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EN PORTADA

La Generalitat
replanteja com 
desenvolupar
el PDU del Circuit 
El govern municipal de Granollers
confia que l'Incasòl aprovi la urbanització 
d'una primera fase aquest mateix any 

El projecte Motorsport, una iniciati-
va pensada per potenciar l’activitat 
econòmica i millorar la competiti-
vitat de la indústria de l’esport del 
motor a Catalunya, especialment a 
l’entorn del Circuit de Barcelona- 
Catalunya, avança molt lentament. 
Motorsport –presentat oficialment 
fa dues setmanes– està vinculat, des 
del primer moment, al desenvolu-
pament del pla director del Circuit 
(PDU), un projecte de delimitació 
i ordenació de tres sectors de l'en-
torn del Circuit destinats a activitats 
econòmiques (comercial, oficines, 
tecnològic, industrial), lleure i ser-
veis educatius i esportius. Es trac-
ta dels sectors de Torre Pardalera, 
a cavall de Granollers i Montmeló; 
Can Guitet, a Montmeló i Parets; i 
Can Riba-Can Ninou, a Granollers.

El PDU del Circuit es va aprovar 
definitivament el gener de 2016 
amb l’objectiu de desenvolupar-lo 
en 15 anys, però la falta de disponi-
bilitat econòmica de la Generalitat, 
que és l’ens que ha tirar-lo enda-
vant, ha anat posposant l’inici del 
desenvolupament. De fet, el pres-
supost de la Generalitat del 2017 ja 
preveia dues partides de 925.000 
euros cadascuna per iniciar la ur-
banització del sector de Torre Par-

dalera, un espai de 12 hectàrees 
paral·lel a la recta del Circuit, als 
termes de Granollers i Montmeló, 
que havia d’acollir els usos comer-
cials relacionats amb el món del 
motor, oficines i un centre d’esdeve-
niments. No obstant això, el projec-
te no va arribar a executar-se, i des 
d’aleshores –asseguren des del De-
partament de Territori– “s’ha anat 
treballant de manera consensua-
da amb els ajuntaments afectats 
la planificació i redacció dels 
projectes de reparcel·lació i d’ur-
banització”, una tasca que lidera 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl). 

Des de l’Ajuntament de Grano-
llers, el regidor d’Hisenda Jordi Ter-
rades lamenta que el desenvolupa-
ment del PDU estigui en espera des 
de fa anys i que “determinats en-
granatges de la Generalitat que 
no hagin funcionat prou bé” per 
tirar-lo endavant. No obstant, con-
fia que aquest 2020 l’Incasòl apro-
varà els projectes d’urbanització i 
reparcel·lació d’un primer sector 
de l’entorn del Circuit, que proba-
blement sigui el de Torre Pardalera 
tal com ja es preveia en els calen-
daris de 2016. Els altres sectors 
previstos, a mitjà termini, serien el 

de Can Riba-Can Ninou, de gaire-
bé 30 ha, destinat a usos hotelers, 
recreatius i de serveis esportius, i 
el de Can Guitet, de gairebé 36 ha, 
per a indústria, serveis, oficines, 
tecnologia i serveis educatius. A 
més dels usos predominants, però, 
el sector preveu un ampli ventall 
d’usos compatibles, com ara l’ho-
teler i els destinats a serveis (de 
restauració, recreatius, sanitaris, 
assistencials, esportius, culturals, 
associatius i administratius). El 
planejament també accepta usos 
recreatius i esportius –kàrting, cir-
cuits de cotxes 4x4, motocròs i tri-
al– a l'àmbit de Palou sud, al costat 
de la depuradora

Joan Fontserè, director del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, entén 
que la falta de finançament ha fre-
nat durant aquests anys el desenvo-
lupament del PDU i insta els agents 
implicats en la tramitació urbanís-
tica a desencallar algun dels sectors 
previstos. “Cal veure quina part 
del finançament assumeixen els 
inversors privats, la Generalitat, 
els ajuntaments i els propietaris, 
conscients que s’haurà de fer per 
fases, perquè fer-ho de cop és 
impossible”, assenyala. 

arxiu

continua a la pàgina 20 

Fontserè també remarca que la 
feina del Circuit en aquest projecte 
és “detectar i captar oportunitats 
per al sector i traslladar-les als 
responsables de desenvolupar 
urbanísticament el PDU perquè 
vegin la necessitat de tirar enda-
vant el projecte”. i x.l.

REPARCEL·LACIÓ EN MARXA  El sector de Torre Pardalera, en groc, és el primer que es preveia desenvolupar

Economia

Joan Fontserè considera que l’equi-
pament esportiu ha de ser el tractor 
d’aquest pla urbanístic amb la gene-
ració d’activitat del motor, indústria i 
esdeveniments, i que tot plegat és una 
oportunitat per generar llocs de treball, 
riquesa i activitat econòmica. “Hem 
d’estar preparats per acollir l’activitat 
econòmica que a poc a poc va preci-
pitant i sortint de Barcelona”, afirma. “I 
també hem d'identificar oportunitats, 
complementar la funció del Circuit més 
enllà de les curses i donar valor afegit 
en l’àmbit de l’entreteniment”. De fet, 
l’equipament té activitat en pista uns 
300 dies a l’any, fet que implica diversos 
sectors: restauració i hoteleria, empre-
ses auxiliars de manteniment i produc-
ció d’esdeveniments, entre d’altres.

EL CIRCUIT, MOTOR
DEL PLA URBANÍSTIC

n  Els últims anys també hi ha hagut 
col·lectius i entitats que s’han posicionat 
en contra del projecte en considerar que 
és especulatiu, que afecta el medi am-
bient  i que serà especialment lesiu per 
Palou, i també que perjudicarà els veïns 
de la comarca en medi ambient, salut i 
mobilitat. Bona part d’aquestes enti-
tats s’apleguen a la plataforma No ens 
vendreu la moto, i en formen part, en-
tre d’altres, la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, Ecologistes en Acció, 
La Magrana Vallesana, la Crida per Gra-
nollers-CUP, Podem, Arran, EUiA, Gra-
nollers en Transició i Granollers Pedala.

COL·LECTIUS
CONTRARIS AL PDU
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L'edat mínima per circular en patinet 
elèctric per la ciutat serà de 14 anys

PATINETS  Cada cop són més els veïns que decideixen desplaçar-se en VMP

GRANOLLERS. Tot i considerar que 
cal una normativa comuna arreu 
del país, la proliferació de patinets 
elèctrics a la ciutat ha fet claudicar 
l'equip de govern granollerí, que 
ha posat fil a l'agulla en la redac-
ció d'un reglament municipal de 
l'ús de vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP), que es portarà a de-
bat al ple del proper dimarts.

L'Ajuntament ha pres com a punt 
de partida la instrucció que la Di-
recció General de Trànsit (DGT) va 
publicar al desembre. El regidor de 
Mobilitat, Juanma Segovia, ha expli-
cat que els propers mesos és proba-
ble que la DGT aprovi una llei per als 
VMP, "una normativa estatal que 
és necessària, perquè ara cadas-
cú fa la guerra pel seu compte i 
no té sentit que no hi hagi normes 
comunes a tots els municipis". 
Malgrat això, Granollers està dispo-
sat a aprovar algunes especificitats. 
De tota manera, "dimarts preve-
iem l'aprovació inicial, de mane-
ra que encara hi haurà marge per 
modificar tot allò que calgui de la 
proposta de normativa".
 
Ordenació comuna
De moment, tal com recomana la 
DGT, la normativa municipal re-
cull que les persones que circulin 
amb VMP no poden portar auri-

REGULACIÓ  L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PREVEU APROVAR AL PLE DE DIMARTS UNA NORMATIVA DE L'ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

M.E.

culars ni utilitzar el telèfon mòbil 
mentre estan en marxa. També 
se sancionarà la circulació amb 
més d'una persona en el vehicle, 
així com si se circula de nit sense 
llums o elements reflectants.

Pel que fa a l'espai de circulació, 
la DGT advoca perquè la vorera 
sigui per al vianant, però deixa la 
regulació als ajuntaments.
 
Especificitats granollerines
En aquest sentit, el govern gra-
nollerí proposa que els patinets 
només puguin anar per la vorera 
en cas que aquesta permeti deixar 

La Marata de l'edat mitjanaL'Arxiu tracta el paper de la dona en el franquisme
El Centre d'Estudis de Granollers i el Centre 
Cultural de Marata organitzen dijous vinent
(20 h) la conferència La vil·la palau de Marata
i els inicis de l'edat mitjana al Vallès Oriental,
a càrrec del professor de la UAB Ramon Martí.

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) inaugurarà dimecres  
una nova exposició de fotografies del seu fons al vestíbul de 
l'Ajuntament. En aquesta ocasió, la mostra tractarà El paper relegat 
de la dona sota el franquisme, sobretot durant els anys 50. L'exposició 
s'inaugurarà a les 18 h, i es podrà visitar fins al 15 de maig.

SOCIETAT

un mínim de 3 metres d'espai lliu-
re –la mateixa norma que s'aplica 
a les bicicletes–. En el cas de l'illa 
de vianants, Segovia reconeix que 
el debat a la comissió informativa 
i al consell de Mobilitat sobre si 
s'hi pot circular amb VMP ha es-
tat intens. Finalment, la proposta 
que el govern presentarà al ple 
permet la circulació de patinets a 
l'illa de vinants, tot i que amb li-
mitacions. "Les bicicletes no han 
causat tants problemes perquè 
l'increment del seu ús ha estat 
paulatí, i circulen per l'illa. De 
fet, si hi entren bicis i també 

furgonetes, era estrany prohi-
bir-ho als patinets", argumen-
ta Segovia. Així, els VMP podran 
circular per l'illa de vianants en 
els mateixos horaris de càrrega i 
descàrrega –24 a 11 h, 13.30 a 16 
h, i 20.45-24 h–, excepte els dijous 
de mercat– i hi tindran la velocitat  
limitada a 10 quilòmetres per 
hora –per la calçada ho poden fer 
fins a 25 km/m, a priori la seva ve-
locitat màxima–.

La CGT tampoc fixa l'edat 
mínima per poder conduir un 
d'aquests vehicles –i altres nor-
matives municipals es mouen 
entre els 12 i 16 anys–, de mane-
ra que Granollers proposarà que 
l'edat mínima per circular amb un 
VMP siguin els 14 anys.
 
L'ús de casc
La DGT, de moment, també deixa 
sota la responsabilitat dels ajun-
taments la decisió de si cal o no 
l'ús de casc per circular amb pa-
tinet elèctric. El consistori grano-
llerí proposarà que sigui obligato-
ri fins als 16 anys.

Tots els detalls de la proposta 
de normativa, i les corresponents 
sancions pel seu incompliment, 
es donaran a conèixer dimarts 
al vespre en l'exposició d'aquest 
punt al ple municipal. i m.eras

El consistori permetrà l'accés a l'illa de vianants, però en limitarà la velocitat a 10 km/h

Successos

Dimecres de la setmana passada una 
noia que conduïa un patinet elèctric 
va resultar ferida greu en caure a l'en-
creuament de la carretera de Cànoves 
amb el camí de Can Ramon Coix, a les 
Franqueses. Va ser atesa per una am-
bulància del SEM i traslladada a l'Hos-
pital General de Granollers.

En aquest cas, la jove que duia el 
patinet va caure sense ningú més im-
plicat, però a Granollers hi ha hagut un 
degoteig d'ensurts per atropellaments 
de patinets a vianants.

FERIDA GREU EN 
CAURE DEL PATINET

n La junta de govern ha donat llum ver-
da a la licitació del contracte per a la 
redacció, execució i manteniment de la 
segona part del projecte d'instal·lació 
de rampes mecàniques a la Font Verda, 
en concret en el tram del carrer Carles 
Riba que va de la plaça de la Font Verda 
al carrer Lluís Vives. El projecte, que es 
va presentar l'octubre passat, preveu 
instal·lar els trams de rampes al mig 
del carrer, de manera que es crearà una 
vorera de més de 5 metres d'amplada al 
costat sud, que servirà d'accés a guals i 
incorporarà arbrat i mobilitari urbà, com 
si fos un passeig. El projecte té un pres-
supost de 1.708.458 euros i es preveu 
que sigui una realitat el maig de 2021.

PAS ENDAVANT 
PER A LES SEGONES 
RAMPES MECÀNIQUES 
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LES FRANQUESES. "La voluntat 
de l'equip de govern és retirar 
el sistema foto-vermell durant 
aquest mandat", explica el re-
gidor de Seguretat Ciutadana de 
l'Ajuntament de les Franqueses, 
Joan Antoni Marín, i avança que 
alguns dels polèmics semàfors po-
drien quedar sense capacitat san-
cionadora aquest mateix 2020.

"El sistema s'anirà retirant a 
mesura que anem implemen-
tant altres mesures per paci-
ficar el trànsit", diu Marín, qui 
assegura que el sistema foto-ver-
mell "ha estat molt efectiu" en 
l'objectiu de reduir i pacificar el 
trànsit en els punts controlats per 
les càmeres. Per substituir el sis-
tema a Llerona, el govern proposa 
un radar per tram entre la roton-
da d'Els Gorchs i l'Ajuntament.

