanyar als tribunals–. I, de l'altra, el decret 
queda curt davant d'un problema extremadament complex i que, any rere any, 
s'agreuja més. En aquesta edició, s'explica l'exemple de com un fons voltor ha 
més que duplicat el preu de lloguer dels pisos d'una finca de la ciutat. Aquests 
fons d'inversió que han acumulat centenars d'habitatges al país –molts dels 
quals fruit d'execucions hipotecàries– s'estan fent amb el control del mercat 
immobiliari. I no hi ha cap govern que s'atreveixi a limitar els preus dels 
lloguers. Així ja no només és difícil comprar un pis, sinó que cada cop ho és 
més llogar-lo. I el problema de l'accés a l'habitatge va creixent.

No és d'estranyar, doncs, que ERC en faci batalla política, i el PSC, accions 
bandera de govern.

REGULAR EL LLOGUER
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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es de les protestes de joves pels 
carrers de París a principis del 
2011, les convocatòries del 
15-M i el seu ressò, l’octubre del 

mateix any, en un miler de ciutats de tot el 
món fins a les darreres manifestacions dels 
Fridays for future, adolescents i joves no 
han parat de suplicar futur. Convocatòries 
diverses han reclamat mesures urgents, 
per exemple, contra la crisi climàtica. En la 
Cimera pel clima celebrada a l’ONU el se-
tembre del 2019 es van convocar manifes-
tacions a més de 150 països. Els lemes que 
ens obliguen a llegir i escoltar poden ser 
diversos però, en el fons, hi jau el mateix 
missatge: ens heu robat el futur, ens deixeu 
sense alternatives. I és que aquells a qui, en 
principi, la biologia els dóna més futur ara 
han de viure amb l’angoixa de no poder-lo 
gaudir. Això ho hem aconseguit nosaltres, 
és responsabilitat nostra. Ens hem gastat 
el seu aire, la seva terra, la seva esperança!

Cert que per a nosaltres tampoc ha estat 
fàcil, les coses se’ns han bellugat sota els 
peus, perquè tot canvia a ritmes de vertigen, 
en un ambient crispat, en què la incertesa i la 
impredictibilitat posa a prova la nostra capa-
citat d’adaptació. Hem perdut les brúixoles 
i els referents, i tot just comencem a pensar 
que potser l’acció humana ha de servir per 
evitar qualsevol distopia, més que per cons-
truir alguna utopia. […] Potser la nova utopia 
consisteix a evitar el mal més que fer el bé. 
Potser ha de consistir a trobar afectes per 
resistir el dolor que ens infligeix el present.

[…] Ens hem d’atrevir a pensar més enllà 
del que sabem. Aquest és el primer canvi 
que se’ns imposa: pensar de nou. Sobretot 
pensar de nou la democràcia, perquè a força 
d’emprar la paraula l’hem buidat de sentit i 
no serveix per a aquest present. Ens cal un 
canvi de llenguatge o potser tornar a donar 
el sentit original a les paraules, que s’han 
anat desgastant amb el mal ús. Potser, a més 
de pensar el món de l’acció política i parlar 
de construir democràcia, hem d’aprendre a 
viure-la amb passió i desig en el dia a dia, re-
visant les nostres accions més quotidianes.

La incertesa domina el present, la rauxa 
i la volatilitat estan arrelades i el caràcter 
impredictible i vel·leïtós de l’acció humana 
fa agosarat qualsevol projecte a llarg termi-
ni. Tot és instantani, tot en un clic, tot en un 
tuit. Sí, certament, tot s’ha de pensar ad hoc 

Viure la democràcia 
en temps d'incertesa

perquè la complexitat dels fenòmens soci-
als fa imprescindible actuar “en situació”. 
Però si canviem la finalitat de l’acció, l’acció 
serà distinta. No necessitem engreixar més 
narcisos enamorats de si mateixos, neces-
sitem tenir cura de l’aigua en la qual ells es 
volen reflectir, perquè és l’aigua la que pot 
donar vida a tota la humanitat.

La política ha de ser el camp de joc de la 
raó, aplicada amb sensibilitat. L’important és 
viure la democràcia, no només viure en de-
mocràcia. S’ha de pensar, s’ha de sentir i s’ha 
de practicar, no és un mot per emprar llancí-
vol contra cap adversari. Democràcia és avui 
un nom buit, segrestat pels poderosos de tot 
el món, convertida en una màscara darrera 
la qual s’amaga l’explotació i la invisibilitat 
de molts éssers humans i el menyspreu cap 
a allò que n’era original, l’interès comú. […] 
La democràcia hauria de ser, com diu Pedro 
Olalla, “la elevación de la igualdad a sistema 
político” (2018). En el moment que es perd 
aquesta essència domina l’imperi, el capi-
talisme. […] Només si assumim que tenim 
la democràcia que ens mereixem podrem 
apostar per una refundació democràtica. La 
convicció que de “tot el que ens passa en te-
nen la culpa els altres” és una convicció molt 
estesa i porta a entendre les coses des d’una 
concepció binaria: dreta/esquerra, econo-
mia/política, herois/traïdors, nosaltres/els 
altres, independentistes/unionistes, etc.

Tampoc podem fonamentar la democrà-
cia en els retrets o el victimisme. La cultura 
del retret posa en evidència la poca catego-
ria humana d’aquells que els van llençant i 
alhora mina la responsabilitat i la capacitat 
d’acció d’aquells que assisteixen a l’espec-
tacle. La cultura del retret ha d’anar pu-
jant de to i força a pensar què més es pot 
retreure al contrincant, fent impossible la 
reflexió sobre els propis desencerts.

Marina Garcés diu: “Davant la irreversibi-
litat del dany, ja sigui el terrorisme, ja sigui 
l’espoli econòmic, què significa el compro-
mís i on apunta? (...) Podem fer alguna cosa 
més que tenir cura d’unes ferides que haurí-
em de poder evitar” (2018). D’ella manllevo 
la idea que viure la democràcia en present 
i vetllar perquè tothom pugui viure en de-
mocràcia significa orientar-se a través d’una 
pregunta senzilla i de resolució complexa: 
què té sentit fer? […] Potser el primer ele-
ment a posar damunt la taula hauria de ser 
una mirada cap a un mateix i cap al context 
més immediat i preguntar-se: Què puc fer jo 
per anar en el sentit de l’interès comú? Quin 
és el compromís que jo, ciutadana, adquirei-
xo per evitar més danys als meus iguals i per 
no robar més futur als meus hereus?

D

AGNÈS BOIXADER
Professora jubilada i doctora en 
Didàctica de les Ciències Socials

LA VINYETA d'Adolf Belio

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Si, "PARÁSITOS":
"Si una pel·lícula s'estrena amb versió 
en castellà i no en català, reproduïm 
el títol de la versió en castellà" del 
Llibre d'Estil de @tv3cat
#inspireuexpireu 

Jordi Asturgó @JordiAsturgo Balonmano Granollers @BMGranollers

El #BMGranollers vol enviar el seu 
condol a la família Maragall Garrigosa 
per la mort de Diana Garrigosa, 
Presidenta de la Fundació 
@fpmaragall contra l'Alzheimer. 
#DEP
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OPINIÓ

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELL

Ficcionant 
el Vallès

renar. També es creuava amb altres homes 
i dones de la seva edat. Les dones acostu-
maven a anar acompanyades i els homes, 
sols. Quan arribava al final del Passeig ja 
començava a fosquejar i girava cua. En pu-
jar, l’escenari del Passeig era ple de grups 
de corredors que, abduïts per l’estètica flo-
rescent, omplien l’espai de colors i petjades 
a un ritme molt més frenètic que el seu.

A l’estiu, quan el sol deixava una mica de 
treva, sortia de casa i feia el mateix recor-
regut. Quan arribava a l’altura del Casino 
se sentien els cops de pilota dels partits de 
tennis que es disputaven. També algun crit 
d’eufòria i sorolls de gots de cerveses de 
la zona de taules situades al pati de l’en-
trada. Petites victòries que es barrejaven 
amb aquell aire de desconnexió que arri-
bava després d’un dia llarg i calorós que ja 
quedava enrere.

Semblava que la vida es condensava en 
aquell quilòmetre de distància. Que tot-
hom volgués ser partícip d’aquell espai. 
Trepitjar-lo, olorar-lo, notar la Saligarda, 
contemplar la part més senyorial del po-
ble amb cases a banda i banda i aquells 
plataners que tot ho aguanten. Que tot ho 
veuen, silents i quiets. I així cada tarda. 
Sol. I abans no es faci fosc.

i encantaven les tardes d’hivern 
que començaven a allargar-se per 
preparar l’arribada de la primave-
ra. L’estació que tot ho fa esclatar i 

que s’emporta, de cop, la serenor i la calma 
de l’hivern. La que canvia el ritme pausat 
del cruiximent dels troncs que reposen a la 
llar de foc per la pressa hormonal dels joves 
que encara ho tenen tot per fer a la vida.

Tot i que no feia massa fred, l’Eugeni va 
abrigar-se amb una jaqueta de muntanya, 
la boina i va calçar-se les vambes per po-
der sortir a caminar pel Passeig. Aquell es-
pai que el va fer acabar de decidir que volia 
viure a la Garriga, un abril de feia més de 
40 anys, a prop del Passeig, just a tocar de 
la plaça del Silenci.

Feia set anys que s’havia jubilat i l’Eu-
geni es mantenia fidel a la cita de sortir a 
caminar cada tarda passeig amunt, passeig 
avall i observar a tothom. I li agradava fer-
ho sol, sense la companyia de ningú, ni tan 
sols deixava que l’acompanyés la Núria, la 
seva dona.

A l’hivern, quan baixava, els protagonis-
tes del passeig eren els nens que sortien 
d’escola i que, acompanyats de mares, avis 
i àvies, destapaven amb delit l’entrepà o el 
paquet de galetes que els portaven per be-

L
ABANS NO ES FACI FOSC
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Granollers és el primer municipi de 
Catalunya a obtenir la certificació 
de polígons industrials de qualitat i 
l’únic de tot l’Estat que l’ha aconse-
guit per a tres polígons del mateix 
terme municipal, en aquest cas Con-
gost, Jordi Camp i Coll de la Manya. 
El distintiu reconeix la qualitat dels 
espais industrials a partir de l’anà-
lisi de més de 80 aspectes clau de-
finits per la Coordinadora Espanyo-
la de Parcs Empresarials (CEPE). 
Aquests factors de qualitat han estat 
auditats per l’empresa Aenor, que 
ha revisat documentalment i sobre 
el terreny aspectes com el nivell de 
desenvolupament urbanístic, d’in-
fraestructures, de manteniment, de 
serveis bàsics i avançats, de gestió i 
d’influència social.