De moment, després de la fina-
lització del contracte amb l'em-
presa que gestionava el sistema 
foto-vermell, l'Ajuntament n'ha 
assumit la gestió directa. Així, 

Per fer-ho, l'Ajuntament ha 
signat un contracte menor amb 
la mateixa empresa que fins ara 
gestionava el servei perquè du-
rant uns 10 mesos faci el mante-
niment de la instal·lació, i durant 
aquest temps es farà tot el procés 
de licitació per adjudicar un nou 
contracte de manteniment del sis-
tema foto-vermell. Pel que fa al fil-
tratge i la validació de les imatges 
de les càmeres, que fins ara feia 
Aplicaciones Eléctricas ENE i que 
passava a la Policia Local per san-
cionar els infractors, seran tècnics 
municipals i la mateixa Policia Lo-
cal qui faran aquesta tasca.

De fet, l'Ajuntament ha emès un 
comunicat en què remarca que 
les sancions dels foto-vermells es 
continuen tramitant amb norma-
litat, com fins ara. I, per tant, les 
novetats contractuals vinculades 
a aquestes instal·lacions no alte-
ren de cap manera la tramitació 
de les sancions per les infraccions 
comeses.  X.L.

s'encarrega directament el filtrat-
ge d'imatges del sistema foto-ver-
mell que fins ara duia a terme 
l'empresa Aplicaciones Eléctricas 
ENE. El contracte d'aquesta em-
presa amb l'Ajuntament va fina-
litzar a mitjans de gener, i ara el 
consistori ha valorat com donar 
continuïtat al servei.

arxiu

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT HA ASSUMIT LA GESTIÓ DIRECTA DE LES INSTAL·LACIONS

Un radar substituirà a Llerona 
els semàfors del foto-vermell

SEMÀFOR POLÈMIC

n El Centre de Recursos Agraris de Can 
Ribas, a les Franqueses, acollirà dijous 
27 (de 18 a 20 h) l'exposició pública del 
Pla de Mobilitat del Vallès, on es faci-
litarà informació del procés d'al·lega-
cions. També hi haurà un torn obert de 
precs i preguntes. El període d'exposi-
ció pública està obert fins al 6 d'abril.

EXPOSICIÓ DEL PLA DE 
MOBILITAT DEL VALLÈS

El Pla de Mobilitat del Vallès no 
contempla el Quart Cinturó entre 
Sabadell i Granollers. Ho explica-
va el conseller de Territori, Damià 
Calvet, en la presentació del docu-
ment davant els alcaldes d'aquest 
territori. "Hi ha una mobilitat 
per resoldre, si convé amb 
projectes complementaris", ha 
apuntat. Alhora ha advertit que el 
pas d'una "infraestructura pesa-
da" per aquesta zona "és inaccep-
table". Amb tot, ha indicat que sí 
que existeix un consens per "aca-
bar el que ja està començat", 
referint-se al tram entre Terrassa 
i Abrera, i per connectar les dues 
capitals del Vallès Occidental amb 
una via "que no sigui de pas". 
El pla, que es troba en exposició 
pública, inclou 72 propostes, un 
pressupost de 2.500 milions d'eu-
ros i una temporalitat fins el 2026.

Després que el passat 4 de fe-
brer s'iniciés el període d'infor-
mació pública del Pla de Mobilitat 

El conseller Damià Calvet 
descarta el Quart Cinturó 
de Sabadell a Granollers

LES PROPOSTES SOBRE EL TERRITORI ESTAN OBERTES A DEBAT

del Vallès, divendres el conseller 
de Territori i Sostenibilitat pre-
sentava el document als alcaldes, 
representants municipals i mem-
bres d'algunes entitats econòmi-
ques d'aquest territori. Calvet, 
que participarà en més presenta-
cions, recorda que s'ha obert un 
període per presentar al·legaci-
ons i que "cal escoltar totes les 
sensibilitats". i acn
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GRANOLLERS. L'equip de govern 
municipal preveu un mínim de 40 
milions d'euros –amb fons propis 
i d'altres administracions– per 
destinar a inversions entre aquest 
2020 i el 2023. Aquest import i un 
pressupost municipal anual que 
volta els 90 milions d'euros han de 
permetre el desenvolupament del 
Programa d'Actuació Municipal 
(PAM) d'aquest mandat, que el go-
vern presentarà avui, dijous (20 h), 
al Museu de Granollers.

El govern ha avançat que el PAM 
inclou un miler d'accions fins al 
2023, estructurades en 50 objetius 
i 10 eixos –com la ciutat inclusiva 
construïda des de la diversitat; la 
transformadora amb espais pú-
blics que cohesionen una cituat 
educadora, creativa i amb identitat, 
i la compromesa i sostenible que 
vol contribuir a un món més just–. 
Tot plegat, segons el govern muni-

tinuïtat en projectes d'instal·lació 
de plaques solars i plantes de bio-
massa. La primera tinenta d'alcal-
de, Alba Barnusell, ha explicat que 
el compliment de l'Agenda 2030 
serà un dels grans reptes d'aquest 
mandat, que es vol tractar amb la 

cipal, vinculat als 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que 
estableix l'Agenda 2030 de Nacions 
Unides, de la qual es desprendran 
accions com la inclusió de Grano-
llers a la Zona de Baixes Emissions 
(ZBE) ambientals, així com la con-

GRANOLLERS. L'Hospital General 
de Granollers ha iniciat durant 
aquest febrer el programa de pre-
habilitació per als pacients que 
s'hagin d'intervenir d'una cirur-
gia de càncer colorectal.

El programa té com a objectiu 
optimitzar l'estat físic del pacient 
per fer front a una intervenció 
quirúrgica. Amb el suport d'un 
anestesiòleg, una infermera que 
gestionarà de forma personalit-
zada el cas de cada pacient, un 

dietista i un fisioterapeuta, els es-
pecialistes de l'Hospital cercaran 
la millora de la reserva funcional 
del pacient mitjançant un progra-
ma d'entrenament físic persona-
litzat, la promoció de l'activitat 
física, tot complementat amb un 
suport nutricional i psicològic per 
fer front a l'estrès de l'operació.

Es calcula que aquest programa 
pot beneficiar uns 120 pacients 
cada any, tot i que, en principi, 
s'aplicarà als pacients més sensi-

arxiu

AGENDA  L'EQUIP DE GOVERN PRESENTA AVUI (20 H) EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE MANDAT, "ALINEAT AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE"

SALUT  PROGRAMA D'ENTRENAMENT FÍSIC I SUPORT NUTRICIONAL I PSICOLÒGIC AL PACIENT

Un miler d'accions municipals fins al 2023 
amb un pressupost d'inversió de 40 milions 

AVINGUDA SANT ESTEVE La reforma del vial serà de les principals inversions

Acció preparatòria per a una 
operacio de càncer de còlon

bles, com persones majors de 70 
anys o que presentin un mal estat 
general, o estiguin desnodrits o 
anèmics. Aquest grup el repre-
senten unes 75 persones a l'any, 
aproximadament.

Solidaritat a taula
El programa de prehabilitació 
s'ha pogut posar en marxa gràcies 
a l'aportació de 10.000 euros que 
l'any 2019 va fer l'entitat Rotary 
Club Granollers, assolits a través 
de l'edició del seu quart sopar so-
lidari Somriures a Taula i que va 
comptar amb la participació al-
truista del Gremi d'hostaleria del 
Vallès Oriental. 

L'administració de loteria número 7 
de Granollers, coneguda com la Can-
tonada d'Or –al carrer Travesseres, 
28– ha repartit, juntament amb una 
administració de Cadis, el primer 
premi del sorteig extraordinari de 
Sant Valentí de la Loteria Nacional. 
El primer premi de dissabte va ser 
pel número 36.466, que està dotat 
amb 130.000 euros el dècim i, per 
tant, 1,3 milions el número. L'admi-
nistració granollerina en va vendre 
dos dècims. La Cantonada d'Or, 

regentada per Marc Egea i Marta 
Jiménez, va ser notícia també el 
desembre de 2018, quan va ven-
dre un dècim del primer premi 
del Gordo de Nadal.

D'altra banda, el punt de venda 
del carrer número 11 del carrer 
Sant Roc, també a Granollers, va-
lidava dimarts una butlleta de les 
tres guanyadores del  Tercera Ca-
tegoria (5 encerts) del sorteig de 
l'Euromillón, a la qual correspon 
un premi de 40.826,75 euros.  

CIUTADANIA   VALIDADA UNA BUTLLETA DE L'EUROMILLON

La Cantonada d'Or lliura un 
primer premi de la Loteria

n Els grups municipals d’Esquer-
ra Republicana, Junts per Granollers, 
Ciutadans i Granollers per la Indepen-
dència – Primàries Catalunya –és a 
dir, l'oposició en bloc– comunicaven 
dimecres que no assistirien a l’acte de 
presentació del PAM al considerar-lo 
"un acte propi de l’equip de govern 
on s’hi presenta un document en què 
no s’ha tingut en compte la resta de 
grups del consistori i que, per tant, 
no s’ha pogut discutir políticament". 
Els grups de l'oposició consideren que, 
tot i que l’equip de govern té la legiti-
mitat per elaborar el document sense 
la participació dels altres grups, no és 
adequat que la primera notícia que en 
tinguin sigui en la seva presentació 
pública al conjunt de la ciutadania. 
"Reivindiquem que com a represen-
tants de la ciutadania que som, tenim 
el dret i el deure de tenir una partici-
pació activa en les polítiques que es 
planifiquen i es duen a terme a la ciu-
tat", afegeixen els partits de l'oposició.

L'OPOSICIÓ EN BLOC 
PROTESTA I ES NEGA 
A ASSISTIR A L'ACTE

resta de grups municipals, entitats 
i ciutadania, i "amb una mirada 
llarga que es concretarà en el 
tercer pla estratègic, que va més 
enllà del mandat", explica. Pel que 
fa al PAM, assegura que és un tras-
llat tècnic del programa electoral 
amb què es va presentar el govern 
socialista, de manera que no hi 
mancaran "projectes clau", com el 
centre de radioteràpia, la residèn-
cia de gent gran i les millores a la 
R3, així com el Mundial d'Handbol 
Femení el 2021, i la promoció de 
l'esport femení en global. Una de 
les inversions més destacades in-
closes a aquest PAM serà també la 
remodelació de l'avinguda de Sant 
Esteve. Amb tot, Barnusell apunta 
que el PAM és un document viu, "a 
partir d'oportunitats que apare-
guin i idees". A partir de divendres 
es podrà consultar a www.grano-
llers.cat/pam.  m.e.
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L'1 de gener de l'any 2033 Grano-
llers tindrà uns 6.500 habitants 
més i seran més grans. Així es des-
prèn de les dades de projecció de 
població que ha publicat aquesta 
setmana l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat), que preveu 
que al conjunt del país les perso-
nes de més de 65 anys passin del 
18,7% de 2018 al 23,5%, 25 anys 
més tard. 

Segons aquests estudis, Grano-
llers passarà dels 61.017 habitants 
de fa dos anys als 67.540 el gener 
de 2033, de manera que en un 
quart de segle haurà incrementat 
la població en 6.523 persones, un 
10,7%, mentre que a les Franque-
ses el creixement serà del 16,5%, 
bastant superior percentualment  
–de 19.768 a 23.022 habitants 
(3.254 habitants més)–. De tota 
manera, no serà el municipi de la 
conurbació que més creixerà, ja 
que Canovelles, segons l'Idescat, 
ho farà en un 16,7%. En canvi, la 
Roca tindrà un augment poblacio-

Com a resultat de la baixa nata-
litat i l’envelliment de la població, 
només 205 municipis (el 22%) 
tindrien més naixements que de-
funcions en el conjunt del període 
2018-2033. En canvi, es preveu 
que en aquest període la migra-
ció serà positiva en 755 municipis 
(el 80%), i compensarà el saldo 
natural de signe negatiu. En con-

nal molt menor, d'un 5,7%.
Pel que fa a altres ciutats mitja-

nes, Granollers serà de les que més 
creixerà, tot i que la superaran Ma-
taró (11,7%), Rubí (14,1%) i Sant 
Cugat (13,6%). En canvi, Mollet, el 
segon municipi més gran del Va-
llès Oriental, tindrà un creixement 
previst del 7%; Manresa, del 5,9%, 
i Viladecans, del 9,2%.

La fundació Humana ha recollit 
110,2 tones de roba usada a Gra-
nollers (72,5) i les Franqueses 
(37,7) durant el 2019. Els dos 
munipis –juntament amb l'Amet-
lla, Cardedeu, Sant Celoni i Mo-
llet– són els que més recollida 
selectiva de tèxtil han fet. De fet, 

al conjunt de la comarca es van 
recollir dels contenidors verds 
de  la fundació 625 tones de tèxtil 
usat, un registre que representa 
un augment de l'11% respecte a 
l'any anterior (amb 563 tones). 

Segons Humana, les tones recu-
perades equivalen a 1,4 milions 

arxiu

POBLACIÓ  L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA HA PROJECTAT UN CREIXEMENT PERCENTUAL MÉS ALT A LES FRANQUESES

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS I LES FRANQUESES ESTAN DINS ELS SIS MUNICIPIS QUE MÉS HAN USAT EL CONTENIDOR DEL TÈXTIL

Granollers tindrà 6.500 habitants més 
el 2033 i un 22% seran majors de 65 anys

LA CIUTAT  Més poblada i amb ciutadania més envellida

Humana recull 110 tones 
de roba usada durant el 2019

seqüència, la migració serà el com-
ponent que farà créixer la població 
a la majoria de municipis.

L'envelliment de la població
Com a resultat de la baixa natali-
tat, l’any 2033 la població de 0 a 
15 anys disminuirà en 3 de cada 
4 municipis. En canvi, la població 
de 16 a 64 anys augmentarà a la 
meitat, fruit dels saldos migrato-
ris previstos. La població de més 
edat, la de 65 anys i més, augmen-
tarà en 5 de cada 6 municipis.