Els polígons Congost i Jordi Camp 
sumen 265 empreses, mentre que 
el polígon Coll de la Manya en té 
55. A tots tres s’hi desenvolupen el 
54% de les activitats econòmiques 
dels set polígons industrials que té 
Granollers, que és la segona ciutat 
de Catalunya en percentatge d’ocu-
pació a la indústria, amb prop de 
10.000 persones ocupades en més 
de 600 activitats de tots els sectors.

Col·laboració publicoprivada
El distintiu és fruit de la col·labo-
ració publicoprivada entre l’Ajun-

ajuntament

CERTIFICAT  El lliurament de la distinció va tenir lloc dimarts a l'Ajuntament

EMPRESES  GRANOLLERS ÉS L'ÚNICA CIUTAT DE L'ESTAT QUE TÉ CERTIFICACIÓ EN TRES POLÍGONS

tament de Granollers i les asso-
ciacions empresarials d'aquestes 
àrees industrials, amb el suport 
de Pimec Polígons. Personal tècnic 

municipal va documentar tots els 
serveis i actuacions dutes a terme 
als polígons, des de contractes a in-
tervencions municipals i iniciatives 
de col·laboració publicoprivades, i 

les associacions han sol·licitat el se-
gell de qualitat i han aportat la seva 
perspectiva sobre el funcionament 
dels polígons i les seves iniciatives 
com a entitats. El certificat té una 
durada limitada a tres anys i, per 
tant, el 2022 els polígons tornaran 
a passar les auditories de qualitat. 

Dimarts, el president dels po-
lígons Congost i Jordi Camp, Joan 
Grau; i el president del polígon in-
dustrial Coll de la Manya, Marc Ri-
era, van rebre el certificat de la mà 
del president de CEPE, Alejandro 
Sáenz, qui animava les associacions 
de polígons a no defallir en l’esforç 
continuat de garantir la qualitat de 
les àrees industrials. 

Els polígons Jordi Camp, 
Congost i Coll de la Manya
reben un certificat de qualitat

El distintiu reconeix 
la qualitat dels espais 
industrials tenint en compte 
més de 80 aspectes

Xerrada: 'La clau de l'èxit'La consellera Chacón visita la planta de Coty
La UEI-Cerclem organitza dijous vinent
un nou dinar-tertúlia amb l’enginyer en 
informàtica i accelerador de persones Lluís 
Soldevila, que parlarà de l’assoliment de l’èxit
a partir d’autoconeixement, actitud i acció.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va visitar
divendres la multinacional americana Coty, a l'avinguda Sant Julià.
La consellera va conèixer de primera mà els projectes en què treballa
l'empresa, i destacava que "Coty és la planta de fragàncies més gran
del món, amb 900 treballadors i exporta el 95% del que produeix".

ECONOMIA

El grup de distribució de compo-
nents per a l’automòbil Recanvis 
Gaudí, amb seu a Lliçà de Vall, ha 
adquirit l’empresa granollerina 
Auto Recanvis Joan (ARJ), situada al 
polígon Jordi Camp. L’acord implica 
la compra dels actius, l’assumpció 
de la plantilla i l’adquisició de la 
cartera de clients d’ARJ per part de 
Recanvis Gaudí, que amplia així la 
seva presència a la comarca. ARJ, 
que fins ara pertanyia al grup Serca, 
quedarà integrada en l’estructura 
de Recanvis Gaudí, i la plantilla es 
distribuirà entre les instal·lacions 
de Lliçà de Vall i Llinars. Aquesta és 
la segona adquisició d’un competi-
dor els últims mesos, ja que al no-
vembre també va assumir la planti-
lla, els clients i un magatzem de 700 
metres quadrats d’Auto Recambios 
Jumper, de Barcelona. A les dues 
compres recents s’hi afegeix també 
l’obertura d’establiments propis, 
que consoliden l’estratègia d'ex-
pansió de la firma de Lliçà, que ac-
tualment té 240 treballadors i fac-
tura uns 40 milions anuals. 

L'empresa granollerina Sannas 
Barcelona ha creat per Sant Va-
lentí una bossa que permet enviar 
missatges secrets d'amor. Concre-
tament, es tracta d'una col·lecció 
de bosses ecosocials que, sota els 
principis de moda sostenible i com-
promís social, ofereix la possibilitat 
de regalar un complement perso-
nalitzable amb un missatge secret 
a l'interior, ja que el disseny de la 
bossa ofereix un espai de 150 ca-
ràcters perquè la persona que la re-
gala digui el que vulgui a la persona 
estimada. La bossa és un producte 
perdurable i mixt, sense etiquetes 
de gènere, totalment personalitza-
ble en color, forma i mida. A més, 
per aconseguir un menor impacte 
ecològic, està feta a partir d'un tei-
xit anomenat Piñatex, procedent de 
la fibra de les fulles de pinya, resis-
tent a l'aigua. Sannas Barcelona va 
néixer el novembre de 2018 amb la 
idea d'innovar en el món dels com-
plements amb un nou concepte de 
producte personalitzable i respec-
tuós amb el medi ambient. i

Recanvis Gaudí 
compra la firma 
granollerina Auto 
Recanvis Joan (ARJ)

Una empresa de 
Granollers crea una
bossa que permet 
enviar missatges

Sant Valentí a la Llotja del disseny
La Llotja del Disseny torna aquest dissabte a la Porxada amb l’edició La 
Llotja is Love, centrada en articles fets a mà i de disseny ideals per Sant 
Valentí. L’edició tindrà més de 60 petits creadors, concerts, un photocall i 
fins i tot un concurs, en què cinc parelles competiran en proves de conei-
xements i habilitats. En aquesta edició la Llotja estrenarà un espai gastro-
nòmic d’street-food i una barra de la cerveseria Oriental Brewing CO. 

Quality, la marca de Grup Monta-
ner especialitzada en la selecció 
de treball temporal, s'ha proposat 
impulsar l'oficina de Granollers 
amb la incorporació com a nou 
director de la marca a la ciutat de 
Toni Terra, qui estarà al capda-
vant de l’estratègia comercial i la 
direcció d’un equip d’operacions 
de cinc consultors. La seva incor-
poració forma part de l’estratègia 
2020 de la companyia per conso-
lidar-se com a referent en serveis 

de treball temporal i reclutament 
al Vallès Oriental. Terra acumula 
prop de 15 anys d’experiència en 
el sector del treball temporal i, 
entre d'altres, ha estat durant 10 
anys delegat de zona a l'empresa 
Marlex, amb responsabilitat de 
gestió en diverses comarques de 
la demarcació de Barcelona. 

Quality, empresa d’origen fa-
miliar, va celebrar el passat any 
els 25 anys de trajectòria amb un 
13% de creixement. 

L'OFICINA DE GRANOLLERS TÉ UN EQUIP DE CINC CONSULTORS

Toni Terra, nou director de la
firma de treball temporal Quality
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Pimec Vallès Oriental i la Unió 
Intercomarcal de CCOO han 
renovat el seu acord de col·
laboració amb l'objectiu de 
"vetllar pel benestar social 
de la comarca i alhora millo-
rar-ne el desenvolupament 
econòmic". En una trobada 
recent, les dues organitzacions 
han tractat la transformació 
de l’economia i l’evolució del 
mercat de treball. En la troba·
da es van repassar temes com 
les xifres d’atur i l'ocupació; la 
certificació de qualitat de tres polígons in·
dustrials de Granollers; l'evolució de la taula 
de concertació Vallès Oriental Avança i acci·
ons de suport als principals sectors produc·
tius. Segons les dues entitats, la comarca té 
indicadors destacats per ser un pol d’opor·
tunitats d’inversió, ocupació i estratègia ter·
ritorial. Per això "calen inversions de mi-
llora en les escoles actuals d’FP, adaptar 
els cicles formatius a la realitat empresa-
rial i promoure l’acreditació de compe-
tències per donar a l’FP el paper destacat 
que necessita el teixit industrial i, alhora, 
es generin llocs de treball qualificats, ben 
retribuïts i estables". Pel que fa a la mobi·
litat, "cal una reestructuració profunda 
per millorar l’accessibilitat sostenible i 
comunicada amb l’àrea metropolitana de 
Barcelona", apunten. A partir d'ara, Pimec 
i CCOO consensuaran propostes de dinamit·
zació econòmica, ocupació, formació profes·
sional i mobilitat entre d'altres. 

L’entitat FEMvallès, integrada per una tren·
tena d’agents econòmics del Vallès Oriental 
i l'Occidental, s’ha afegit al debat sobre la go·
vernació territorial encetat per la federació 
de Barcelona del PSC, que proposa l’ampli·
ació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
al Vallès Oriental, l’Occidental i el Maresme. 
FEMvallès discrepa que sigui l’AMB qui di·
rigeixi la regió i proposa un planejament 
regional “com el de París i Londres, on els 
territoris externs a la capital tenen reco-
neixement i competències que els perme-
ten un sòlid desenvolupament i la millora 
de l’equilibri territorial”. L'entitat conside·
ra que “cal una visió integral de la regió, 
que resolgui els greus problemes de la 
perifèria metropolitana”, i per això recla·
ma “un necessari reconeixement de la 
perifèria i la destinació de recursos i d'in-
versions per al seu desenvolupament”. 

La Xarxa de Centres Cívics ha programat un 
cicle de xerrades de temàtica social i eco·
nòmica amb quatre sessions entre febrer i 
març organitzades amb l'Ateneu Coopera·
tiu del Vallès Oriental. La primera xerrada 
va ser dimarts i va abordar la gestió eco·
nòmica i fiscal de les associacions. La sego·
na, el dimarts 25 de febrer, tractarà sobre 
l'economia social i solidària i anirà a càrrec 
d'Arnau Galí, tècnic de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental. La tercera, el dimarts 
10 de març, amb el títol Economia feminista 
per bastir vides dignes, abordarà com es pot 
treballar per una nova cultura feminista que 
transformi les relacions de poder. I l'última, 
el dimecres 25 de març, tractarà de les al·
ternatives a l'accés a l'habitatge. Totes les 
activitats es faran al Centre Cívic Nord, de 
18.30 a 20.30 h. Són gratuïtes, si bé cal fer 
inscripció prèvia al web de centres cívics. 