A Granollers, el percentatge 
d'infants de 0 a 15 anys serà del 
14,5%, mentre que el 22,3% de la 
població tindrà 65 anys o més (ac-
tualment és al voltant del 17,5%). 
Les Franqueses tindrà una pobla-
ció menys envellida el 2033, amb 
un 19,8% de majors de 65 anys.

Al Vallès Oriental –i, de fet, al 
conjunt de Catalunya–, Sant Fost 
de Campsentelles serà el municipi 
més envellit, amb un 32% d'habi-
tants de 65 anys o més.  M.E.

ACCÉS A L'HABITATGE

La PAH reclama
el compliment de la 
llei de lloguer social

El proper debat de l'Ateneu de 
Granollers (Torras i Bages, 5, 1r) 
–avui, dijous (20 h)– tractarà so-
bre l'economia del bé comú, una 
proposta alternativa al capita-
lisme que té en compte la soste-
niblitat. L'acte comptarà amb el 
formador Fernando Lorenz.

XERRADA

L'economia del bé 
comú, a l'Ateneu 

La xocolatada que dissabte a la 
tarda van organitzat diverses 
entitats de Can Bassa i Milnotes 
va aconseguir recaptar 1.015 
euros que es destinaran a la re-
cerca del càncer infantil.

SOLIDARITAT

La xocolatada de 
Can Bassa recapta 
1.025 euros

El cicle de Debats al Casino 
acollirà dijous 27 la ponència 
del doctor en informàtica i ca-
tedràtic de la Universitat Po-
litècnica Ulises Cortés, també 
coordinador científic del grup 
d'Intel·ligència Artificial d'Alt 
Rendiment en el Centre de Su-
percomputació de Barcelona. 
L'acte començarà a les 19 h a la 
sala Joan Bretcha del Casino.

DEBATS

Ulises Cortés parlarà 
d'intel·ligència 
artificial al Casino

La PAH de Granollers alerta del 
primer cas evident de l'incom-
pliment de la nova llei d'accés 
a l'habitatge, ratificada fa dues 
setmanes al Parlament, i que 
fixa l'obligatorietat dels grans 
tenidors d'oferir lloguers soci-
als en el cas d'ocupants sense 
títol legal que es troben en situ-
ació d'exclusió residencial i no 
disposin d'habitatge alternatiu. 
És el cas de la Jamila, que viu 
a l'avinguda Sant Eesteve, i la 
seva família que estava pendent 
d'un desnonament dilluns, que 
pocs dies abans el jutge suspe-
nia per donar temps a buscar 
una alternativa habitacional. 
La Sareb –propietària–, però, es 
nega a oferir un lloguer social, 
tot i que la PAH assegura que la 
família compleix els requisits.

de peces de roba, la gestió de les 
quals implica un benefici ambien-
tal, perquè redueix la generació de 
residus, i un benefici social –Hu-
mana assegura que genera un lloc 
de feina indefinit per cada 36.000 
kg de tèxtil recollits, així com els 
recursos que s'inverteixen en pro-
jectes socials–. "La reutilització 
i el reciclatge del tèxtil durant 
l’any passat van representar un 
estalvi d'1,9 milions de tones de 
CO2 a l’atmosfera. Un estudi de 

la Comissió Europea indica que 
per cada kg de roba recuperat i 
no incinerat es deixen d’emetre 
3,169 kg de CO2", apunten des 
d'Humana.

Les peces dipositades als con-
tenidors verds tenen dues desti-
nacions: prop del 90% es tracta 
a la planta de preparació per a la 
reutilització de l’Ametlla del Va-
llès –per a botigues i exportació a 
l'Àfrica– i la resta es ven a empre-
ses de reutilització i reciclatge. 

Arrenca la construcció de 48 
pisos al carrer Roger de Flor
GRANOLLERS.  El desmantellament 
de l'antiga subestació elèctrica 
d'Endesa i l'acord de cessió d'un 
terreny de les monges Josefines 
va permetre a l'Ajuntament de-
senvolupar el Pla de Millora Ur-
bana 122, que permet la urbanit-
zació d'una plaça i l'obertura del 
carrer Pompeu Fabra fins a Sant 
Josep. El planejament, que perme-
tia un màxim de 67 habitatges en 
dos edificis, es desenvoluparà ara 
a través d'Avantespacia, la divisió 
immobiliària de la firma gallega 

Inveravante, que construirà un 
edifici de 48 habitatges al número 
5 del carrer Roger de Flor.

L'empresa acaba d'obtenir la lli-
cència per iniciar les obres de l'edi-
fici, que completarà amb la plaça de 
585 metres quadrats que haurà de 
cedir a l'Ajuntament. De moment, 
ja s'han comercialitzat el 30% dels 
pisos. El projecte preveu un edifici 
de 48 habitatges en alçada de 2 a 4 
habitacions. Amb una edificabilitat 
de 6.021 metres quadrats, inclou 
la urbanització de l'entorn amb 

HABITATGE  AVANTESPACIA TAMBÉ HA COMPRAT UN SOLAR A LA FONT VERDA PER A FER-HI UN ALTRE BLOC
avantespacia

RECREACIÓ  La imatge de la futura façana del carrer Roger de Flor

l'obertura del nou carrer i la cons-
trucció de la plaça.

D'altra banda, Avantespacia aca-
ba de comprar el solar de 4.430 

metres quadrats del número 2 del 
carrer Josep Carner, a tocar de la 
plaça de la Font Verda, per cons-
truir-hi 42 habitatges. 
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Els danys provocats pel temporal 
Gloria a Granollers ascendeixen a 
353.927 euros; 75.330 a les Fran-
queses, i 13,18 milions d’euros al 
conjunt del Vallès Oriental. Així es 
desprèn d’una primera estimació 
feta pel Consell Comarcal d’acord 
amb la informació facilitada pels 
ajuntaments. Dels 39 municipis 
del Vallès Oriental, s'han compta-
bilitzat els danys de 25. Es tracta 
d'una informació provisional, a 
l'espera que la resta de munici-
pis facin arribar els seus càlculs a 
l'ens comarcal.

D'aquesta primera valoració es 
desprèn que els municipis més 
afectats són Cànoves i Samalús 
i Sant Pere de Vilamajor, amb 
quantitats que s’apropen als tres 
milions d’euros cadascun. Els se-
gueixen Santa Maria de Palautor-
dera i Sant Celoni amb unes afec-
tacions que superen el milió. 

Llinars del Vallès, Vallgorguina, 

consorci

SUCCESSOS  EL CONSELL COMARCAL ESTIMA EN 13 MILIONS D'EUROS EL COST PER AL CONJUNT DEL VALLÈS ORIENTAL

El temporal Gloria va deixar 
danys per valor de 425.000 €

Sant Fost de Campsentelles, Gra-
nollers, Fogars de Montclús i Mont-
seny han comptabilitzat danys en-
tre els 250.000 i el milió d’euros. 
Entre 100.000 i 200.000 euros hi 
hauria Vilanova del Vallès, Gualba, 
Campins, la Garriga, Montornès del 
Vallès i la Llagosta.

Els municipis amb menys danys, 
per sota dels 100.000 euros, són 
les Franqueses del Vallès, Caldes 
de Montbui, Montmeló, Vallroma-
nes, Sant Feliu de Codines, la Roca 
del Vallès, Santa Eulàlia de Ronça-
na i Figaró-Montmany.

Afectació a l'àmbit agrícola
Les afectacions s’han concentrat 
bàsicament en elements de titu-
laritat pública (9,67 milions d'eu-
ros). L’àmbit més afectat ha estat 
l’urbà (9,74 milions) i, en segon 
terme, l’agrícola (2,14 milions). 

En el cas franquesí, 6.828 eu-
ros s'han produït a l'àrea urbana 
del municipi, mentre que l'àmbit 
agrícola ha patit 38.472 euros en 
danys.

Aquesta informació ha estat 
remesa a Presidència de la Gene-
ralitat de Catalunya, per si s’obrís 
alguna línia d’ajut.  M.E.

L'esvoranc i el despreniment a Palou
La primera estimació econòmica del Consorci Besòs Tordera dels danys 
del Gloria situa el cost de les reparacions a efectuar en prop de 3 milions 
d’euros (2.953.251,30 euros). Segons el Consorci, Granollers ha estat  
un dels municipis on els sistemes de sanejament han estat més afectats. 
Així, al Congost, la incidència que més destaca el Consorci és l'esvoranc  
de 18 metres de llargària en una canonada i el despreniment de 80 metres 
del mur de formigó de la llera del riu que es va produir a Palou, aigües 
avall del carrer Arquímedes, que va caure sobre la sortida del sobreeixidor.

El Departament d'Agricultura de 
la Generalitat preveu que la recu-
peració de la fauna del Besòs i el 
Congost després del vessament 
tòxic provocat per l'incendi de 
l'empresa Ditecsa de Montornès, a 
mitjans de desembre, arribi en dos 
o tres anys. Els tècnics del Servei de 
Pesca Continental i membres dels 
Agents Rurals han fet un mostreig 
del cens d'aus i de la fauna piscícola 
en diversos punts del riu i els seus 
afluents després de l'accident i del 
temporal Gloria. L'estudi ha detec-
tat una certa davallada tant de pei-
xos com d'aus, tot i que els tècnics 
destaquen que ambdues poblacions 
han sobreviscut aquests episodis i 
es comencen a recuperar. 

Un dels punts de mostreig es va 
situar al Congost, on s'ha detectat 
una densitat baixa de peixos (92 
per hectàrea), "possiblement a 
causa del gran cabal que va bai-
xar –pel Gloria– i a que l’hàbitat 
no és prou òptim en aquest punt 
per a espècies com el llopet de 
riu, el barb de muntanya, l'an-
guila i la carpa", apunten els tèc-
nics, que expliquen que l'efecte de 
l'aiguat pot haver estat similar al 
de l'abocament, malgrat a cap tram 
ha desaparegut cap espècie.

Pel que fa a les aus, s'han detectat 
35 espècies diferents, però s'obser-
ven menys polles d'aigua i ardeids 
–bernat pescaire, martinet blanc–. 
Els tècnics conclouen que tot i que 
als punts del riu Besòs inferiors a 
l'abocament les densitats poblacio-
nals de peixos i d'alguns ocells han 
disminuït, "tant peixos com aus 
han superat els dos episodis" i "hi 
ha exemplars suficients per per-
metre el restabliment natural de 
la situació en dos o tres anys". 

MEDI AMBIENT

La fauna del Congost 
es recuperarà del 
foc de Montornès 
en 2 o 3 anys

La secció setena de l'Audiència de Barcelona jutjarà 
avui, dijous, el presumpte autor d'un delicte d'abús 
sexual amb penetració que va succeir el gener de 
2017 a l'entorn de la discoteca Bora Bora, a prop 
de Palou i al terme municipal de Montornès. Segons 
el fiscal, que demana 10 anys de presó i 10 més de 
llibertat vigilada per a l'acusat, l'agressor va apro-
fitar el grau d'embriaguesa i inconsciència de la 
víctima per obligar-la a tenir relacions sexuals. La 
Fiscalia també demana que el jutge dicti la prohibi-
ció d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres, 
així com una indemnització de 5.000 euros. En ser 
originari d'un altre país, el fiscal preveu que l'acu-
sat pugui substituir el període de presó de tercer 
grau per l'expulsió de l'Estat. i

10

Jutgen un acusat d'abús 
sexual a prop del Bora Bora

AQUESTS SÓN ELS
ANYS DE PRESÓ
que la Fiscalia 
demana per  
al presumpte  
autor de l'abús.

TRIBUNALS  ELS FETS VAN OCÓRRER A TOCAR DE PALOU EL 2017

La Comissió de Garanties d’Ad-
missió de Granollers treballa en 
la revisió del padró per evitar fal-
sos empadronaments al munici-
pi en el marc de la campanya de 
preinscripció escolar. D’aquesta 
manera s’activen, d’ofici, visites 
domiciliàries per comprovar la 
veracitat de les dades que consten 
en les preinscripcions i també en 
aquells casos en què es rep alguna 
denúncia. El consistori alerta que 
en el moment de presentar la sol-
licitud de preinscripció escolar, 
la falsedat o el frau en les dades 

LA COMISSIÓ DE GARANTIES DETECTA FALSOS EMPADRONAMENTS

Revisió del padró per evitar el 
frau a la preinscripció escolar

al·legades o en la documentació 
aportada comporta la invalidació 
dels drets de prioritat i fins i tot, 
si s’escau, la pèrdua de la plaça as-
signada. 

A final de mes començaran les 
sessions informatives i les jorna-
des de portes obertes a les esco-
les, instituts i centres concertats 
de Granollers per al proper curs 
2020-2021 Aquestes sessions i vi-
sites s’allargaran durant el març.  

La junta del Club Natació Grano-
llers (CNG) ha donat llum verda al 
codi ètic de l'entitat, que defineix 
les línies bàsiques del que ha de ser 
l’actuació del club i de tots aquells 
que en són part, inclosos els socis, 
usuaris, treballadors, proveïdors i 
col·laboradors. El document neix 
de l’aplicació del model de Compli-
ance que s’està implantant al Club, 
amb la voluntat d'enfortir la cultu-

ra del respecte i el compliment de 
l’ordenament jurídic com a criteri 
que ha de regir la realització de 
les activitats de l’entitat, i imple-
mentant les mesures de vigilància i 
control adients per prevenir el risc 
d’esdeveniment de delictes corpo-
ratius i per reduir la possibilitat de 
la seva comissió per part de la per-
sona jurídica. Els principis definits 
al codi ètic són la legalitat, el treball 

INSTITUCIONS  LA DIRECCIÓ ES COMPROMET A VETLLAR PER L'HONESTEDAT I ELS DRETS HUMANS

El CNG aprova un codi ètic en equip, el joc net tant en l'àmbit 
esportiu com social. En aquest 
sentit, el club es compromet a una 
total transparència i honestedat en 
els compromisos contractuals, a fer 
una publicitat veraç, a seleccionar 
proveïdors de forma imparcial, a 
no incórrer en despeses no justifi-
cades ni acceptar regals i obsequis, 
entre altres mesures. A més, el codi 
ètic inclou apartats dedicats a la 
protecció de la intimitat, el respec-
te al medi ambient, als drets hu-
mans i al principi d'igualtat. 
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L'Ajuntament de les Franqueses 
promourà l'agermanament amb 
el districte 2 de la capital del Ca-
merun, Yaoundé. Així ho feia pú-
blic l'alcalde, Francesc Colomé, en 
la recepció, dilluns a l'Ajuntament, 
de William Mbianda, coordinador 
del projecte Ramassà Camerun, 
on gestiona el dia a dia del centre 
de formació i l’escola de futbol del 
Ramassà Espoir d’Etetack. El dis-
tricte 2 de Yaoundé compta amb 
uns 2.000 habitants dels 2,5 mili-
ons que té la capital del país. "Al 
barri hi falta de tot: no hi ha cap 
escola, ni cap ambulatori ni cap 
camp de futbol en condicions, 
i ara treballem per fer-hi arri-
bar l'aigua potable", explicava 
Mbianda. "M'agradaria molt que 
d'aquí a 50 anys el meu barri 
–Etetack– fos com les Franque-
ses", deia. 

Mbianda, que també és presi-
dent de l’associació camerunesa 
Cercle d’Education, Formation et 
Sensibilisation de la Jeunesse del 
barri d’Etetack, ha visitat aquest 
febrer l'entorn de Barcelona amb 
l’objectiu de fer el seguiment del 
projecte, participar en formacions 
tècniques i conèixer els mètodes 
de treball del futbol base del RCD 
Espanyol.

El futbol: eina transformadora
L’escola de futbol d’Etetack comp-
ta amb uns 100 nens i nenes, dels 
quals 32 reben ajudes per a la seva 
escolarització en escoles del barri 
i per fer reforç escolar. El projec-
te Ramassà Camerun pretén tre-
ballar per a l’accés a l’educació, 
la sanitat i la igualtat de gènere, 

Ramassà ha plantat una llavor 
i ha fet que les Franqueses tin-
gui relació directa amb aquest 
barri de la capital del Camerun, 
i ens agrada que hi hagi un pro-
jecte continuat d'esport i coo-
peració amb nens".  x.l.

utilitzant el futbol com a eina de 
transformació social.

Pere Bufí, president de l'AE Ra-
massà, explicava que el projecte 
d'agermanament va més enllà 
dels viatges solidaris anuals de 
l'equip. "Vam conèixer el Willi-
am en un dels viatges que vam 
fer al Camerun fa uns anys, i ens 
vam enamorar del seu lideratge 
i la seva passió", explicava. "Per 
això volem ajudar aquestes 
persones, perquè els joves no 
hagin de marxar del seu poble 
per falta d'oportunitats". Entre 
d'altres, l'entitat va recaptar en 
el darrer concert de Santa Cecília 
fins a 2.500 euros per a l'àrea de 
solidaritat de l'associació, que en-
guany destinarà al projecte social 
d'Etetack.

Francesc Colomé, per la seva 
banda, es comprometia a promou-
re l'agermanament amb aquest 
districte o la ciutat sencera: "L'AE 

Quatre sales d'escape room de 
Granollers i les Franqueses orga-
nitzaran una jornada solidària el 
cap de setmana amb el projecte 
de col·laboració amb l'Àfrica de 
l'AE Ramassà. De divendres a diu-
menge, Breaking Room –al carrer 
dels Voluntaris 92–, Granollers 
Experience –Joan Lluís Vives, 55–, 
Profana –Jules Verne, 12– i Qui-
mera Escape –Aragó, 40, a Bella-
vista– destinaran un euro de cada 
participant en el projecte franque-
sí d'enguany: el 7è viatge a l'Àfrica. 
En aquesta ocasió el club esportiu 

anirà a Gàmbia del 4 al 12 d'abril 
a disputar un partir amistós contra 
el Real de Banjul i a finançar Nu-
trició Sense Fronteres per tractar 
infants que pateixen malnutrició 
severa. D'altra banda, les sales que 
s'han adherit a la iniciativa seran 
també un punt de distribució del 
conte Adama, el quart relat solidari 
de l'AE Ramassà, que es pot acon-
seguir amb un donatiu de 5 euros. 
El llibre ha estat escrit per Carla 
Galisteo i il·lustrat per Alícia Gimé-
nez –a més, ha estat traduït a l'an-
glès per Núria Lancharro–.  m.e.

x.l.

quimera escape

COOPERACIÓ  L'AE RAMASSÀ IMPULSA UN PROJECTE SOCIAL I ESPORTIU AL BARRI D'ETETACK

COL·LABORACIÓ DE BREAKING ROOM, GRANOLLERS EXPERIENCE, PROFANA I QUIMERA ESCAPE

Les Franqueses es vol agermanar
amb Yaoundé, capital del Camerun

RECEPCIÓ  William Mbianda, de l'escola de futbol Ramassà Espoir d'Etetack

EL CARTELL

Quatre escape rooms fan
una jornada solidària amb l'AE

n L’any 2014, l'Ajuntament de les 
Franqueses ja va intentar promoure 
l'agermanament amb la ciutat etíop de 
Woldiya arran dels contactes que van 
establir-se aleshores amb els repre-
sentants d’aquesta ciutat africana. L'o- 
rigen d'aquest intent d'agermanament, 
que no va reeixir, va ser el viatge que el 
Ramassà va fer a Etiòpia per disputar un 
partit de futbol amistós contra el prin- 
cipal club del país, el Saint George.

INTENT EL 2014
AMB UNA CIUTAT ETÍOP
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LES FRANQUESES. Jonatan Martínez 
va ser reafirmat dissabte, en el marc 
del 10è congrés comarcal del PSC 
celebrat al Teatre Auditori de Bella-
vista, com a primer secretari de la 
formació al Vallès Oriental, amb un 
ampli suport –un 94% dels vots–. 
La direcció comarcal de la federació 
també manté la meitat dels ante-
riors membres, així com les quatre 
àrees organitzatives existents. Així, 
la primera tinent d'alcalde grano-
llerina i diputada a la Diputació de 
Barcelona, Alba Barnusell, repeteix 
en la coordinació institucional, i el 
franquesí Juan Antonio Corchado a 
organització, administració i dina-
mització –també va ser elegit nou 
conseller nacional–. A les altres 
dues àrees s'hi incorporen el molle-
tà Raúl Broto –planificació política– 
i la paretana Eva Riulas –activisme i 
acció política–. A més, es mantenen 
a la direcció la roquerola Cati Palma, 
a comunicació, i la granollerina Mar 
Canelo, a comunicació digital. Entre 

tervencions per vídeo de Salvador 
Illa i Miquel Iceta, que no hi van ser 
perquè coincidia amb el comitè fe-
deral del PSOE. La trobada també 
va servir per aprovar 13 resoluci-
ons sobre les línies estratègiques 
del PSC per als pròxims anys en 
matèria d'habitatge, educació, sa-
nitat i seguretat.

les noves incorporacions també hi 
ha Mònica Llorente, de Granollers, 
com a responsable de polítiques 
feministes, i l'alcalde de Canovelles, 
Emilio Cordero, com a secretari de 
política municipal, entre d'altres.

El congrés va comptar amb la 
presència de l'expresident de la 
Generalitat José Montilla i les in-

GRANOLLERS. "La Filadora ha 
canviat de vorera". Així presen-
taven divendres els integrants 
d'aquest espai de reflexió i trans-
formació social estrenat el maig 
de 2017 el canvi de local que han 
fet aquest febrer per unes altres 
instal·lacions situades al mateix 
carrer, però a la vorera de davant: 
del número 14 del carrer Navarra 
al número 19. L'estrena va ser di-
vendres amb un acte obert que va 
comptar amb l'actuació del grup 
Endèmic Roots, així com un sopar 
popular, beguda i sorpreses. El 

local, que manté el mateix esperit 
que tenia fins ara, obert a les en-
titats i col·lectius que vulguin fer-
ne ús, també és l'habitual punt de 
trobada i acollida habitual de les 
reunions de la CUP Granollers. 
Amb tot, la idea és "oferir un 
espai d’autogestió amb recur-
sos i serveis a una ciutat amb 
una mancança d’aquest tipus 
de llocs", i alhora organitzar ac-
tivitats de manera periòdica, com 
ara recitals, cicles de cinema, xer-
rades, actes, presentacions o so-
pars, entre d’altres.

La Filadora estrena nou 
local al carrer Navarra

k.morera

L'ESPAI DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL ÉS AL CARRER NAVARRA, 19

Jonatan Martínez repeteix com a 
primer secretari comarcal del PSC

JONATAN MARTÍNEZ Reafirmat com a primer secretari comarcal del PSC

LES FRANQUESES. L'Ateneu Popular 
La Tintorera, situat a l'antic local 
de Les Franqueses Imagina (LFI), a 
la carretera de Ribes 139 de Corró 
d'Avall, obrirà les portes divendres 
28 de febrer (19.30 h). Serà amb 
una lectura de fragments del llibret 
teatral La noia de l'adoberia, de Car-
me Ballús. L'acte estarà conduït per 
la biòloga i geògrafa Èlia Montagud, 
i la lectura anirà a càrrec de l'actriu 
Maria Manau, responsable d'Ar-
sènic Espai de Creació. L'actuació 
comptarà amb l'acompanyament 
a l'acordió de Fidel Membrive, i hi 
haurà carquinyolis i ratafia per als 
assistents. L'Ateneu Popular La 
Tintorera és un nou projecte basat 
en una "filosofia d'esquerres" i en 
valors com "la igualtat, la diversi-
tat, el feminisme, els drets, la de-
mocràcia de base i l'ecologisme", 
que pren l'ateneu La Clau de Sant 
Celoni com a referent. La idea dels 
impulsors és donar un nou ús a un 
local que fins ara estava infrautilit-
zat i oferir a les entitats i col·lectius 
–joves, feministes, ecologistes...– un 
espai obert, col·lectiu i autogestio-
nat al municipi. 

ENTITATS

Arrenquen
les activitats a 
l'Ateneu Popular
La Tintorera

kaloni morera

INAUGURACIÓ  Parlaments, sopar i música per celebrar l'obertura del nou espai

El granollerí Aleix Agustí ha estat 
escollit president de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya (JNC) al 
Vallès Oriental en una assemblea 
celebrada per reactivar l'organit-
zació en l'àmbit comarcal. A ban-
da de constituir la junta, es van 
triar els dos consellers nacionals: 
Sandra López, de Caldes de Mont-
bui, i Arnau Ollé, de Mollet del Va-
llès. Agustí explica que el projecte 
de la JNC es basa en dues idees: 
"formació i treball pel país" i 
"créixer com a organització per 
continuar formant patriotes i 
perquè els joves puguem utilit-
zar la JNC com a plataforma per 
fer escoltar la nostra veu".

JOVENTUT 

Aleix Agustí, 
president de la 
reactivada JNC
del Vallès Oriental

Representants de tots els cercles 
actius de Podem al Vallès Oriental 
–Granollers, les Franqueses, Mo-
llet, Parets, Lliçà d'Amunt, Cano-
velles, Caldes de Montbui, Llinars 
del Vallès, Cardedeu i la Garriga– 
van trobar-se dissabte a Canove-
lles amb la secretària general del 
partit, Noelia Bail, en l'assemblea 
comarcal del partit. En la trobada 
es van explicar a la militància els 
acords programàtics del govern de 
coalició a l'Estat i es van recollir les 
opinions, prioritats i inquietuds 
dels assistents. Per a Podem, els 
cercles locals són l'eina amb què 
es promou la participació, el debat 
i la relació activa de l'organització 
amb la societat: "És la nostra base 
de treball perquè les decisions 
importants sempre estiguin en 
mans dels militants", assenyalen 
des de Podem, que també s'ha pro-
posat enfortir el seu espai polític 
"com el principal actor de can-
vi a Catalunya". Entre els temes 
plantejats a l'assemblea hi havia 
l'agenda 2030 sobre desenvolupa-
ment sostenible, el canvi climàtic, 
les pensions o el salari mínim in-
terprofessional entre d'altres.

ORGANITZACIÓ

La secretària
general de Podem, 
amb els cercles
de la comarca

jnc

ALEIX AGUSTÍ

Moció per tractar els olis vegetals
Els grups municipals d'ERC Granollers i Primàries han presentat una moció 
al pròxim ple per promoure el reciclatge d'olis vegetals d'ús domèstic amb 
l'objectiu d'iniciar una campanya de conscienciació de l'impacte d'aquest 
residu en el medi ambient i assolir, per part de l'Ajuntament, la implantació 
d'un sistema de recollida que permeti als veïns tractar l'oli adequadament 
sense necessitat d'haver de portar-lo a la deixalleria. Actualment a Catalu-
nya es generen una mitjana de quatre litres per persona i any de residus 
d'olis vegetals, bona part dels quals es llencen per l'aigüera. 