ENTITATS  EL FOMENT DE L'FP I LA MOBILITAT, PRINCIPALS TEMES DE DEBAT

FEMvallès reclama
reconeixement a la
perifèria de Barcelona

Arrenca un cicle de 
xerrades d'economia 
social i feminista

pimec

COL·LABORACIÓ  Basi, Macías, Boil i Plata, la setmana passada

Comerç

L'Associació Comerciants Congost Granollers s'ha 
adherit a PIMEComerç Vallès Oriental. Aquesta 
associació va néixer el 2008 al barri del Congost 
i actualment té 36 comerços associats. L’entitat 
valora molt positivament el fet d’estar connecta-
da en l’àmbit comarcal amb gremis i associacions 
del territori a través del Consell de Comerç de  
PIMEComerç Vallès Oriental i també té interès a 
disposar de l’assessorament tècnic de la sectori-
al, així com a rebre informació de primera mà del 
sector del comerç. La signatura de l’adhesió l’han 
formalitzat el president de l’Associació Comer-
ciants Congost, Diego Martínez, i el president de  
PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès.

L'ASSOCIACIÓ CONGOST 
S'ADHEREIX A PIMECOMERÇ

Treball conjunt de Pimec 
i CCOO per dinamitzar 
l’economia de la comarca Un total de 38 entitats del sector turístic 

del Vallès Oriental –30 entitats privades i 
8 de públiques– han aconseguit el distin·
tiu Biosphere 2019. Són set més que l'any 
anterior, entre les quals hi ha l’empresa 
Green Indoor Park, de les Franqueses, i els 
hotels Granollers i Ibis Montmeló·Grano·
llers, a més del celler Ostrya i l’Oficina de 
Turisme de Granollers. 

El Compromís per la Sostenibilitat Bi·
osphere, que al Vallès Oriental gestiona el 
Consell Comarcal, és un distintiu desenvo·
lupat per la Diputació i la Cambra de Co·
merç per garantir la qualitat i sostenibilitat 
dels serveis turístics basant·se en els 17 
objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de Nacions Unides. A la demarcació 
de Barcelona s’implementa aquest distintiu 
des del 2017, amb prop de 400 entitats ad·

herides, de les quals 38 del Vallès Oriental. 
El distintiu està obert a totes les empreses 
privades i ens públics que vulguin millorar 
la seva gestió interna i la seva imatge social 
comprometent·se amb la sostenibilitat. 

Per adherir·se al Compromís per la Soste·
nibilitat Biosphere cal assolir uns objectius 
anuals i es poden beneficiar de les diferents 
accions del programa com sessions forma·
tives, assessorament en la gestió interna 
o taller de destinació. Dijous vinent, 20 de 
febrer, es farà el lliurament dels distintius 
2019 en la trobada anual del sector turístic 
del Vallès Oriental, la Jornada TurismeVa·
llès, que en aquest cas serà al Celler de Can 
Roda de Santa Maria de Martorelles.

Pel que fa al distintiu del 2020, el termini 
per presentar candidatures està obert al web 
del Consell Comarcal fins al 23 de febrer. 

Concurs de fotos del comerç franquesí
LF Comerç, l'Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses, du 
a terme fins al 23 de febrer un concurs a Instagram. L'entitat penjarà fotos dels comerços 
associats amb decoració de Carnaval agrupades amb l'etiqueta #carnestoltesLF. Tothom 
qui ho vulgui podrà votar la foto del comerç més divertida per Carnestoltes. La més votada 
tindrà premi per a l'establiment guanyador –una caixa d'experiències de Fem país–, i entre 
els votants de totes les fotos se'n sortejarà una altra per Instagram el 25 de febrer. 

TURISME  EL 23 DE FEBRER ACABA EL TERMINI PER ASPIRAR AL SEGELL DE 2020

El distintiu Biosphere 2019, per a 
38 entitats del sector del turisme
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Pisos.com va rebre la setmana passada a 
la seva seu central, al carrer Anselm Clavé 
de Granollers, la visita de l'alcalde, Josep 
Mayoral, que ha volgut conèixer de prime·
ra mà les oficines del portal immobiliari i 
el centenar de persones que formen part de 
l'equip de l'empresa granollerina. L'alcalde 
va conversar amb Miguel Ángel Alemany, 
conseller delegat de Pisos.com, i Ferran 
Font, director d'Estudis, sobre els reptes 
immobiliaris que viu la ciutat en un mo·
ment de creixement arran de l'auge de de·
manda residencial al Vallès Oriental.

La història de Pisos.com comença a Gra·

Visita institucional a la seu de Pisos.com
El portal immobiliari estatal té més de tres milions d'usuaris

PISOS.COM
c. Anselm Clavé - Granollers

www.pisos.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

nollers el 1998 durant el procés de creació 
d'un projecte a mida per a una immobili·
ària. Llavors va néixer la idea de comerci·
alitzar una versió estàndard del software 
que ofereix la companyia. Amb el nom Ha·
bitatSoft SL, el projecte es va convertir en 
el software per a imobiliàries més estès del 
mercat, utilitzat per més de 4.000 agències 
per a la gestió diària. L'empresa va com·
prar el domini Pisos.com el gener de 2009. 
Amb més de tres milions d'usuaris únics i 
més de 400.000 immobles publicats, Pisos.
com és el portal immobiliari de referència 
per comprar, vendre o llogar a tot l'Estat.

A l'assessoria d'imatge integral Mar Lugué 
recomanen sempre a la núvia allò que mi·
llor li escau, independentment que estigui 
de moda o no.

El seu sistema de treball és fer una prime·
ra entrevista i fer una planificació des que 
se sap la data de l'esdeveniment. És de vital 
importància si se celebrarà de dia o de nit. 
En la primera trobada fan un estudi morfo·
lògic de visagisme, per així poder complir 
amb les necessitats i l'estil de la núvia, tant 
per al pentinat com per al maquillatge.

Han de de conèixer l'estil del vestit, el ti·
pus d'escot i el color, així com l'alçada de la 
núvia. Un mes d'antelació és necessari per 
fer les proves i poder planificar els tracta·
ments necessaris perquè els cabells i la pell 
estiguin resplendents el dia més important 
de la seva vida.

La dedicació de Mar Lugué al client va uni·
da a la cura de la salut i el medi ambient, i 
utilitza per a tots els seus tractaments capil·
lars productes orgànics i vegans. A Mar Lu·
gué aposten per tractaments de bellesa sos·
tenible, com ara envasos biodegradables o 
reutilitzables en diferents casos. La bellesa 

Mar Lugué, l'assessoria d'imatge integral
Perruqueria i maquillatge personalitzat per a cada núvia

MAR LUGUÉ
c. Verge de Núria, 42 - Vilanova del Vallès

www.marlugue.com

es pot practicar de manera saludable, ètica 
i sostenible.

A Mar Lugué et conviden a invertir el teu 
temps en un lloc tranquil, afable, de tracte 
personalitzat, on t'escoltaran i atendran 
les teves necessitats amb cura. I ja només 
queda dir: que visquin els nuvis!
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El Circuit acollirà un esprint de la Volta Ciclista
El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà un esprint intermedi a la  
sisena etapa –la més llarga de la Volta Ciclista a Catalunya amb un total 
de 193,9 quilòmetres– de la ronda catalana, que tindrà lloc del 23 al 
29 de març. L'etapa que passarà per l'equipament de Granollers se 
celebrarà el 28 de març amb sortida a Tarragona i final a Mataró. 

El segon tastet, tir amb arc
Dissabte 22 de gener es farà el segon tastet 
d'esports, dedicat al tir amb arc. Hi podran 
participar tots els infants de 3r a 6è de  
primària escolaritzats a la ciutat que s'hagin 
inscrit a granollers.cat/esports/tastets-desports.

ESPORTS

GRANOLLERS. Dimarts es va cele-
brar a la seu de l'European Hand-
ball Federation, a Viena (Àustria), 
el sorteig en què es donava a 
conèixer el pròxim rival del KH-7 
als quarts de final de la competi-
ció europea Challenge Cup, que 
començaran a finals de febrer. Es 
tracta del conjunt holandès JuRo 

El KH-7 torna a brillar en partit europeu i 
viatjarà a Holanda per als quarts de final

HANDBOL  DESPRÉS DE LA BONA RATXA I AMB 17 GOLS A FAVOR, DISSABTE EL PALAU ACOLLIRÀ LA TORNADA DE LA COPA DE LA REINA CONTRA EL BM BOLAÑOS

CELEBRACIÓ  Alegria pel pas a quarts de final de la Challenge Cup

xavier solanas

Unirek VZV, equip del club d'un 
petit poble de 2.000 habitants que 
actualment és el tercer classificat 
a la seva lliga amb 15 victòries i 2 
derrotes, i empatat a punts amb 
els dos primers classificats.

Les granollerines van revalidar 
el passaport a quarts de final diu-
menge, quan van passar a la se-
güent fase de l'eliminatòria amb 
solvència, amb un marcador de 
40 a 23 al partit de tornada dels 
vuitens de final que deixava en-
rere les txeques del DHC Sokol 
Poruba. El partit d'anada contra 
l'equip dels Països Baixos tindrà 
lloc durant el cap de setmana del 

KH-7 BMG -  BM BOLAÑOS
Dissabte, 15  16.30 h Palau

bmg

tòria prèvia als quarts de final.
D'altra banda, el femení del BMG 

disputarà dissabte (16.30 h) al Pa-
lau la tornada de la segona ronda 
de la Copa de la Reina contra el 
BM Bolaños, un conjunt al qual les 
de Robert Cuesta es van imposar, 
a l'anada –el passat 18 de gener–, 
per 18 a 35, marcant així 17 gols 
de diferència. "No hi ha un altre 
camí que anar al 100% durant 
tot el partit", explica Cuesta, en-
trenador de les granollerines, qui 
afegeix que el BMG no només vol 
passar l'eliminatòria, sinó que vol 
"guanyar la disputa, amb molt 
bones sensacions davant de 
l'afició", un públic al qual Cuesta 
desitja retornar-li "tot el suport 
entregat". El tècnic espera que 
les jugadores "es buidin a la pis-
ta i ho donin tot".  a.j.

Lliga Asobal

El Fraikin viatjarà a Segòvia per ju-
gar contra el Viveros Herol BM Nava 
diumenge (12.30 h) al poliesportiu 
Guerreros Naveros. "L'equip arriba 
amb moltes ganes de perpetuar la 
dinàmica positiva que s'allarga des 
del final de la primera volta", avança 
Antonio Rama, tècnic dels granollerins, 
qui adverteix també de les dificultats 
"d'una pista complicadíssima", per-
què el BM Nava és l'equip revelació 
de la temporada, que no ha parat de 
sumar punts, malgrat que acaba d'as-
cendir a Divisió d'Honor.

EL FRAIKIN, CONJURAT 
A LA BONA DINÀMICA 

Una placa commemora els 75 anys 
Diumenge, prèviament al partit de competició europea del KH-7, el club  
va aprofitar per celebrar l'acte de descobriment d'una placa al Palau  
d'Esports que commemora el 75è aniversari de l'entitat, aquesta temporada. 
Entre les activitats relacionades amb l'efemèride també hi ha la publicació 
d'un llibre d'història del BMG, l'edició d'un documental produït per VOTV i 
una exposició fotogràfica el pròxim maig.

29 de febrer i l'1 de març, i la tor-
nada se celebrarà el cap de setma-
na següent, del 6 al 8 de març. El 
sorteig també va donar a conèixer 
els enquadraments de semifinals, 
que es jugaran el cap de setmana 
del 4 i 5 d'abril –l'anada– i l'11 i 
12 del mateix mes –la tornada–. El 
sorteig va donar la raó a la portera 
del KH-7 Marta Mera, qui després 

de fer una vintena d'aturades con-
tra el conjunt de la República Txe-
ca, va explicar que preferia "un 
conjunt que no fos de la lliga 
Guerreras Iberdrola", i que fos 
"de fora". El pròxim rival de les 
jugadores tripulades per Robert 
Cuesta, el JuRo Unirek VZK, es va 
imposar per 20 a 26 i 29 a 24 a les 
italianes del Brixen F a l'elimina-
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GRANOLLERS. Després de la 16a 
jornada de la lliga a Copa Catalu-
nya, el Club Bàsquet Granollers 
(CBG)-Blockchain BCN-AP lidera 
la classificació en solitari amb 27 
punts. Per sota el segueixen qua-
tre equips empatats amb un punt 
menys –26–, el CEB Girona Me-
talquimia, el Vive-El Masnou Bas-
quetbol, el Recanvis Gaudí CB Mo-
llet B i el Ripotrans Lliçà d'Amunt. 

El següent rival del CBG serà el 
Sant Gervasi de Mollet –11è clas-
sificat a la taula amb 22 punts– di-
mecres 19 de febrer (21.30 h), un 
contrincant que té el màxim ano-
tador de la categoria, el pivot Ma-
nuel Coego. "A més, el Sant Ger-
vasi té quatre jugadors amb un 
nivell fantàstic. Serà un equip 
molt difícil de treure-li el partit, 
però també tenim molt clar què 
fer per seguir sumant victòries", 
adverteix Ventura. Carles Homs, 
jugador del CBG –qui va ser el pro-
tagonista del club al concurs d'es-
maixades a l'AllStar 2020–, veu en 
el fet de jugar a casa un factor que 
pot marcar la diferència. "Volem 
seguir donant espectacle i bon 
bàsquet", conclou Homs. 

Dissabte a la tarda, el CBG gua-
nyava a l'Horta a les instal·lacions 

cbg

BÀSQUET  ELS HOMES, TRIPULATS PER RICARD VENTURA, REBRAN EL SANT GERVASI DE MOLLET

El CBG regna en solitari la 
classificació a Copa Catalunya

El CF Les Franqueses 
prepara el derbi 
contra el Caldes

El Llerona lluitarà 
pel 10è triomf 
contra el Canovelles

El CF Les Franqueses jugarà diu-
menge (12 h) a domicili contra el 
Caldes de Montbui, CF, un derbi 
"que serà molt complicat contra 
un rival que va de menys a més 
aquesta temporada", adverteix 
Manolo Parralo, tècnic de l'equip 
franquesí. Ara, el conjunt local se 
situa segon a la classificació, amb 
42 punts. Tot i la bona posició, el 
CF Les Franqueses no es relaxa. 
"Venim d'una bona dinàmica, 
però sabem que aquest fet no 
és garantia per puntuar en un 
camp tan complicat com ho és 
el de Caldes", conclou Parralo.  

La 21a jornada de la lliga enfron-
tarà el Llerona CE al Canovelles 
UE, dos equips que ocupen la 
part intermèdia de la classifica-
ció. L'equip franquesí ocupa ara 
la desena posició, amb 29 punts, 
mentre que el seu proper rival se 
situa dues posicions per sobre, al 
vuitè lloc, amb un punt més (30). 
Aquesta és l'ajustada situació en 
la qual el Llerona haurà de defen-
sar-se de l'equip visitant, amb el 
fet a favor que jugarà a casa. Supe-
rada la meitat de la temporada, el 
Llerona comptabilitza nou victò-
ries, nou derrotes i dos empats.  

Segona Catalana Tercera Catalana

Per documentar la 
tasca de l'AE Ramassà

L'Atlètic del Vallès, a la cua de la taula 

L'Associació Esportiva (AE) Ra-
massà té obert un crowdfunding 
–a través de la plataforma Verka-
mi– per finançar un documental 
que explicarà la tasca solidària 
de l'entitat franquesina a Gàmbia 
(Àfrica) durant el setè viatge que 
hi fa i que estarà basat en el conte 
Adama –escrit per Carla Galisteo–. 
S'han recaptat 1.610 euros.  

Després del canvi en l'equip tècnic i amb Pablo Salvador com a actu-
al entrenador –qui també és el director esportiu del Club Atlètic Vallès 
(AV)–, el primer equip es desplaçarà diumenge al camp del CF Montme-
ló UE. L'AV ocupa la 15a posició a la classificació, mentre el proper rival 
és 9è amb 14 punts més que l'equip granollerí.  

Dissabte tindrà lloc el campio-
nat territorial de xous de pati-
natge artístic de Girona, una cita 
que s'hauria d'haver celebrat al 
pavelló de Fontajau, però que fi-
nalment, per la inundació que va 
patir el poliesportiu gironí a causa 
del temporal Gloria, se celebrarà 
al Palau d'Esports. Avui, dijous, fa 
una setmana que es van posar a la 
venda les entrades, que es poden 
comprar a través del web de la 
Federació Catalana de Patinatge 
(fecapa.koobin.com) pel preu de 9 
euros –a la zona B– i 11 euros –a la 
zona A–. "Portàvem unes 4.000 
entrades venudes, i pel canvi 
de data –el campionat s'havia de 
celebrar diumenge 2 de febrer– i 
el canvi d'ubicació, hi ha hagut 
unes 500 devolucions", lamenta 
Josep Badia, president del Comitè 
de Patinatge Artístic de la Terri-
torial de Girona. No obstant això, 
l'organització espera arribar, de 
nou, als 4.000 assistents, ja que 

en menys d'una setmana, l'esde-
veniment esportiu ha venut més 
de 150 entrades. "És aviat encara 
per fer valoracions, però la gent 
està comprant entrades de nou, 
i suposem que són, majorment, 
de la comarca del Vallès Orien-
tal", relata Badia, qui es mostra 
"molt satisfet" pel nombre de vo-
luntaris que han respost a la crida. 
"Vam convidar als familiars dels 
clubs participants que ens do-
nessin un cop de mà amb l'orga-
nització", explica el president. De 
moment, són 30 els voluntaris. Ba-
dia manifesta la voluntat "d'invo-
lucrar l'Associació de Patinatge 
Artístic de Granollers, ja que el 
campionat se celebra a la seva 
ciutat". Encara s'estan tancant els 
preparatius que diumenge dona-
ran els seus fruits. Dissabte al matí 
hi haurà els entrenaments oficials 
i a les 16.30 h es donarà el tret de 
sortida a la competició, que dura-
rà fins a les 20.30 h.  a.j.

POLIESPORTIU  DIUMENGE, CITA DE XOUS D'ARTÍSTIC 

El Palau rebrà 4.000 assistents 
al campionat de patinatge

Gassama, cedit  
pel Real Valladolid 
al Fuenlabrada
GRANOLLERS. El Real Valladolid ha 
fitxat el granollerí Sekou Gassa-
ma, de 24 anys, de la UD Almeria 
–l'equip de Segona Divisió on juga-
va fins ara– i l'ha cedit fins al final 
de la temporada 2019-2010 al CF 
Fuenlabrada, conjunt de la catego-
ria de plata de futbol estatal. L'ariet 
es va formar a les categories base 
del Club Atlètic Vallès (AV) abans de 
fitxar pel planter del Barça. Poste-
riorment, va jugar a la Damm fins 
que l'Almeria va contractar els seus 
serveis la temporada 2013-2014 
per fer-lo jugar al filial. La tempora-
da següent, 2014-2015, va militar al 
Real Valladolid Promesas. Aquesta 
temporada Gassama ja acumula sis 
gols en 14 partits disputats.  

FUTBOL | Segona Divisió

LIDERATGE  De la classificació de la Copa Catalunya

barcelonines en un partit que va 
finalitzar 64 a 68. Ara, els grano-
llerins encadenen cinc victòries 
consecutives. "Va ser un triomf 
importantíssim al camp de la 
nostra bèstia negra", expressa 
Ricard Ventura, tècnic del CBG. 
"Bèstia negra" perquè en els tres 
últims enfrontaments amb l'Horta 
–els dos de la temporada 2018-
2019 i el d'aquesta campanya– 
els granollerins van perdre per 
la mínima. La darrera disputa va 

comptar amb un pavelló, el barce-
loní, ple d'afició i amb un ambient 
"molt calent", segons Ventura, 
qui afegeix que el CBG va fer un 
matx que defineix com "excels, 
perquè vam controlar el temps 
i vam saber aguantar les enves-
tides del rival", un conjunt que 
sap com jugar el contraatac i amb 
joc triple. "Durant gran part del 
partit, vam saber minimitzar 
l'estratègia de l'Horta", celebra 
Ventura.  aïda jiménez

L'EC espera traduir 
en punts el bon joc  
dels últims partits
Diumenge (12 h), l'Esport Club (EC) 
rebrà el Vilafranca FC al Municipal 
del carrer Girona després d'haver 
perdut, diumenge, contra el Ter-
rassa. "Estem jugant bons partits 
últimament, però no hem sigut 
capaços de treure els punts que 
volíem amb els equips de dalt", 
relata el tècnic, José Solivelles. Ara, 
els granollerins se situen a la sise-
na posició a la classificació, amb 37 
punts, la mateixa anotació que el 
setè. "Serà una disputa on costarà 
crear ocasions", avança Solivelles, 
qui afegeix que "el Vilafranca és 
un equip que defensa bé i acumu-
la molts jugadors prop de l'àrea". 
Pel que fa a les baixes, Diego Garzón 
no podrà jugar per sanció.  