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
11/02 Dolors Grau Maynou  91 anys
11/02 Volodymyr Kozhukharov  77 anys
11/02 Patrícia Martínez Millán  77 anys
11/02 Josep Ribó Gorina  89 anys  
11/02 María Marín Cuevas  66 anys 
11/02 Pascual Céspedes Moreno  75 anys 
12/02 Felipe Medina García  94 anys
12/02 Gregoria Campo Andrés     102 anys
13/02 Maruja Álvarez Martínez  78 anys 
13/02 Carmen García Martínez  93 anys 

14/02 Angelina Pagès Canaleta  83 anys 
14/02 Pilar Caballé Planas  90 anys
14/02 Josefa García Expósito  96 anys 
15/02 Eduardo García Nieto  61 anys 
15/02 Maria Clos Mitjavila  87 anys
15/02 Carmen Rodríguez Belmonte 91 anys      
15/02 Miquel Moragas Galbany  91 anys
16/02 Paquita Rabasa Mulà  95 anys
16/02 Dolores Martos Ruiz  98 anys
17/02 Esperanza Martínez Lozano 83 anys

POLÍTICA  EL 10è CONGRÉS COMARCAL DE LA FEDERACIÓ ES VA CELEBRAR A LES FRANQUESES
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OPINIÓ

Aquest dimarts l'Ajuntament de Granollers portarà a debat i aprovació del ple 
una normativa municipal de l'ús del vehicle de mobilitat personal –els populars 
patinets elèctrics–. Tenint en compte que el boom d'aquest tipus de vehicles 
va arribar fa més d'un any, quan els reis de 2019 omplien moltes de les cases 
vallesanes amb aquests aparells, no es pot dir que la resposta del govern 
granollerí hagi estat precisament ràpida. De fet, el consistori havia argumentat 
que l'ordenació d'aquests elements hauria de correspondre a les administracions 
supramunicipals, però la pressió popular –amb algunes incidències a la via 
pública que han palesat el perill de circular sense normativa– l'han fet rectificar 
i posar fil a l'agulla d'una ordenança que, potser, acaba en paper mullat, si és 
que finalment l'Estat –a través de la CGT– es decideix a legislar els VMP.
De moment, només ha publicat unes instruccions que han servit de base a 
Granollers i altres municipis per desenvolupar una normativa pròpia –de fet, 
la mateixa DGT deixa explícitament en mans dels ajuntaments aspectes 
importantíssims com l'edat mínima de circulació, l'ús d'elements de protecció 
i els espais i velocitat de circulació. Es fa difícil d'entendre perquè encara no hi 
ha una normativa estatal. La reacció de la CGT sí que és realment lenta.

PATINETS, REACCIÓ LENTA
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)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda 
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corresponent xarxa d'aigua. Aquesta actua-
ció forma part de l'execució dels pressupos-
tos participatius de 2019, ja que el projecte 
més votat va ser "plantar més arbres, arbus-
tos i qualsevol mena de vegetal autòcton en 
zones verdes i espais lliures municipals per 
millorar la salut mediambiental de la ciu-
tat". Els liquidàmbars són ornamentals i de 
baix manteniment, i gairebé no fan ombra. 
Em pregunto el perquè d'aquesta operació 
barroera contra els plataners ombrívols 
per excel·lència i que fins ara ens ha acom-
panyat per la ciutat. Ja no parlo del solitari 
plataner de la plaça dels porcs, que ja sabem 
que té els dies comptats.

Arreu de Catalunya s'han creat platafor-
mes per salvar els plataners. A Granollers 
no s'ha fet massa ressò i suposo que la ma-
joria de ciutadans ja es conformen amb el 
model de ciutat. Una ciutat amb pocs ar-
bres al centre i molt poca ombra. Això és 
una certesa. I és molt preocupant el criteri 
que segueixen els tècnics municipals per 
fer una ciutat més sostenible, amb aire net 
i amb més arbres. Ja estem sofrint el canvi 
climàtic i necessitem ombra per passejar, 
i tot apunta que la partida de 113.494,77 
euros destinada a l'arbrat serà del tot es-
carransida per pal·liar onades de calor.

I acabo per dir que el plàtan és un arbre 
molt arrelat a la cultura europea, és una part 
important del paisatge literari del diàleg 
de Plató a l'obra Fedra, un diàleg platònic 
posterior a La República. El plàtan també té 
un paper important en el paisatge de l'obra 
de Ciceró al diàleg dels oradors quan en cita 
la seva gran i fresca ombra. Qui s'imagina el 
final del Tour de França sense les imatges 
aèries dels ciclistes entre els famosos i im-
pressionants plàtans dels Champs Élysées 
o la Devesa de Girona sense aquells majes-
tuosos arbres plantats a mitjans de l'any 
1850? O parc de Vall Paradís sense els seus 
plàtans centenaris? O, sense anar més lluny, 
qualsevol rambla de les nostres ciutats, sen-
se plàtans? L'arbre és un organisme viu que 
conviu en l'espai urbà amb les persones i les 
connecta físicament i emocionalment amb la 
natura. Necessitem arbres, ara més que mai.

n començar aquest article amb 
la paraula assassinat de ben se-
gur que augmentaré el nombre 
de lectors. De fet, podria iniciar 

amb els sinònims –liquidar, escabetxar, su-
primir, pelar–, però sona més fort: assas-
sinar. Tot i que el Diccionari General de la 
Llengua Catalana de Pompeu Fabra ho de-
fineix com a "Matar (algú) amb premedita-
ció i traïdoria". És a dir, aquest algú es deu 
referir a una persona. Però jo no em vull 
referir als assassins de persones, de tot 
això ho podem veure cada dia als mitjans 
informatius, i als serials de TV3 (vegeu La 
fossa i Crims), sinó als assassins d'arbres, 
una pràctica desconeguda i silenciosa que 
al camp sempre s'ha fet i que es fa amb una 
tècnica sofisticada, que consisteix a fer un 
parell d'orificis amb un trepant fins a cen-
tre del tronc i injectar-hi herbicida, que en 
arribar al circuit dels nutrients, acaba amb 
l'arbre en poc temps. Molts pagesos cre-
uen que els arbres perjudiquen les collites, 
quan realment és tot al contrari, ja que les 
àrees d'arbrat representen una protecció a 
les plantes i en milloren la qualitat.

Aquesta animadversió a l'arbrat natural 
o ornamental també es produeix als pobles 
i ciutats on les fulles, els ocells, o la simple 
ombra, fan que alguns desaprensius es de-
diquin a malmetre les plantes. En aquests 
casos, amb pràctiques no tan sofisticades, 
com poden ser regar amb aigua i sal o amb 
detergent la terra, una combinació invisi-
ble, però amb efectes irreversibles en els 
arbres, que acaben morint. A Granollers 
ho solen fer amb una moto-serra directe a 
l'arbre i sense contemplacions. 

Darrerament hem observat l'assassinat 
de plataners al carrer Enric Prat de la Riba. 
En les meves passejades habituals per di-
versos carrers de la ciutat porto comptats 
i fotografiats la liquidació de 37 arbres. No 
entenc massa amb espècies però la majo-
ria són plataners, arbres molt ombrívols i 
agradables. Un comunicat (13/01/2020) de 
l'Ajuntament ens informa: el carrer d'Enric 
Prat de la Riba, entre els carrers de la Prin-
cesa i Alfons IV, tornarà a ser una via total-
ment arbrada. Aquesta setmana comença-
ran els treballs per retirar d'aquest eix onze 
plàtans i construir uns escocells grans, de 
140 x 100 cm per a 58 arbres. La nova es-
pècie que s'hi plantarà són els liquidàmbars, 
un arbre ornamental de baix manteniment, 
les fulles dels quals es tornen vermelloses a 
la tardor. A cada escocell s'hi farà arribar la 

E
ASSASSINAT (A GRANOLLERS)

legint el llibre L’Eclesiàstic m’ha 
captivat l’atenció aquesta frase: 
“Estimar la saviesa és estimar la 
vida: els qui de bon matí es lle-

ven per cercar-la seran omplerts de joia”. 
L’assoliment de la joia en la convivència 
palesa l’exercici de la llibertat de la mà de 
la saviesa. Una convivència convulsa sota 
els efectes de l’egoisme denuncia la reali-
tat d’una vida dedicada a desestabilitzar la 
humanitat. I dissortadament el pa de cada 
dia alimenta l’odi i provoca enemistats. 
És el panorama de la política espanyola 
i mundial del segle XXI. I la conclusió és 
clara i neta, mancança de saviesa.

No es pot negar que vivim avenços ex-
traordinaris gràcies a la ciència. La ciència 
és coneixement i la seva recerca i la savi-
esa raona els coneixements i la seva vali-
desa per a la vida. I la imatge de la huma-
nitat és la resposta negativa, la vida no és 
joia de convivència. Tot fent una ullada a 
la història de la humanitat descobrirem la 
causa de la malaltia, perquè la humanitat 
està malalta. La responsabilitat de la con-
vivència rau per voluntat humana en la 
política. Com responen les persones políti-

La convivència és 
impossible sense llibertat

ques a l’objectiu de la pau? Armant-se per 
la guerra. Una cruel negació de la llibertat.

La democràcia del segle XXI, que en apa-
rença és un avenç important, els partits polí-
tics li donen una imatge negativa començant 
per negar la llibertat de pensament. I es con-
tradiuen perquè a la vegada que són lliures 
per tenir les seves pròpies idees neguen el 
dret d’altri de manifestar-se intentant impo-
sar les del partit. I la convivència esdevé la 
contradicció de la llibertat. La causa de tot, 
negar el dret a ser lliure amb mancança greu 

de respecte a l’ésser humà tractant-lo com 
un objecte sense drets. Només cal escoltar, 
observar i treure’n conclusions.

La convivència entre els partits polítics 
espanyols és la negació de la saviesa ne-
gant el dret dels altres a raonar les idees. 
Sincerament el panorama espanyol des de 
la política és una amenaça de guerra contra 
els drets humans. Una evidència el procés 
contra Catalunya. La presència de l’acusa-
ció és bàsica en la meva filosofia amb la 
imatge d’estar-hi d’acord la justícia. Since-
rament, no se cerca la saviesa de bon matí.

L

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

impossible sense llibertat

Fent una ullada a la història 
de la humanitat, descobrirem 

la causa de la malaltia: 
una cruel negació de la llibertat

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

Arreu de Catalunya s'han creat
plataformes per salvar els plataners, 

però a Granollers la majoria 
de ciutadans es conformen



dj, 20 febrer 2020 17



dj, 20 febrer 202018

Rivas Gran Habitat té 
l'oficina en ple centre 
de Granollers, al costat 
de la plaça de la Corona 
i l'Escola Pia, cantonada 
amb carrer Navarra. Amb 
més de 20 anys d'experi-
ència en el sector de la 
immobiliària, ofereix les 
millors condicions de 
compra, venda o lloguer 
del seu hàbitat. Són els 
més ràpids en vendre 
l'habitatge, valoren el seu 
immoble al millor preu 
del mercat i, si té pressa 
en vendre'l, l'hi compren. Treballen amb 
seriositat i transparència per oferir cons-
tància i dedicació als clients. Amb un servei 
personalitzat, busquen solucions a mida en 
funció de les necessitats de cada client. 

A més, posen a l'abast dels clients un re-
portatge fotogràfic per treure el màxim va-
lor del seu pis i accelerar la venda, així com 
disposen de servei de Home Staging –rede-
coració– i valoracions gratuïtes, tramitació 

Condicions excel·lents de venda i lloguer
Rivas Gran Habitat, 20 anys d'experiència al sector immobiliari

RIVAS GRAN HABITAT
c. Barcelona, 126 - Granollers

Tel. 93 181 82 96 - www.rivasgranhabitat.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

d'hipoteques, de cèdules d'habitabilitat i 
certificats energètics, peritatges judicials, 
gestió postlloguer, assegurances, control 
de morositat de llogaters, inversions, tra-
mitació d'herències i departament jurídic 
propi. El departament d'arquitectura i en-
ginyeria ofereix projectes a mida i refor-
mes integrals, amb pressupost sense com-
promís i al millor preu. Rivas Gran Habitat, 
la immobiliària de confiança a Granollers.

Sens dubte, el Satisfyer –la marca més cone-
guda de l'estimulador clitorià– és la joguina 
sexual més trending de tots els temps i una 
de les més venudes dels darrers temps.

A la botiga Punt Love s'hi pot comprar la 
versió més de moda, el Satisfyer pro2, tant 
el que només produeix l'ona que estimula 
el clítoris com el que també inclou vibra-
dor. Aquest masturbador femení, però, ja 
ha desenvolupat diverses versions, amb 
més intensitats i funcions, però sobretot 
amb nous dissenys. És el cas del Pro3, que 
té més velocitats, però també un nou dis-
seny sedós i elegant, i el Pro Deluxe, amb 
una forma més ovalada. Per a qui el vulgui 
amb un punt divertit, hi ha el Satisfyer Pin-
güí, blanc i negre, i submergible. Fins i tot 
hi ha un Satisfyer Luxury, fabricat amb ma-
terials més cars i amb un disseny més de-
tallista. I, evidentment, l'èxit del Satisfyer 
ha fet que no s'hagi trigat gaire a inventar 
la versió per a homes. 