Tercera Divisió

L'equip absolut del 
CNG, vuitè a Sevilla

Helena Lucas es fa 
amb el vuitè lloc  
al HNI Meet d'EUA

L'equip absolut del CNG de gimnàs-
tica artística va quedar en vuitè lloc 
el cap de setmana passat, a la sego-
na fase de la lliga Iberdrola. La ter-
cera fase se celebrarà a l'abril a les 
instal·lacions del club granollerí.  

Helena Lucas –convocada per la 
Federació Catalana de Gimnàsti-
ca–, del Club Natació Granollers 
(CNG), va aconseguir el vuitè lloc, a 
Houston (Estats Units), al HNI Meet 
(26th Annual Houston National 
Invitational), un torneig interna-
cional que es va celebrar el cap de 
setmana. No és la primera vegada 
que el CNG compta amb represen-
tació a Houston. En altres edicions 
hi han participat les granollerines 
Etna Abella, Berta Pujadas, Lluna 
Casanovas i Marimar Pérez.  

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Agustí Pericas, a la 
Lliga Mundial FINA
L'exwaterpolista del CNG Agustí 
Pericas, convertit en un referent 
en ser el primer jugador interna-
cional granollerí, va ser convocat 
per la selecció espanyola absolu-
ta per disputar el partit de Lliga 
Mundial FINA de dimarts contra 
Montenegro, que es va imposar al 
partit. Pericas va deixar el CNG el 
2015 per anar a Divisió d'Honor.  
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Granollers lidera 
un programa 
d'inclusió de joves 
a través de l'esport
Sport! Op! –Opportunities for 
inclusion of vulnerable youth 
through sport– és un projecte que 
Granollers lidera, una iniciativa 
emmarcada en el programa Eras-
mus+Esport que treballa per a la 
inclusió de joves –especialment 
noies, d'entre 8 i 20 anys– vulne-
rables a través de l'esport. Dime-
cres i dijous de la setmana passada 
es va celebrar a Grigny (França) la 
primera trobada dels socis euro-
peus que en formen part, la ciutat, 
la Universitat de Barcelona (UB), 
l'Ajuntament de Grigny (França), 
el centre educatiu de Ieper (Bèlgi-
ca) Het Gemeenschapsonderwijs, 
l'equip d'handbol del municipi de 
Lund (Suècia) Lugi Handball, i les 
entitats esportives HASK Mladost, 
de la Universitat de Zagreb (Croà-
cia), i Sarajevo Marathon (Bòsnia 
i Hercegovina). El projecte durarà 
fins al 2022, quan es farà, a Gra-
nollers, la conferència final. La 
iniciativa ha nascut amb el repte 
de desenvolupar estratègies i ac-
cions locals socioeducatives basa-
des en la comunitat.  

cnlf

INCLUSIÓ  NOU USUARIS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL, ENTRENATS PER DUES TÈCNIQUES DEL CN LES FRANQUESES

Neix un equip de natació artística amb 
persones amb discapacitat intel·lectual
Els usuaris del Centre Ocupacio-
nal de la Fundació Privada Vallès 
Oriental (FVO) Cristian Mendoza 
(26 anys), Ismael Martínez (25 
anys), Patricia Fenoll (43 anys), 
Paula Argemí (21 anys), Alba Ca-
brera (26 anys), Vanesa Martínez 
(33 anys), Dani Funes (30 anys), 
Marc Maestre (25 anys) i Nerea 
Imperial (33 anys) són els nou 
components –cinc noies i quatre 
nois amb algun tipus de disca-
pacitat intel·lectual– que formen 
el nou equip de natació artística, 
una iniciativa del Club Natació 
Les Franqueses (CNLF), que s'ha 
concretat amb el conveni que va 
signar –el dimecres 22 de gener– 
amb la FVO, amb seu a la Roca i 
equipaments a Granollers i altres 
municipis propers. 

L'objectiu de l'equip tècnic –for-
mat per Lluïsa Zorrilla i Alexandra 
Baca– i del club és que el nou con-
junt pugui participar en exhibici-
ons "en l'àmbit d'entitat, i tam-
bé preparar alguna mostra per 

als Campionats de Catalunya o 
Espanya", explica Ariadna Mas, 
directora de la secció de natació 
artística del CNLF. Més endavant, 
quan el conjunt tingui més conei-
xements i se senti més segur, "la 
idea seria poder participar en 
algun d'aquests campionats". 
Mas afegeix que "en un futur 
també voldríem poder crear 
altres grups perquè la possibi-
litat de practicar natació artís-
tica i els beneficis de l'esport 
arribin a més persones". Al-
guns dels valors que la pràctica 
d'aquesta disciplina està aportant 
als nou membres de la fundació 
són la constància, l'esforç, la res-
ponsabilitat, el fet d'aprendre a 
treballar en equip i la millora de 
les capacitats, tant físiques com 
intel·lectuals.

Els dilluns, durant una hora, 
concretament de 10.45 a 11.45 h, 
els usuaris de la FVO es desplacen 
a Corró d'Avall per entrenar a les 
instal·lacions del Complex Espor-

SESSIÓ Els nou membres de la FVO són entrenats per Zorrilla i Baca

tiu Municipal de les Franqueses. 
"Més endavant, conjuntament 
amb la fundació, es valorarà 
el fet d'incrementar les hores 
d'entrenament", comenta Mas. 
Un dels requisits que ha demanat 
el club per tirar endavant la inicia-
tiva és la regularitat en l'assistèn-

cia a les sessions. "Amb el nostre 
col·lectiu, aquest fet a vegades 
es fa una mica complicat", va-
lora Rafel Arderiu, director de la 
FVO, però afegeix que "els joves 
estan eufòrics, contentíssims, 
molt motivats, i sobretot, s'ho 
passen molt bé".  a.j.
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Taller de Roberto OlivanDansa, titelles i teatre per a tota la família a Corró
El CAM de Roca Umbert acollirà 
dissabte (10 h) un taller de dansa 
contemporània impartit pel coreògraf 
català Roberto Olivan, reconegut amb 
el Premi Nacional de Cultura 2014.

El Casal Cultural de Corró d'Avall rebrà dissabte (18 h) l'espectacle de 
danses del món, teatre i titelles Marina i el somni de volar, de la companyia 
NS Danza, amb Núria Serra i Carlota Cuenca. L'obra presenta un personatge 
màgic que portarà una noia que està angoixada a tots aquells llocs que la 
seva imaginació desitja. Una història sobre la superació de les pors.

Estrena al TAG 
del nou piano 
Steinway & Sons 
de gran cua

'M'encanta' del
Cor Jove, a benefici  
de Mans Unides

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) estrenarà diumenge un 
piano Steinway & Sons –una de 
les marques més prestigioses– de 
gran cua durant el concert Car-
naval dels Animals. "Tenint en 
compte la filosofia del teatre i la 
tradició de música clàssica que 
hi ha a la ciutat, s'ha apostat per 
la compra del piano, que habi-
tualment s'havia de llogar", rela-
ten fonts del TAG. Fins ara, l'equi-
pament ha disposat d'un piano de 
tres quarts "sense la qualitat ne-
cessària" per a molts dels concerts 
que es presentaven a l'Auditori, 
com ara els de les formacions resi-
dents –l'OCGr, el Cor Veus-Infantil 
Amics de la Unió i el Cor de Cambra 
de Granollers–. El TAG va obrir un 
concurs, i el resultat ha estat l'ofer-
ta d'un instrument de segona mà. 
El piano nou serà un dels dos que 
sonaran diumenge.  

El Cor Jove d'Amics de la Unió oferi-
rà divendres (21 h) a la sala Fran-
cesc Tarafa M'encanta, un concert 
que destinarà els beneficis al pro-
jecte de la delegació de Mans Uni-
des al Vallès Oriental, que enguany 
se centra en Pocoata (Bolívia). El 
repertori del concert s'estructura-
rà en dos blocs, el primer de mú-
sica sacra –es cantarà una selecció 
de peces d'autors contemporanis 
del segle XIX i XX "amb una certa 
complexitat", segons Laura Ull-
demolins, membre del Cor Jove i 
productora d'Amics de la Unió–. La 
segona part presentarà una tria de 
les peces que el Cor Jove va cantar a 
l'espectacle Revolution, un concert 
que es va estrenar l'abril de 2019 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG). Divendres serà la primera 
vegada que M'encanta s'escenifica 
a Granollers. L'estiu anterior es va 
representar al Festival del Romà-
nic a Castell de Mur (Lleida), entre 
altres indrets.  

EQUIPAMENT

Diumenge l’Orquestra de Cambra 
de Granollers (OCGr) oferirà un 
repertori apte tant per als habitu-
als com per a qui no estigui acos-
tumat a la música orquestral. 

Aprofitant que s'apropen les 
dates de Carnaval, la formació 
proposa una cercavila en tres eta-
pes: parteix d’un quartet de corda 
de Franz Joseph Haydn –el cinquè 
de l'opus 64 (escrit el 1790)– amb 
una estructura formal clara, a la 
qual el compositor vincula una 
idea extramusical. El públic sen-
tirà els saltirons de l'alosa en ar-
rencar el vol i les filigranes que fa 
un cop a l’aire. Un inici més aviat 
seriós, però que ja obre les portes 
a la vitalitat de la natura. Seguida-
ment, la peça Plink, plank, plunk, 
del compositor L. Anderson.

El recital continuarà amb una 
peça de la mateixa època, escrita 
per Leopold Mozart, pare de Wolf-
gang, que és un divertiment cone-
gut com a Simfonia de les joguines. 
Aquesta peça proposa una música 
alegre i sorprenent, en què s’uti-
litzen instruments populars i de 
joguina tot creant sons ben di-
vertits, molts dels quals remeten 
també al cant dels ocells.

En aquesta peça l’OCGr estarà 
acompanyada per alumnes l'Escola 
Municipal de Música i Conservatori 

amb el Carnaval dels Animals, que, 
si bé no té cap relació estilística ni 
històrica amb les obres anteriors, 
no deixa de ser un pas lògic en 
aquest viatge que acaba amb una 
veritable desfilada d’animals de 
tota mena –inclosos els pianistes 
i els crítics musicals– mitjançant 
bromes i citacions musicals, però 
també passatges d'una gran be-
llesa poètica.  oriol padró

xavier solanas

PETITS MESTRES  Els alumnes del conservatori que actuaran amb l'OCGr

MÚSICA  EL CONCERT, QUE VOL APROPAR-SE A NOUS PÚBLICS, COMPTARÀ AMB LA PARTICIPACIÓ D'ALUMNES DEL CONSERVATORI

L'OCGr celebra el Carnaval amb un 
repertori accessible, alegre i vitalista

Dg 16 de febrer, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

Josep Maria Ruera, gràcies al conve-
ni entre les dues entitats. Aquesta 
és una iniciativa que reforça la con-
nexió lògica que hi ha d’haver entre 
els centres de formació musical i 
l’orquestra professional de la ciu-
tat, tenint en compte, a més, que els 
professors d’aquests joves són alho-
ra músics en plantilla de l’orquestra.

Així, nou alumnes del conserva-
tori, d'entre 10 i 13 anys, compar-
tiran faristol amb professionals a la 
Simfonia de les joguines, preparada 
prèviament amb membres de l'OC-
Gr. Es tracta de la contrabaix Bruna 
Costa, les violoncels Fiona Rodrí-
guez i Maria Moreno, i els violins 

Iker Ortega, Sebastià Artigas, Oriol 
García, Ivet Romero, Alma Yera i 
Lluïsa Albino. "Tenen tant talent 
i caràcter que poden, no només 
tocar una obra de concert, sinó 
també actuar al costat de profes-
sionals sense cap mena de por", 
explica la directora del conservatori 
i gerent de l'OCGr, Anna M. Piera.

Del classicisme al romanticisme
I finalment, a través d’un salt tem-
poral de 100 anys, l'Orquestra de 
Cambra, dirigida per Corrado Bol-
si, deixarà enrere el classicisme 
austríac per anar al romanticisme 
francès de Camille Saint-Saëns 

n Seguint la línia que fa temps l'OCGr 
ha emprès pel que fa a la difusió de la 
música clàssica, aquest concert també 
comptarà amb les molt recomanables 
sessions familiars i presentacions prè-
vies que ofereixen David Puertas i  Xavier 
Chavarría. De fet, aquest Carnaval dels 
Animals busca acostar-se a nous tipus 
de públics. El mateix diumenge, però a 
les 17.30 h, amb el concert familiar, en 
què Puertas donarà el protagonisme a 
les bèsties, i a les 18 h amb la conferèn-
cia del musicòleg, i, prèviament, avui, 
dijous, a les 10 h, amb un assaig obert.

CONCERT FAMILIAR 
AMB DAVID PUERTAS

LA CORAL ALBADA CELEBRA 
40 ANYS AMB UN CONCERT 
AMBICIÓS QUE VOL CRÈIXER
Amb motiu del 40è aniversari, la Coral Albada 
estrenava divendres al Teatre Auditori de Gra-
nollers el muntatge Living the Requiem, una 
obra inspirada en Requiem for the Living –de 
Dan Forrest– en què hi van intervenir els cors 
joves, infantils i d'adults de veus mixtes de la 
Coral Albada, el cor mixt participatiu de la ma-
teixa entitat, la formació ToGetArt i Vocal En-
semble. El muntatge barreja coral, instrumental, 
dramatúrgia, cant líric i poesia, i vol seguir crei-
xent per tal d'entrenar en el futur una versió més 
ambiciosa, que inclourà també l'art dramàtic i la 
dansa, així com més càrrega d'informació.

xavier solanas

L'ESCENARI DEL TAG VA ACOLLIR UNA PRIMERA VERSIÓ DEL 'LIVING THE REQUIEM'

CULTURA
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MÚSICA  LES DUES FORMACIONS ESTAN FENT GIRA AMB ELS NOUS TREBALLS DISCOGRÀFICS

Mazoni i El Petit de Cal Eril 
faran duet a la sala Nau B1
GRANOLLERS. La nit de dissabte a 
la Nau B1 començarà amb Mazo-
ni –nom artístic del cantant Jau-
me Pla–, qui tocarà la guitarra i el 
sintetitzador, acompanyat d'Aleix 
Bou a la bateria i el baixista Mi-
quel Sospedra. Els músics pro-
vinents de la Bisbal d'Empordà 
faran sonar Desig imbècil, la 13a 
publicació de Mazoni, estrenada 
l'octubre passat amb 11 cançons 
que tenen com a marca la sin-
ceritat dels seus missatges. Desig 
imbècil suposa el retorn de Ma-
zoni al gènere rock d'una forma 
"desacomplexada i sense ma-
nies", explica el cantant. 

Tot seguit, Energia fosca, el dar-
rer treball d'El Petit de Cal Eril, 
també sonarà a la Nau B1. El can-
tant i guitarra Joan Pons –líder del 
grup, nascut a Guissona (Segar-
ra)–, Artur Tort als teclats, Dani 
Comas al baix, el bateria Ildefons 
Alonso i el guitarrista de dotze 
cordes i teclista Jordi Matas inter-
pretaran temes d'un àlbum que 
inclou vuit cançons. Granollers 

serà una de les destinacions de la 
banda, que fins al maig recorre-
rà l'Estat passant per municipis 
com Osca, Lleida, Barcelona, Tàr-
rega, Valls, Torelló, i Vilanova i la 
Geltrú. La música d'El Petit de Cal 
Eril barreja folk, rock i psicodèlia, 
i es recull en treballs des del 2007, 
quan es va publicar la maqueta 
Per què es grillen les patates?, se-

escena gran

MAZONI I EL PETIT DE CAL ERIL Interpretaran els darrers treballs

guida dels discs Vol i dol (2010), 
La figura del buit (2013) i La for-
ça (2016), tots tres produïts per 
la discogràfica Bankrobber, segell 
que també difon les creacions de 
Mazoni.  

Ds 15 de febrer, 22 h
Sala Nau B1. Preu: 12 €

GRANOLLERS. El 30è Festival de 
Jazz de Granollers oferirà el quart 
concert divendres (22 h) al Casino 
de la mà del trio liderat pel pianis-
ta Xavi Torres, acompanyat per 
Vic Moliner al contrabaix i Joan 
Terol a la bateria, de la formació 
habitual, i amb l'afegit de luxe del 
saxofonista holandès Ben van Gel-
der, un solista de talla internacio-
nal que ha tocat amb músics com 
Mark Turner, Ambrose Akinmusi-
re i Aaron Parks.

Xavi Torres, nascut a Tarragona 
el 1991, és considerat un dels mú-
sics més destacats i amb més pro-
jecció del panorama jazzístic euro-
peu, tot i que el pianista ha portat 
el seu talent també al continent 
americà. Com a líder de la formació 
ha rebut premis i reconeixements 
internacionals i va ser finalista en 
el prestigiós certamen Jazz Piano 
Competition de Washington. Tor-
res ha enregistrat quatre àlbums 
com a capdavanter i més d'una 

DIVENDRES, QUARTA CITA DEL 30è FESTIVAL DE JAZZ

Vic Moliner, Joan Terol i 
Ben van Gelder se sumaran  
al talent de Xavi Torres

trentena de discs amb diferents 
projectes de l'escena europea. El 
pianista es va formar en jazz i mú-
sica clàssica a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) i al 
Conservatori d'Amsterdam, on va 
aconseguir fer-se amb el domini 
de l'instrument i amb la  versati-
litat en el llenguatge musical. Per 
a Torres, la música és un "refugi 
del món exterior".  

Irene Reig
Dimecres a la nit, el restaurant 
Anònims va acollir el concert d'Irene 
Reig Trio, la formació integrada 
per la jove barcelonina Irene Reig 
al saxo alt, Pau Sala al contrabaix i 
Joan Casares a la bateria; un grup 
amb cinc anys de recorregut que va 
aportar swing als assistents.

La formació Manel, integrada per 
Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí 
Maymó i Arnau Vallvé va aterrar 
dissabte a un Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) sense cap  
butaca lliure. El grup va fer sonar Per 
la bona gent, una aposta pel pop en 
forma de cançons produïdes amb el 
novaiorquès Jake Aron que combinen 
la tradició de la música catalana amb 
l'electrònica, el hip hop i l'urban, i que 
ha convençut públic i crítica.

          Manel omple 
de cançó, electrònica 
i convençuts el TAG

xavier solanas

GRANOLLERS. Prosopagnòsia és 
el llibre que avui, dijous (19.30 
h), presentaran els autors Joan 
Fontcuberta –docent, assagista, 
crític, promotor d'art especialit-
zat en fotografia i artista resident 
i assessor a l'Espai d'Arts de Roca 
Umbert– i Pilar Rosado, també 
artista resident al centre gra-
nollerí. El projecte parteix d'un 
arxiu fotogràfic de personalitats 
públiques que apareixen a un di-
ari local espanyol actiu als anys 
30. La col·lecció de rostres s'ha 
aplicat a un algoritme denomi-

nat GAN (Generative Adversarial 
Network) que desenvolupa un 
procés d'aprenentatge automàtic 
per generar noves cares a partir 
dels retrats de l'arxiu. El resultat 
és Prosopagnòsia, un nou recull 
d'imatges fotorrealistes de perso-
nes que no existeixen. 

El terme prosopagnòsia –definit 
pel neuròleg Joachim Bodamer 
l'any 1947– fa referència a la di-
ficultat per recordar rostres, tant 
el d'un mateix com els dels altres; 
cares que poden ser percebudes 
però no reconegudes.  a.j.

'Prosopagnòsia', un recull
de rostres sense reconèixer

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE FONTCUBERTA I ROSADO

Jordi Pagès il·lustra el recull 
'Tres poetes de Cadaqués'
L'artista granollerí Jordi Pagès ha il·lustrat el recull Tres poetes de Ca-
daqués, un volum realitzat per les compiladores Rosa Ardid i Caterina 
Riba amb els millors textos de les poetesses Quima Jaume, Rosa Leve-
roni i Clementina Arderiu –de generacions diferents, però amb la coin-
cidència del seu pas pel municipi empordanès–. "He gaudit molt, per-
què a mesura que anava llegint m'anava inspirant, amb elements 
com el mar", relata Pagès, qui ha fet servir una tècnica mixta per a les 
il·lustracions del volum i afegeix que el llibre el va "entusiasmar". A 
més, "he après moltes coses d'aquestes dones, que eren una mera-
vella", celebra el granollerí.  

Neidos, de LDS, serà 
a la taula rodona 
d'autogestió musical
Avui, dijous (20 h), el cantant de Lá-
grimas de Sangre Nil Campderrich 
–amb el pseudònim de Neidos–, 
la productora d'esdeveniments a 
VESC Núria Segòvia, i  Meri Lane, 
fundadora del segell discogràfic 
i empresa de management Luup 
Records, oferiran a la Nau B1 un 
debat formatiu obert sobre les fór-
mules de l'autogestió musical. Està 
organitzat per l'SGAE, La Tornada i 
les Cases de la Música. 