Sigui com sigui, a Punt Love ofereixen as-
sessorament sobre totes les novetats del 
mercat dels productes eròtics. A banda de 
joguines, s'hi poden comprar preservatius, 

Punt Love ja disposa del Satisfyer pro3
La joguina sexual femenina de moda també té versió masculina

PUNT LOVE
c. Sant Jaume, 10-14 - Granollers

Tel. 93 570 51 09 - www.puntlove.es

lubricants, olis de massatge, boles xineses, 
jocs de taula eròtics, llibres, material de bon-
dage, cremes i cosmètics, xocolata i pastis-
sos eròtics, disfresses i altres articles.
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DIEGO SOLA
Historiador i divulgador

uan en Josep Terrés va rebre les ai-
gües baptismals a la parròquia de 
Sant Esteve la primavera de 1843, ni 
els pares ni els padrins de la criatura 

podien pensar que aquell nen, algun dia, deixant 
molt enrere el seu Granollers natal, marxaria 
a un recòndit racó del món: Tonquín, a l’actual 
Vietnam. Mai no es pot saber quin destí –humà 
i geogràfic– menarà la vida d’un infant. En una 
època on no eren moltes les persones que es 
movien gaires quilòmetres més enllà de la casa 
o la localitat on havien nascut, Terrés va esdeve-
nir un dels granollerins més rodamons del segle 
XIX però, alhora, també un dels més descone-
guts de la història local. De fet, tampoc no són 
gaires les informacions que tenim sobre ell. Sa-
bem que als 16 anys va professar com a frare do-
minicà i que, en completar la seva formació en 
teologia, va ser ordenat sacerdot. En algun mo-
ment de la seva trajectòria religiosa Josep Terrés 
es va creuar en la vida del dominic vigatà Antoni 
Colomer (1833-1902), que 
havia completat els seus es-
tudis a les Filipines i que el 
1870 va ser nomenat bisbe 
i vicari apostòlic de Tonquín 
Oriental, amb seu a la ciutat 
d'Hai Phong. El vigatà i el 
granollerí treballaven junta-
ment amb altres missioners 
arribats allà des de la penín-
sula Ibèrica.

Què hi feien aquells cata-
lans en aquelles terres? La 
península d’Indoxina havia 
rebut els primers missioners 
catòlics a començaments 
del segle XVII, procedents 
de França, però els diversos 
reialmes de la regió, que so-
brevivien políticament sota 
la mirada atenta del poderós 
imperi de la Xina, governat pels em-
peradors de la dinastia Qing des del 
1644, no acabarien sent l’objecte del 

Granollers - Vietnam - Frígia

Connexions granollerines
Una descoberta mensual a la recerca dels rastres granollerins per la història catalana i global

podria ser més lamentable que recórrer a 
la violència. En aquest cas, Excel·lència, em 
permetrà declarar que el sol objectiu de la 
nostra missió és predicar la religió catòli-
ca al marge de qüestions polítiques». En 
opinió dels dominicans, aquella guerra era 
un desastre i ells no en volien saber res. A 
Tonquín Josep Terrés va ser consagrat bis-
be coadjutor de Colomer el desembre de 
1875. Colomer, per la seva banda, va viat-
jar a Roma per obtenir del papa la divisió 
del vicariat apostòlic (la diòcesi catòlica) 
d’aquella part del Vietnam i va aconseguir, 
finalment, partir en dos la província eclesi-
àstica, situant el seu company Terrés al cap-
davant de Tonquín Oriental i quedant-se ell 
a la Septentrional. Així, el 1883 el grano-
llerí era consagrat bisbe-vicari apostòlic, 
succeint a Colomer. A Hai Phong moriria el 
1906. Curiosament, com que canònicament 
aquell territori no era un bisbat, sinó un vi-
cariat, els vicaris apostòlics necessitaven un 
títol episcopal per a exercir de facto com a 
bisbes. I quin va ser el títol de bisbe de Ter-
rés, ja des que era el coadjutor de Colomer 
a Hai Phong? Un títol històric però en cap 
cas real. Simbòlic, però un títol per a la con-
sagració episcopal, al cap i a la fi: bisbe de 
Cidyessus, una ciutat desapareguda de la 

Frígia, a l’actual Turquia!

Q
creative commons

cc

Els "corps expéditionnaire du Tonkin" (1883-1886), les forces d'ocupació 
franceses al Vietnam del Nord amb què convivia Josep Terrés 

Napoleó III, emperador des dels 
francesos (1852-1870), va idear 
l'ocupació francesa del Vietnam, 
Cambodja i Laos, la coneguda 
com a Indoxina francesa

cc

La importància de formar sacerdots locals. En aquesta imatge,
un grup de capellans tonquinesos de les missions catòliques franceses

desig imperialista dels francesos fins al govern de Napoleó III, 
que va imposar un protectorat a partir de 1858. La domina-
ció francesa del Vietnam no va ser fàcil, i alguns territoris, com 
Tonquín, al nord, no van caure a les seves mans fins a la dècada 
de 1880, amb l’acció bèl-
lica d’unes unitats mili-
tars embarcades en una 
guerra sagnant contra els 
locals i contra la Xina, que 
volia mantenir la seva in-
fluència sobre Tonquín.

Per la seva banda, els 
missioners dominicans 
d’aquelles contrades in-

tentaven sobreviure i 
fer la seva tasca –amb 

dificultats– al marge de 
la situació política i mili-
tar. Colomer, en una car-
ta adreçada a un general 
francès, va escriure: «Res 
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El projecte Motorsport, una ini-
ciativa pensada per potenciar 
l'activitat econòmica i millorar la 
competitivitat de la indústria de 
l’esport del motor a Catalunya, es-
pecialment a l’entorn del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, avança molt 
lentament. Ara fa dues setmanes, 
els agents polítics, econòmics i es-
portius implicats en el projecte es 
trobaven de nou a Barcelona per 
presentar el full de ruta, un pla d’ac-
ció que ja es va posar en marxa de 
manera incipient el 2014.

El projecte pretén agrupar totes 
les entitats i persones relacionades 
amb aquest sector, cercar noves ide-
es i oportunitats per millorar l’es-
port del motor català i aconseguir 
un creixement sostingut de la seva 
activitat econòmica, fins al punt que 
arribi a generar 2.000 milions d’eu-
ros a l’any i multipliqui per cinc l’ac-
tual PIB del sector. També preveu 
fomentar la participació de les em-
preses vinculades al sector, involu-
crar les entitats i recuperar l’esperit 
participatiu i d’organització perquè 
sigui un referent industrial i espor-
tiu a escala internacional. “Som un 
país ideal per a la pràctica del 
motorsport, amb més de 60 ins-
tal·lacions, i junts podem fer-lo 
créixer”, deia en la presentació Vi-
cenç Aguilera, president del Circuit.

Per desenvolupar el projecte 
s’han definit quatre grans eixos 
d’actuació: la indústria (compo-
nents, fabricants i enginyeries), els 
equips esportius (escuderies, em-
preses i clubs), els esdeveniments 
(organització, serveis associats i 
federacions) i el públic (local o es-
tranger que gaudeix d’aquest es-
port). A més, dels 19 projectes ini-
cialment plantejats, destaquen la 
creació d’un web, marca, portal de 
comunicació i estructura de coor-

arxiu

FORMACIÓ  Estudiants d’enginyeria de la UVic dissenyant cotxes de carreres

MOTOR  LA UNIÓ EMPRESARIAL I EL CIRCUIT TREBALLEN PER CAPTAR EMPRESES ESTABLERTES A SILVERSTONE, AL REGNE UNIT

dinació i lideratge del motorsport 
a Catalunya; apropar els equips in-
ternacionals als circuits; potenciar 
la Fórmula Student juntament amb 
universitats d’enginyeria; impulsar 
la Kart Academy juntament amb els 
instituts i les escoles de formació 
en automoció; potenciar el curs su-
perior en motorsport; crear i pro-
mocionar el Saló Internacional del 
Motorsport i un Circuit de Karting 
Internacional.

Un pol d'atracció
El projecte també ha de servir per 
atraure talent, mostrar la com-
petitivitat del sector, defensar els 
interessos i la competitivitat de la 
indústria del motor i homologar-ne 
el potencial al que hi ha en altres 
zones d’Europa. “Som especta-
dors de luxe del Brexit i advertim 
de les oportunitats que genera 
aquesta situació per al nostre 
territori”, afirma Joan Fontserè, di-
rector del Circuit. Fontserè explica 
que amb la sortida del Regne Unit 
de la Unió Europea fa encara més 
atractiu l’entorn del Circuit perquè 
moltes de les empreses actualment 
establertes a l’entorn de Silverstone 
–on hi ha centenars de milers d’em-
preses punteres del sector del mo-
torsport– vulguin venir a Catalunya.   

En el mateix sentit, Joan Díaz, 
president de la UEI, apunta que “els 
efectes del Brexit encara no s’han 
començat a notar”, però “cal estar 
preparats per no deixar escapar 
les oportunitats: hem de fer-nos 
atractius, renovar la F1 per més 
anys i mirar de captar inversi-

ons”. Díaz confirma que algunes 
empreses ja s’han mostrat inte-
ressades a invertir i traslladar-se a 
Catalunya i que en algun cas, fins i 
tot, la UEI ha ajudat a trobar possi-
bles terrenys. No obstant, afegeix, 
els dubtes sobre la continuïtat de 
la F1 i la paralització del PDU po-
sen pals a les rodes a la captació 
d’aquestes inversions. “Tenim 
molts elements per ser atractius: 
gent, talent, indústries auxiliars, 

Bimbo produeix l'últim
pa de motlle a Granollers
Bimbo ha posat punt final a la pro-
ducció a Granollers. Després de 
l'anunci a l'octubre del tancament 
de la històrica fàbrica del polígon 
Jordi Camp, la setmana passada va 
ser l'última en què es va produir a 
la fàbrica granollerina. Fins ara es 
continuaven produint a la ciutat 
pans com el de llavor Oroweat, 
l'Artesano i per a hamburgueses, 
així com productes de brioixeria 
salada. Dimecres, en un acte que va 
aplegar l'alta direcció de l'empresa 
i els treballadors ara traslladats, es 
va oficialitzar l'aturada de les mà-
quines després de 55 anys. 

El 80% de la plantilla, sobretot 
de l'àrea de producció, s'ha tras-
lladat a l'antiga planta de Panrico 
a Santa Perpètua de Mogoda, on 
Bimbo fabricava fins ara produc-
tes com Donuts, Donettes i Bolly-

cao i on ha concentrat tota la seva 
producció a Catalunya. Aquesta 
planta es trobava al 20% de la seva 
capacitat, de manera que ha pogut 
absorbir sense problemes les no-
ves línies de producció i la setante-
na de treballadors procedents de 
Granollers. La resta de la plantilla, 
una desena de persones majors de 
58 anys, han estat baixes cobertes 
amb jubilacions i prejubilacions. 
Malgrat això, actualment encara es 
mantenen a Granollers els depar-
taments de manteniment, R+D i 
logística, que els pròxims mesos es 
reubicaran en una altra nau a Pa-
rets del Vallès. L'objectiu de Bim-
bo és que abans de Setmana Santa 
les instal·lacions del polígon Jordi 
Camp –que ja es van posar a la 
venda fa uns mesos– quedin com-
pletament sense activitat. 

Efectivitat comercialSessió sobre plans d'igualtat a Can Ribas
El màster en Administració i Direcció d'Empreses 
de la UVic-UCC organitza divendres 28 una classe 
oberta sobre com millorar l'efectivitat comercial. 
Serà a Can Muntanyola (19 h) i anirà a càrrec de 
l'empresari i professor de la UVic Xavier Fumanal.

Can Ribas, a les Franqueses, acollirà dimecres, de 9.15 a 12.30 h,  
una sessió sobre els plans d'igualtat a les empreses. La xerrada,  
adreçada a l'àmbit del metall i l'automoció en el marc del programa 
OIL-Vallès Oriental 4.0, té el suport de CCOO, UGT, UEI i Pimec. La sessió 
és gratuïta però cal inscripció prèvia al web del Consell Comarcal.

ECONOMIA

Clúster

Motorsport va néixer el 2014 i ara està 
liderat pel Clúster de la Indústria de 
l’Automoció de Catalunya (CIAC), Clus-
termoto i el RACC, amb el suport de la 
Generalitat, a través de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport i de l’Activitat Física, i el 
Circuit de Barcelona-Catalunya. El pro-
jecte compta també amb el suport de les 
federacions catalanes de motociclisme i 
automobilisme. A més, el projecte té més 
de 50 membres, 30 voluntaris i 7 padrins, 
entre els quals hi ha entitats esportives, 
empreses i fabricants del motor, pro-
motors i equips de competició, i pilots i 
expilots com Marc Márquez, Marc Coma, 
Laia Sanz i Toni Bou.

PINYA AL VOLTANT 
DEL MOTORSPORT

bones comunicacions, zones in-
dustrials, el Circuit i bon clima i 
gastronomia”, diu Díaz, qui també 
valora projectes com el nou centre 
de realitat virtual i augmentada que 
impulsa la UEI i les empreses d’en-
ginyeria cada cop més potents que 
hi ha a la comarca. Per tot plegat, 
assegura Díaz, “cal un pla potent i 
més ambició política per atraure 
aquestes inversions”. i x.l.