Sopa de Cabra presentarà 'La 
Gran Onada' a l'octubre al TAG
Sopa de Cabra estrena el desè treball, La Gran Onada, divendres 28 de 
febrer, i, per presentar-lo a Granollers, el dissabte 17 d'octubre serà 
Teatre Auditori de Granollers (TAG). De fet, avui, dijous, a partir de les 
10.30 h, ja es podran comprar les entrades per al concert a les taquilles 
del teatre o bé per mitjà dels webs www.teatreauditoridegranollers.cat 
i www.escenagran.cat. Després de quatre anys des del darrer disc, el 
grup gironí de pop rock estrena un àlbum caracteritzat "per una at-
mosfera d'elements com l'aigua, el mar i l'onada, imatges que evo-
quen múltiples lectures relacionades amb el clima i l'esfera social 
i política". Gerard Quintana explica que La Gran Onada tracta temes 
com les injustícies socials i l'amor, presents a les lletres de Sopa de Ca-
bra des dels inicis. Josep Thió, el guitarra de la banda, ha assumit la 
producció del disc.  
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Ricard Urbistondo –dinamitzador 
a Roca Umbert–, Lucas Vico –dina-
mitzador artístic de la cooperativa 
vallesana Erol Urbà–, Adrià Saiz 
–responsable de l'àrea audiovi-
sual del projecte i membre d'Erol 
Urbà, també– i Oleguer Montané 
–dinamitzador, pedagog i produc-
tor musical de la cooperativa– han 
acompanyat una vintena de joves 
d'entre 18 i 22 anys en la produc-
ció de Supervivientes, un videoclip 
que il·lustra un tema de trap. To-
tes les fases de la producció han 
estat creades pels joves durant 
tres mesos, acompanyats dels di-
namitzadors i quatre col·labora-
dors. El cardedeuenc i educador 
social Amat Molero –del projecte 
Ulleres per esquerrans–, el raper 
banyolí Baba Flow –que ha estat 
un dels referents per als joves 
durant el projecte comunitari–, 
Mailén Giovagnoli –ballarina pro-
fessional de hip hop i coreògrafa, 
que ha ofert acompanyament més 
enllà de la dansa, concretament 
en el camp de la gestió de les emo-

El trap integrador dels 'Supervivientes'
AUDIOVISUAL  ROCA UMBERT I EROL URBÀ S'UNEIXEN PER ACOMPANYAR UNA VINTENA DE JOVES EN LA DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE COMUNITARI

cions– i Oriol Monguilod –qui ha 
donat suport en la realització au-
diovisual del videoclip– han sigut 
part del projecte, també.

La tasca dels dinamitzadors 
ha estat, sobretot "cohesionar 
l'equip i preparar les dinàmi-
ques", relata Vico. Alguns dels jo-
ves participants formen part dels 
projectes comunitaris i inclusius 
que el Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) va impulsant, mentre que 
altres joves provenen del col·lec-
tiu de dansa del Gra. "La proposta 
s'ha fet extensiva, també, entre 
les amistats d'aquests dos en-
torns", afegeix Urbistondo. El que 
tenen en comú tots és que es vo-
len dedicar a l'art i comparteixen 
preocupacions relacionades amb 
el fet de ser de barri, "inquietuds 
relacionades amb els abusos 
policials, les drogues, els estu-
dis, la família, la situació econò-
mica i la segregació de classes 
socials, indicadors que, quan 
els vam conèixer, ens van aju-
dar a identificar el grup", expli-

erol urbà

FOTOGRAMA La direcció de fotografia treballa la il·luminació amb impacte

ca Urbistondo. Ara, el videoclip es 
troba en fase de postproducció. Si 
bé ja es disposa d'un primer mun-
tatge, l'audiovisual s'està perfecci-
onant i se li està procurant donar 
un acabat "el més professional 

possible", explica Saiz. El video-
clip –rodat durant dues jornades 
al CAM, la nau Dents de Serra i la 
Tèrmica– té una durada d'entre 2 
i 3 minuts i presenta els joves, qui 
van apareixent tot cantant i ba-

llant a càmera, trencant la quarta 
paret, amb una direcció de foto-
grafia que treballa la il·luminació 
de forma difusa, alhora que im-
pactant. En unes setmanes es pre-
sentarà l'acabat en una trobada 
amb els participants de Supervivi-
entes, i també es difondrà mitjan-
çant les xarxes socials, com ara al 
compte d'Instagram d'Erol Urbà 
(@erolurba). 

La cançó del videoclip Supervi-
vientes també ha estat creada pels 
joves, tant els continguts de les lle-
tres, estretament relacionats amb 
les inquietuds dels joves, com la 
producció musical, que s'ha enre-
gistrat als bucs d'assaig de Roca 
Umbert. Les valoracions del pro-
jecte són del tot positives. "Hem 
quedat molt sorpresos del 
gran capital humà que hi ha 
en aquests joves; tenen molt 
talent i són molt bons", celebra 
Urbistondo, qui, conjuntament 
amb Vico i Saiz, està d'acord en 
el fet que "les grans veritats no 
les hem dit els dinamitzadors i 
els col·laboradors, sinó que les 
han dit els joves participants en 
un procés que no ha estat unidi-
reccional" i que ha consistit en un 
"diàleg de confiança i sensibili-
tat". i aïda jiménez

CINEMA  LA CANTANT CATALANA PORTAVA DOS TREBALLS DEL CREADOR GRANOLLERÍ

El dissenyador Jordi Dalmau, 
autor del vestit de Gisela als Oscars
El dissenyador granollerí Jordi 
Dalmau ha confeccionat el vestit 
que va lluir diumenge la cantant 
Gisela a la gala dels Oscars 2020 al 
Dolby Theatre de Los Ángeles, on 
va interpretar la cançó principal 
de la pel·lícula Frozen 2, amb veus 
d'altres països com Alemanya i 
Japó. Dalmau explica que era "un 
look molt marcat pels cànons 
de Disney pel que fa al color". 
A la seva maleta, Gisela portava 
dos dissenys del granollerí per 
tal de tenir pla A i B. El principal 
és el vestit joia confeccionat com-
pletament a mà amb pedreria de 
Swarovski bicolor en rosa, fet per 
l'equip de Jordi Dalmau al seu ta-
ller de Granollers. Totes les peces 
que portava la cotilla de màniga 
llarga estaven mil·limètricament 
disposades i cosides a mà, i la fal-
dilla estava confeccionada amb la 
tècnica del trinxat. El pla B consis-
tia en un vestit fet en gasa de seda 
prisada tallada en sis abraçadores 
per donar-li moviment. El cos era 
en pedreria malva de petites per-
les al to amb màniga llarga.  

the academy

GISELA Lluïa un vestit joia confeccionat completament a mà

n Dissabte (11.30 h), el cinema Edison 
acollirà la quarta edició d'Un dia de fes-
ta! La Festa del Cinema Infantil en Català 
i es projectaran les pel·lícules La caça 
del dragó, Basia i Anielka, La tardor al 
regne d'Escampeta i Oubecedari Màgic. 

FESTA DEL CINEMA 
INFANTIL EN CATALÀ

Concert 'galàctic' de l'EMM Claudi Arimany 
Simfonia Galàctica va ser el concert d'hivern que diumenge l'Escola 
Municipal de Música (EMM) Claudi Arimany de les Franqueses va portar a 
escena al Teatre Auditori de Bellavista conjuntament amb la ContraOrquestra 
del Baix Penedès. Es van interpretar obres de pel·lícules com 2001: A Space 
Odyssey, Star Wars, E.T. i Avatar, de les quals es van projectar imatges.

xavier solanas

MÚSICA  UNA CINQUANTENA D'INTÈRPRETS, A BELLAVISTA

Cicle Gaudí

El Cicle Gaudí aterrarà a l'Edison amb 
la projecció de La hija de un ladrón di-
marts (20 h), premiada als guardons 
Gaudí d'enguany amb tres categories. 

PROJECCIÓ DE 'LA 
HIJA DE UN LADRÓN'

Creació col·lectiva de memòria històrica
El Centre d'Arts en Moviment (CAM) acollirà dimecres (20 h) l'ini-
ci d'uns tallers de creació col·lectiva entorn de la recuperació de la 
memòria històrica de les fàbriques de Catalunya. Les sessions –conduïdes 
per Daniel Rosado del col·lectiu Lamajara–, que porten per nom Tèxtil, 
estan dirigides a persones majors de 50 anys, i es duran a terme els di-
mecres de febrer a maig. Per apuntar-se, cal inscriure's al web d'Escena 
grAn pel preu de 15 euros. L'espectacle final, resultant dels tallers, es farà 
dissabte 16 de maig a la Mostra d'Art Urbà (MAU) de Roca Umbert. 

Els creadors han ideat tant la lletra, com la música i el videoclip, que han gravat a la fàbrica
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ESPECIALISTAS EN CERRADURAS, 
ESTAMOS CERTIFICADOS PARA LA APERTURA 

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

Y PUERTAS ANTI ATRACO. 

REFORZAMOS PUERTAS 
Y CERRADURAS EXISTENTES.

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

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

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.
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HANDBOL. DIUMENGE 16, 12.30 h
VIVEROS HEROL BM NAVA - FRAIKIN BMG 
amb Aitor Compañón 

FUTBOL. DIUMENGE 16, 12 h
EC GRANOLLERS - VILAFRANCA FC
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 13 al diumenge 16 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 7º 15º 5º 17º 7º 18º 7º

POPULAR  EL 12è PRESIDENT AGAFA EL RELLEU A CARRUESCO, QUI SEGUEIX A LA DIRECTIVA

Xics constitueix la nova junta 
presidida per Arnald Morató

L'assemblea general de Xics de 
Granollers va renovar divendres 
la junta directiva, amb un equip 
jove –la meitat dels membres són 
menors de 30 anys–. El garriguenc 
Arnald Morató va ser escollit com 
a president –és el 12è–, qui agafa 
el relleu a David Carruesco, que 
ha presidit la colla durant 3 anys, 
i que es mantindrà a la junta. Per 
a Morató, la paraula que descriu 
l'etapa que ara comença és "rep-
te, perquè quan ets responsa-
ble d'allò que t'estimes, ho vols 
fer molt bé i no et dónes opció 
a fer-ho normal", relata el presi-
dent. Morató va entrar als Xics 

amb 19 anys –ara en té 24–, i la 
darrera temporada va formar part 
de la junta directiva com a vocal 
d'activitats. "Durant aquests 
cinc anys he crescut molt per-
sonalment", expressa Morató, i 
afegeix que "m'agradaria tornar 
el que Xics m'ha donat". 