El projecte Motorsport
vol multiplicar per cinc

el PIB del sector i arribar
als 2.000 milions d'euros

"El Brexit pot ser una gran 
oportunitat per al Circuit"

EMPRESES

ISP Grup obre la 
primera Smart Store 
d'Orange a Girona

Dona Activa i Coca-Cola organit-
zen dilluns i dimecres vinent, de 
9.30 a 14.30 h a Can Muntanyola, 
dues sessions de cinc hores de 
la formació gratuïta Gira-Dones. 
Troba la teva ruta, adreçada a 
dones emprenedores. La coach 
financera Sílvia Ribas  ajudarà les 
participants a trobar idees per 
crear i tirar endavant el seu nego-
ci i a conèixer les possibilitats que 
tenen com a emprenedores. Les 
participants podran accedir pos-
teriorment a una formació on-li-
ne per madurar la idea de negoci.

CURSOS

Formació per a 
dones emprenedores

La Unió d’Empresaris d’Automo-
ció de Catalunya (UEAC) ha en-
viat un escrit al govern espanyol 
per demanar-li que defineixi la 
seva posició davant el canvi tec-
nològic de l’automòbil i reclamar 
suport a les pimes per facilitar la 
seva adaptació a la nova mobili-
tat. L’entitat, amb seu al polígon 
Jordi Camp de Granollers, plan-
teja les principals preocupaci-
ons dels tallers en relació amb 
l’evolució tècnica de l’automòbil, 
l’escenari de la nova mobilitat i 
la necessitat dels tallers d’adap-
tar-s’hi. L'entitat, a més, demana 
més contundència amb l'econo-
mia submergida en el sector.

MOBILITAT

La patronal dels 
tallers mecànics vol 
més ajuts a les pimes 

La firma franquesina ISP Grup ha 
obert la seva primera Smart Sto-
re d'Orange a Girona. Amb una 
inversió de 150.000 euros i un 
equip de 7 persones al nou esta-
bliment, ISP Grup ha habilitat un 
local de 100 metres quadrats al 
centre de la ciutat amb cinc punts 
d’atenció al client en què els 
equips comercials atendran de 
manera personalitzada, propera 
i interactiva. Amb aquesta nova 
obertura, ISP té una xarxa de 26 
punts de venda a Catalunya.

ve de la pàgina 3 
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Una vintena de tractors i desenes de page-
sos van manifestar-se divendres per Grano-
llers convocats per alguns sindicats agraris, 
com Asaja i Unió de Pagesos, per fer un "crit 
d'emergència" del sector agrari i el món 
rural cap a les administracions per tal que 
"passin de les paraules als fets". La trac-
torada, en suport a la gran mobilització de 
Lleida, es va concentrar a la cantonada entre 
la ronda Sud i el carrer Lluís Companys. 

Els pagesos van demanar revertir la greu 
crisi de preus que fa més de cinc anys que 
s'arrossega i que es puguin salvar les explo-
tacions. També van exigir que s'inverteixi 
en tots els sectors de l'agricultura i van re-
clamar sancions als mercats que no respec-
tin els preus justos, ja que els preus que es 
paguen pels productes del camp sovint no 
arriben a cobrir les despeses de producció. 

Joaquim Cassà, coordinador comarcal 
d'Unió de Pagesos, explica que "la políti-
ca de preus de les grans distribuïdores 
posa en risc un sector cada cop menys 
atractiu per als joves", i per això reclama a 
les administracions que plantegin una polí-
tica que defensi els interessos de les petites 
i mitjanes explotacions. Des d'Asaja, Rosa 
Pruna també assegura que la pagesia és el 
sector més perjudicat dels conflictes polí-
tics, com la guerra comercial amb Rússia, i 
alerta de la reducció de fons que arribaran 
a la pagesia catalana de la Política Agrària 
Comuna (PAC) amb motiu del Brexit. 

Els manifestants van anar fins a Palou, on 
hi ha les oficines del Departament d'Agri-
cultura, on van ser rebuts pels responsables 
territorials del departament, als quals van 
lliurar el manifest de la mobilització. i

integració ronda sud

TRACTORADA  La mobilització de Granollers s'afegia a la multitudinària de Lleida

AGRICULTURA  UNA VINTENA DE TRACTORS TALLEN LA RONDA SUD DE GRANOLLERS

Pagesos mobilitzats
per reclamar preus justos

Gran Centre Granollers, el Celler del Fer-
rer Ostrya, el Punt d’Informació Turístic 
de Granollers i les biblioteques de la ciutat 
són alguns dels 13 establiments del Vallès 
Oriental que han rebut el certificat de punt 
d’informació turística del 2019. El projecte, 
gestionat pel Consell Comarcal, està pensat 
per complementar els serveis d’informació, 
difusió i atenció turística en altres punts. A 
la demarcació de Barcelona hi ha una xarxa 
d’informació turística publicoprivada per 
reconèixer la tasca d’informar i assessorar 
que molts dels establiments i serveis turís-
tics ja duen a terme. El programa de Punts 
d’Informació turística està obert a les em-
preses privades i ens públics sensibilitzades 
per donar un suport d’informació turística 
al visitant. Els establiments acreditats reco-
lliran els seus diplomes avui dijous a la Jor-
nada TurismeVallès que se celebra al Celler 
de Can Roda, a Santa Maria de Martorelles. 

La Xarxa LismiVO promocionarà el web xar-
xalismivo.cat per esdevenir una referència a 
la comarca per a les empreses que vulguin 
contractar persones amb diversitat funci-
onal o serveis de les entitats de la xarxa. El 
web recull totes les entitats que treballen 
amb persones amb diversitat funcional i els 
serveis que presten, i centralitza les ofertes 
de feina adreçades a la contractació d'aques-
tes persones. La xarxa també ha actualitzat 
el Catàleg de Serveis d’Inserció Laboral per a 
persones amb diversitat funcional i el Circuit 
d’Atenció Sociolaboral, orientat als professi-
onals per fer una bona derivació dels usua-
ris. També promocionarà el circuit d’estudis 
després de l’ESO perquè les persones amb 
diversitat funcional puguin escollir la millor 
opció per a elles. D’altra banda, el Centre 
Especial de Treball Intelami, de les Franque-
ses, ha sol·licitat oficialment incorporar-se 
com a membre la xarxa. 

Nous punts de
suport d'informació
turística a Granollers

El CET Intelami, de
les Franqueses, entra
a la Xarxa LismiVO
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ESPORTS
Sisena ronda d'escacsRecollida de signatures pel TTGranollers
El Club d'Escacs Les Franqueses rebrà 
diumenge el Sant Andreu D per a la sisena ronda 
de la lliga catalana d'escacs a primera provincial 
al Complex Esportiu Municipal. L'equip local
se situa a la cinquena posició de la classi�icació.

El Club Tennis Taula Granollers (TTGranollers) cerca un espai
per entrenar i con�ia que al març ja el pugui tenir. Ara fa un any,
l'associació va posar en marxa una campanya de recollida de signatures 
que encara continua vigent i que serà útil per a tothom que vulgui 
col·laborar amb la nova entitat. La iniciativa compta amb 124 adhesions.

La lliga Guerreras Iberdrola conti-
nuarà dissabte (19 h) amb la dis-
puta del KH-7 i el Zubileta Evolu-
tion Zuazo a les instal·lacions del 
rival. "El nostre desig és poder 
seguir sumant", diu Robert Cues-
ta, tècnic de les granollerines, qui 
assegura que per guanyar hauran 
de superar les dificultats que com-
porta la pista del BM Zuazo. "És 
un equip amb una plantilla molt 
jove, però amb molt potencial", 
adverteix Cuesta, qui pensa en 
Ainhoa Hernández, "una de les 
millors pivots del món". El joc 
ràpid i vertical a porteria requerirà 
que les granollerines estiguin molt 
concentrades defensivament. La 
central Martina Capdevila, després 

xavier solanas

HANDBOL | Divisió d'Honor Femenina LA CENTRAL MARTINA CAPDEVILA S'INCORPORARÀ A LA PLANTILLA DESPRÉS DE DOS PARTITS

A la fase final de la Copa de la Reina
Dissabte, les jugadores del KH-7 van rebre al Palau el BM Bolaños, 
l'equip al qual es van imposar per 33 a 20. La golejada del partit d'anada 
–disputat el 18 de gener a Ciudad Real–, 17 a 35, donava tranquil·litat a 
les granollerines. El partit de dissabte, la tornada de la segona ronda de la 
Copa de la Reina, va garantir el pas de les de Robert Cuesta a la fase final 
de la competició. Anna González –que s'ha incorporat a l'equip aquesta 
temporada– i Ona Vegué van ser les màximes golejadores del partit.

El joc ràpid i vertical del BM Zuazo 
posarà a prova les jugadores del KH-7 

de dos partits en què no ha pogut 
jugar per molèsties a la cama dre-
ta, es reincorporarà al joc dissabte 
després d'entrenar "amb norma-
litat i bones sensacions". a.j.

ZUBILETA ZUAZO - KH-7 BMG   
Dissabte, 22  19 h Biscaia

KH-7 BM GRANOLLERS 33
BM BOLAÑOS 20

EL PALAU ACULL EL 
CAMPIONAT DE XOUS 
DE PATINATGE

El campionat territorial de xous de Girona es va celebrar diumenge al 
Palau d'Esports, una cita que va comptar amb més de 4.000 persones i 30 
voluntaris. "Estem molt satisfets del desenvolupament de l'esdeveniment", 
valora Josep Badia, president del Comitè de Patinatge Artístic de la Territorial de 
Girona. L'Associació de Patinatge Artístic Granollers va entregar els premis.

kaloni morera

PATINATGE ARTÍSTIC EL CLUB DE GRANOLLERS VA FER L'ENTREGA DELS PREMISATLETISME EL CORREDOR ÉS DE LES FRANQUESES 

El paralímpic Jordi Madera 
guanya la Mitja barcelonina

L'EC jugarà al camp 
d'un rival directe, 
el Vilassar de Mar
GRANOLLERS. L'Esport Club (EC) 
s'enfrontarà diumenge (17 h) a la 
UE Vilassar de Mar, un partit que 
no serà fàcil perquè l'equip "por-
ta una mala dinàmica", segons el 
central Max Llovera, qui matisa que 
"l'EC ha passat la part més difí-
cil del calendari; enfrontar-se a 
tots els equips de la part alta de 
la classificació". Per al jugador, 
"l'inici de l'any ha estat difícil". 
Ara, l'EC es troba en setena posició 
a la classificació de Tercera Divisió, 
un lloc que comparteix amb dos 
equips més, el CF Peralada i, justa-
ment, el seu pròxim rival, el Vilas-
sar de Mar. Els tres equips sumen 
ara 37 punts, fet que converteix el 
pròxim contrincant de l'EC en un 
rival "directe", explica el central. 
"Seguim pensant a sumar punts", 
expressa determinat Llovera, qui 
adverteix que "serà un partit molt 
difícil perquè és un camp com-
plicat". De fet, l'EC no compta amb 
un bon precedent; l'EC va perdre al 
camp del Vilassar a Copa Catalunya, 
durant la pretemporada. 

FUTBOL | Tercera Divisió

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí, va guanyar la Mitja Ma-
rató de Barcelona –celebrada diu-
menge– en la categoria de cadira 
de rodes amb un meritori temps 
d'1h05'07". L'èxit de l'atleta s'em-
marca en una bona ratxa. L'11 de 
març de 2019, fa gairebé un any, 
l'atleta també es proclamava gua-
nyador de la Marató de Barcelona 
en cadira de rodes. "El meu somni 

és continuar practicant l'atletis-
me, l'esport que tant m'aporta", 
explica Madera, qui es va introduir 
a l'atletisme el 2005 als Jocs del 
Mediterrani d'Almeria. "M'agrada 
contribuir a la visibilització de 
l'atletisme en cadira de rodes 
perquè la gent vegi que és possi-
ble", diu l'esportista. La seva prò-
xima fita seran els Jocs Paralímpics 
de Tòquio d'aquest estiu. 

Lliga Asobal

Antonio Rama, tècnic del Fraikin, pre-
veu que el partit contra el Liberbank 
Cantabria Sinfín de divendres (19 h) al 
Palau serà clau "per continuar amb la 
ratxa positiva i el bon moment com-
petitiu".  El de Divisió d'Honor serà un 
matx complicat, ja que el BM Sinfín "és 
un equip que té jugadors amb u con-
tra u, i això normalment ens fa molt 
mal", comenta l'entrenador.

EL FRAIKIN REBRÀ EL 
BM SINFÍN AL PALAU

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers
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El Fènix celebra aquesta tempo-
rada 30 anys d'història. Creat la 
temporada 1989-90, es va gestar 
entre un grup d'amics aficionats 
en la pràctica del futbol americà. 
Als inicis, sota el nom de Gralles 
Granollers, es va crear un equip 
júnior, i el 1994 es va constituir 
un conjunt ja sènior, amb la con-
junció dels Gralles, els Flippers de 
Lliçà d'Amunt i alguns jugadors 
del GSV de l'Ametlla del Vallès. 

El futbol americà és un esport in-
clusiu en què no hi ha protagonis-
tes. "Sovint rebem jugadors que 
per condició física no encaixen a 
altres esports com ara el futbol", 
relata Ángel Díaz, vicepresident de 
l'entitat, coordinador, entrenador 
de cadet, ajudant d'entrenador del 
sènior –i també jugador–, i director 
esportiu del club, qui afegeix que 
en el futbol americà "tothom pot 
tenir una posició, sigui en defen-
sa o en atac". 