Dimarts va tenir lloc el primer 
assaig de la nova temporada cas-
tellera, un any marcat per objec-
tius com el creixement social de 
l'entitat, amb nous socis. "Ara 
som unes 120 persones, i ens 
agradaria poder-ne ser 150, 
aconseguint que les camises 
velles siguin ocasionals, i les 

ocasionals siguin habituals". 
Per aquest motiu, dins la junta 
s'ha creat una nova àrea de crei-
xement, amb Carruesco com a 
responsable. També es té el pro-
pòsit de treballar en diferents co-
missions per buscar més implica-
ció de la gent que forma la colla. 
"Ens agradaria que tothom que 
pogués, en la mida del possible, 
formés part d'alguna comissió", 
explica Morató. 

A banda de Moretó i Carruesco, 
la junta, integrada per 12 mem-
bres, està formada també per Eu-
dald Oliver, Paula Martínez, Jordi 
Cirac, Andreu Merlos, Anna Leiva, 
Xavi Raich, Martí Cera, Carlos Es-
pinosa, Mari Rodríguez i la cap de 
colla fins ara –que es manté al càr-
rec– Irene Aguado. 

Un altre dels objectius que s’està 
treballant des de Xics és la millora 
dels elements de seguretat a l’ho-
ra d’assajar, com ara la instal·lació 
d’una xarxa permanent a La Troca 
de Roca Umbert. Actualment, la 
xarxa s’ha de muntar i desmuntar 
cada dia que es fa assaig. Els Xics 
–que assagen cada dimarts i diven-
dres des del febrer fins al novem-
bre– recorden, a l'inici d'aquesta 
temporada, que fer castells és una 
activitat oberta a tothom.  a.j.

NOVA JUNTA Formada per dotze membres i encapçalada per Morató

juanka casado

GRANOLLERS.  La dotzena edició 
del ball de gitanes donarà el tret 
de sortida a la celebració del Car-
naval diumenge (12 h) des de la 
plaça de la Corona i fins a la Por-
xada. L'activitat està organitzada 
per la Colla de Gitanes i l'Esbart 
Dansaire de Granollers. La colla 
farà una actuació acompanyada 
del grup de música Aires del Mont-
seny amb més d'un centenar de 
balladors guarnits amb faldilles, 

mantons, americanes, picarols, 
faixes, mocadors i amb la mimosa, 
un dels elements més caracterís-
tics que simbolitza la proximitat 
amb la primavera. El ball de gita-
nes tindrà per capdavanters els 
nuvis, que seran els encarregats 
de triar qui seran els nuvis de les 
gitanes de l'any vinent. Enguany hi 
haurà una novetat, les corrandes, 
una dansa que s'incorpora i que 
comptarà amb la música creada 

El Carnaval s'inicia amb ball de gitanes
S'HI INCORPORARAN LES CORRANDES, UNA DANSA AMB MÚSICA DE MARTÍ VENTURA

per Martí Ventura– on diferents 
membres interpretaran figures 
variades. Diumenge també se ce-
lebrarà el ball d'homenatge, el ball 
de brutes i el ball dels diablots. 

El Carnaval seguirà a partir de 
Dijous Gras (20 de febrer), amb 
l'arribada i la cercavila d'en Car-
nestoltes, l'Abat dels Bojos i els Di-
ablots amb un recorregut que aca-
barà al Palau de Can Solda, l'espai 
que enguany és novetat. 

GRANOLLERS. El periodista i es-
criptor Andreu Claret serà avui, 
dijous (19 h), a la llibreria La Gra-
lla per presentar la seva última 
obra, El Cònsol de Barcelona. La 
novel·la, publicada per Colum-

na Edicions el 2019, se situa  a 
Barcelona durant la Guerra Civil  
(1936-1937) i entén la ciutat com 
un bullidor d'il·lusions, conspira-
cions i tragèdies. El llibre, prota-
gonitzat pel cònsol soviètic Vladi-

Andreu Claret du a La Gralla  
'El cònsol de Barcelona'

mir Antónov-Ovséienko –qui té 
l'encàrrec d'ajudar la rereguarda 
republicana, però també contro-
lar la CNT i perseguir els trotskis-
tes del POUM–, va guanyar el pre-
mi Nèstor Luján 2019 de novel·la 
històrica. La presentació del llibre 
comptarà amb la col·laboració de 
la secció de cultura de Comissions 
Obreres (CCOO) i del grup de pen-
sionistes de CCOO Granollers. 
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Assumpta Montellà, al Museu
L'escriptora i historiadora Assumpta Montellà 
–autora de La Maternitat d'Elna, entre altres obres– 
oferirà  la conferència La dona de la postguerra 
al Museu de Granollers dimarts (18.30 h), en 
el marc de les xerrades del cicle d'AGEVO. 

La festa de Sant Antoni Abat –patró dels animals– se celebrarà diumenge a la 
Roca del Vallès amb els tradicionals Tres Tombs, que al municipi es van començar 
a organitzar als anys 70. Aquest acte festiu esdevenia un homenatge als animals 
i a la gent dedicada a les feines del camp. En honor al sant, es realitzava una 
processó que anava acompanyada d'una desfilada de carros guarnits amb 
branques del bosc i flors i en la qual es donava 3 voltes a l'església. La festa, que 
conserva gran part de la tradició, té ara per objectiu recordar les èpoques en 
què els animals eren el principal mitjà de transport i una eina de treball  
imprescindible. La jornada començarà amb un esmorzar (9 h) a la plaça Sant 
Jordi, i a les 11 h els participants es concentraran a la Riera. Mitja hora més tard, 
començarà la cercavila dels Tres Tombs, que iniciaran els Tabalers de la Colla de 
Diables i que acabarà amb la benedicció de mascotes, animals, carros i tractors 
a la plaça de l'Església, i amb un pica-pica popular a la plaça Sant Jordi. En 
paral·lel, durant tot el matí s'instal·larà a la plaça de l'Era la Fira Gastronòmica. 

La Roca celebra Els Tres Tombs 
amb tradició i gastronomia

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament / jordi coll

DIJOUS, 13 
18.15 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre El cònsol de 
Barcelona, a càrrec d'Andreu Claret
19.30 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Presentació del llibre Prosopagnòsia, 
de Joan Fontcuberta i Pilar Rosado
20 h Sala Nau B1
Taula rodona Sóc autor, com sobreviure 
des de l'autogestió?, a càrrec de Nil 
Campderrich –Neidos–, Núria Segòvia 
i Meri Lane

DIVENDRES, 14
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Gra. Equipament juvenil
Tallers per a famílies amb adolescents. 
L'alcohol i el tabac, en parlem?
21 h Sala Francesc Tarafa
Concert. M'encanta, amb el Cor Jove 
Amics de la Unió, a benefici del  
projecte de Mans Unides Vallès Oriental

DISSABTE, 15
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
10 h CAM de Roca Umbert
Workshop de dansa contemporània 
amb Roberto Olivan
10.30 h Plaça de la Porxada
Fira de la Llotja del Disseny
11.30 h Cinema Edison
Un dia de festa! La Festa del Cinema 
Infantil en Català
21.30 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h Sala Nau B1 
Concert d'El Petit de cal Eril i Mazoni
22 h La Troca de Roca Umbert

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer
Galeria El Sol-Antiga Casa Matas
Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Fins a finals de febrer

Espai Tranquil de Barbany
Es tracta d'abstracte, de Sion Botey
Fins al 15 de febrer
Espai Gralla
Finger Art. Inauguració dissabte  
(18 h). Fins al 15 de febrer
Aliança Francesa
La mode et les codes vestimentaires. 
Fins al 28 de març
Espai d'Arts de Roca Umbert
El mapa de l'imperi, de Marta Bisbal. 
Fins al 8 de març 
Biblioteca Can Pedrals
La mar de sorres, de Montserrat 
Farré. Fins al 22 de febrer

DIJOUS, 13
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de Popcorn

DIVENDRES, 14
18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'experiments  
científics, a càrrec de Jesús Gascó

DISSABTE, 15
11 h Biblioteca Municipal 
Taller científic familiar Sorral magnètic, 
a càrrec de Marc Boada
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 
Marina i el somni de volar, a càrrec de 
Núria Serra i Carlota Cuenca

DIUMENGE, 16
8 h Plaça Can Ganduxer
Sortida de natura. Senderisme,  
d'Aiguafreda a Aiguafreda de Dalt
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
13 h Antigues Escoles de Llerona
Calçotada popular del CE Llerona.  
XXIII Memorial Pere Bou

DIMARTS, 18
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada i taller. Acompanyar els  
adolescents en la presa de decisions
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de Popcorn. Visionat i 
debat posterior de La casa de papel

LES FRANQUESES

Ballada de swing
22.30 h Casino
Festa de sevillanes

DIUMENGE, 16
9 h c. Mare de Déu de Montserrat
Mercat de productes reciclats i  
artesanals, a càrrec d'AV Tres Torres
10 h CAM de Roca Umbert
Workshop de dansa contemporània 
amb Roberto Olivan
12 h L'Adoberia
Visita a L'Adoberia de Ginebreda

12 h Plaça de la Porxada
Ball de gitanes
17.30 i 19 h Teatre Auditori 
El Carnaval dels animals, amb l'OCGr
18 h Casino
Ball social, a càrrec de Chus

DILLUNS, 17
17.30 h Escola Salvador Llobet
El respecte a un mateix, als altres, a 
l'entorn... Espai de debat educatiu de 
Granollers, a càrrec de Maria Marín i 
Francesc Reverter
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura, amb 
Francesc Viñas, professor de literatura
19 h Cinema Edison
Sessió informativa sobre la  
preinscripció escolar als centres  
públics de secundària. Curs 2020-2021

DIMARTS, 18
19 h Museu de Ciències Naturals
Sessió informativa sobre la  
preinscripció escolar als centres  
d'infantil i primària. Curs 2020-2021
20 h Cinema Edison

La hija de un ladrón. Cicle Gaudí

DIMECRES, 19
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció. Obrim les cartes 
de la postguerra
20 h CAM de Roca Umbert
Tèxtil, moviment comunitari amb Daniel 
Rosado, del col·lectiu Lamajara 
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