Dissabte al matí, les pistes d'at-
letisme acollien la Final Four CCFF 
Open, una competició organitzada 

fènix

FUTBOL AMERICÀ  UN DELS PRINCIPALS OBJECTIUS PER AL FUTUR ÉS CREAR UN EQUIP FEMENÍ DE 'FOOTBALL FLAG'

El Fènix celebra 30 anys d'història amb 
el propòsit d'enfortir i fer créixer el club

HISTÒRIA  El Fènix es va començar a gestar la temporada 1989-90

pel Fènix en què van participar els 
equips Pagesos (Barcelona) –gua-
nyadors a la fase final–, Lizards 
(Torredembarra), Ironmans (Cas-
telló) i Lynx (Barcelona). Aquest 
va ser el primer acte del 30è ani-
versari de l'entitat. El Fènix té per 
objectiu, durant la temporada, 
organitzar un torneig internaci-
onal de categoria cadet conjun-
tament amb el club L'Hospitalet 

Pioners, una cita que tindrà lloc 
al juny. De fet, no és la primera 
vegada que l'entitat col·labora 
amb els Pioners –la temporada 
2016-2017 quatre noies del Fènix 
van ser cedides a l'equip de l'Hos-
pitalet per competir de forma fe-
derada amb l'equip femení dels 
Pioners–. A més, el Fènix també 
agafa forces per produir un tor-
neig per comunitats autònomes i 

la final de la Lliga Catalana, entre 
altres esdeveniments. 

Ara, el Fènix no disposa de cap 
equip femení i es té el propòsit de 
crear-ne un de football flag –una 
modalitat que es diferencia del fut-
bol americà estricte perquè no hi ha 
contacte físic i els jugadors no van 
equipats–. De fet, els tres equips ac-
tuals del Fènix són de flag. Ara són 
25 jugadors que es troben dijous 
a les pistes d'atletisme municipals 
per entrenar. "Només disposem 
d'un dia a la setmana, i el temps 
d'entrenament ens és insuficient 
per treballar adequadament", 
exposa Díaz, i afegeix que "el Fè-
nix ha optat per anar a entrenar 
a altres municipis". Aquest fet ha 
provocat un canvi estructural en 
el club. "Ara tenim constituïdes 
dues entitats, el Granollers Fè-
nix i el Fènix Vallès, registrat a 
l'Ajuntament de les Franque-
ses", relata el vicepresident, qui 
mostra el desig de fusionar les dues 
associacions en una de sola, amb el 
nom Fènix Vallès. 

L'esportista local Marta González 
es va fer amb el bronze a l'Interna-
cional d'Espanya en dobles feme-
nins de sub-17 conjuntament amb 
Amaia Torralba, del CB Belmenc-
her (Navarra). La competició va 
tenir lloc a Benalmádena (Màlaga) 
el cap de setmana del 7 al 9 de fe-
brer. La granollerina va ser convo-
cada per la selecció estatal. 

BÀDMINTON |  Sub-17

Marta González 
es fa amb el bronze  
a l'Internacional

Mario Viñas, 
quart al Campionat  
estatal de Marxa
L'atleta granollerí Mario Viñas es 
va proclamar quart al Campionat 
d'Espanya de Marxa de 20 quilò-
metres diumenge, una competició 
que va tenir lloc a Torrevella (el 
País Valencià). "Ara l'objectiu 
és que em seleccionin per a la 
Copa del Món, d'on sortiran els 
classificats per als Jocs Olím-
pics del Japó", explica Viñas, qui 
té la mirada fixada en la cita del 2 
i 3 de maig a Bielorússia. 

ATLETISME
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El primer equip femení del CBG 
se situa a la tercera posició de la 
classificació de Primera Categoria 
Femenina, amb 30 punts. "Estem 
molt satisfets amb el treball 
que estem fent", expressa Ángel 
López, tècnic de les granollerines, 
qui compta amb el suport de Gui-
llem González, l'ajudant del tècnic 
que es responsabilitza de l'àrea 
pedagògica i de la gestió de les 
emocions de l'equip. De fet, ja fa 
uns sis anys que González ajuda a 
entrenar el conjunt femení. López, 
al seu torn, compleix enguany set 
temporades al club i en fa dos 
anys i mig que entrena el primer 
equip del CBG, "una entitat que 

CBG

BÀSQUET | Primera Categoria Femenina  L'ENTRENADOR DEL PRIMER EQUIP RELATA LA SATISFACCIÓ AMB EL TREBALL REALITZAT

CBG: "En el moment que necessitem 
més jugadores, mirarem cap a la base"

posa moltes facilitats al desen-
volupament de l'esport femení", 
segons el tècnic, qui, amb esperit 
crític, afegeix que encara es podria 
fer un pas endavant més en termes 
d'igualtat. Hi està d'acord la capi-
tana de l'equip, Andrea Povedano, 
qui combrega amb la idea que "no 
volem més que l'esport masculí, 
tan sols el mateix", reivindiquen 
entrenador i capitana. 

El CBG disposa ara de tres equips 
sèniors femenins –a Primera Ca-
talana, a Segona i a Tercera–. El 
sènior femení de Primera està for-
mat per Laura Marata, Cristina Co-
nejos, Paula Cullell, Dolors Ferrer, 
Íngrid Rabassó, Andrea Povedano 

PRIMER EQUIP  Està format per 11 jugadores "cohesionades"

–qui com a capitana és una de les 
persones de referència de l'equip 
a l'hora de donar suport tant en 
l'àrea esportiva com en la personal, 
i és el pont entre club, cos tècnic i 
jugadores "si mai hi ha qualsevol 
entrebanc"–, Berta Tirvió, Laia 
Vico, Maria Callizo, Dolors Sala i 
Marina Aguilar, totes elles entre 
19 i 25 anys. El 90% de les 11 ju-
gadores "són de la casa" i han 
crescut i s'han format a l'entitat 
granollerina. Ara no és que sigui un 
moment especial en què el club es-
tigui buscant jugadores. No obstant 
això, "en el moment que neces-
sitem més noies, mirarem cap 
a la base", determina López, qui 
subratlla la importància de poten-
ciar el joc de les esportistes locals 
i donar valor al fet que siguin de la 
comarca i s'hagin format al club. 

L'entrenador defineix l'equip 
com un grup "molt cohesionat, 
perquè malgrat que cadascuna 
d'elles té el seu caràcter, s'ave-
nen molt i ens sentim una fa-
mília", descriu López, qui es va 
introduir al món del bàsquet als 
12 anys com a jugador del CB San-
ta Coloma i tan sols quatre anys 
més tard va començar a entrenar. 
"Vaig iniciar-me amb un equip 
de jugadors", detalla López, però 
posteriorment va formar part de 

l'equip tècnic d'un equip femení, 
i "des de llavors ho prefereixo, 
per una qüestió de sensibilitat 
i intel·ligència femenina; les 
noies qüestionen més". Per al 
sènior femení de Primera l'objec-
tiu principal de la temporada no 
és ocupar posicions de play-off 
per pujar a Copa Catalunya. "Si 
aquesta fita s'aconseguís, seria 
ideal, però el més important és 
anar partit a partit i que l'equip 
se senti còmode", declara l'entre-
nador. "Vam començar la tem-
porada sense cap expectativa, 
i estem molt contentes amb el 
treball que estem fent", comenta 
Povedano.  AïdA jiménez

Els de Tomas Bruder, 
contra la UE Horta

ENTITATS 

WATERPOLO

El CNG, seu d'Estatals 
de waterpolo i  
gimnàstica artística

ENTITATS  EL PARETÀ ADRIÀ MARTÍNEZ VISITARÀ LA SEU

L'AEG inicia un nou cicle de 
xerrades amb 'Pikua Anca'
GRANOLLERS. L'Associació Espor-
tiva Granollers (AEG) iniciarà 
divendres 28 de febrer (20 h) un 
nou cicle de xerrades a la seu de 
l'entitat, al carrer Corró, 10. L'ac-
tivitat, oberta a tothom –tant a 
socis com a no socis–, comptarà 
amb Adrià Martínez –del Centre 
Excursionista Parets–, membre 
del Centre de Tecnificació d'Alpi-
nisme de Catalunya, qui explicarà 
la seva aventura amb l'equip d'al-
pinisme català a la Cordillera Real 
(Bolívia). La trobada rep el nom 
de Pikua Anka i narrarà la traves-
sa del cim Pk24, de 5.051 metres 
d'altura, fins a l'Emma Maria, de 
5.342 metres. L'equip, que comp-
tava amb el vallesà Martínez, va 
obrir una via nova que uneix els 
dos cims; un repte que es va as-
solir en dos dies de camp base a 

Concurs fotogràfic

L'AGE va entregar divendres els premis 
del 15è Concurs de Fotografia La Mun-
tanya, un certamen que va comptar amb 
la participació de 120 imatges. DJ Pol in 
session AEG i Contrast, –ambdues de 
Pepe Purchena–, Anem cap a baix –de 
Víctor Ferrer– i Recollint el que els deus 
no han aprofitat –de Fulgenci Farré– 
van ser les obres guanyadores.

LLIURATS ELS PREMIS 
DE 'LA MUNTANYA'

A la venda 
els tiquets per a la 
24a Nit de l'Esport
LES FRANQUESES. Ja es poden com-
prar els tiquets –al preu de 20 eu-
ros– per a la 24a Nit de l'Esport de 
les Franqueses a l'oficina del Pa-
tronat Municipal d'Esports (PME). 
L'esdeveniment –que posa en alça 
els millors esportistes del 2019– 
té places limitades i se celebrarà 
divendres 28 de febrer (21 h) a 
l'Hotel Ciutat de Granollers.

Dijous, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu de Can Prat, 
es va celebrar la votació dels gua-
nyadors de cada categoria d'entre 
els finalistes preseleccionats. En-
guany hi ha 90 esportistes nomi-
nats, a més dels equips proposats 
per al premi. Aquest any es va 
incloure una novetat a les bases: 
que els esportistes han pogut pre-
sentar la pròpia candidatura indi-
vidual com a nominats.  

RECONEIXEMENT MOTOR | Fórmula 1

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
acull des de dimecres i fins diven-
dres, i de dimecres 26 al divendres 
28 de febrer –sis jornades totals– 
la pretemporada de la Fórmula 1 
(F1), la Formula 1 Pre-season Tes-
ting, un esdeveniment que situa 
el traçat granollerí com a referent 
internacional i accelera l'activitat 
econòmica al seu entorn. 

El granollerí Carles Jiménez, copi-
lot del periodista Enrique Trillo, 
va acabar el ral·li de clàssics –de 
regularitat– de Montecarlo en 33a 
posició, d'un total de 310 cotxes. 
"L'equip Seat històrics està molt 
content", celebra  Jiménez, qui va 
córrer amb un Seat 1430-1600 FU.

Iniciada la 'F1  
Pre-season Testing'

Carles Jiménez, 33è  
al ral·li de Montecarlo

camp base. L'últim divendres de 
cada mes hi haurà una xerrada, i la 
pròxima serà amb els escaladors 
Marc Subirana i Miquel Mas.  

La ciutat rebrà els Campionats 
Estatals de waterpolo i gimnàs-
tica artística per primera vega-
da. L'Estatal de waterpolo d'ale-
vins se celebrarà del 17 al 21 
de juny a les instal·lacions del 
Club Natació Granollers (CNG), 
i el Campionat d'artística de ca-
tegoria absoluta –en aquest cas 
es tracta de la Lliga espanyola–
tindrà lloc al pavelló del Club 
Bàsquet Granollers (CBG) del 3 
al 5 d'abril, tercera i última cita 
abans de la fase final de la sego-
na màxima categoria de la gim-
nàstica artística estatal.

L'equip absolut de waterpolo 
del CNG s'enfrontarà dissabte 
(18.15 h) a les instal·lacions 
barcelonines a la UE Horta, un 
conjunt que ara se situa a la 
quarta posició a la classifica-
ció de Primera Divisió, amb 27 
punts. Cinc posicions per sota se 
situa el CNG, amb 18 punts, tot 
ocupant el novè lloc a la taula de 
13 conjunts. Els homes de To-
mas Bruder gaudeixen de cinc 
victòries, tres empats i sis der-
rotes en una temporada marca-
da per l'adaptació i el treball de 
cohesió.

NATACIÓ

Estel Xuan Galo, nedadora del 
CNG i membre de la selecció ca-
talana, va contribuir al fet que 
Catalunya es proclamés guanya-
dora al Campionat Estatal per 
Federacions Territorials, una 
competició infantil i júnior que 
es va celebrar del 14 al 16 de 
febrer a Las Palmas (Gran Ca-
nària). Galo va nedar les proves 
júnior de 800 metres lliures, 200 
papallona i 200 estils.

Estel Xuan Galo du 
Catalunya a l'èxit

TROFEU ALEJANDRO LÓPEZ

Més de 20 finals  
al Circuit Català
Els nedadors del CNG van acon-
seguir 22 finals al Trofeu Ale-
jandro López, etapa del Circuit 
Català que va tenir lloc el 15 i 16 
de febrer a la piscina del Sant An-
dreu, una cita d'absoluta.

Copa Catalunya

El sènior masculí del CBG es desplaça-
rà dissabte (18.05 h) al camp de la UE 
Montgat per jugar un partit que serà 
"com una final", segons Marc Subi-
rachs, ala-pivot del conjunt. "En la 
posició que ens trobem –ara el CBG 
se situa en segon lloc a la taula–, cada 
victòria ens apropa més a l'objectiu 
del play-off", afegeix el jugador.

EL MASCULÍ VEU "UNA 
FINAL" A MONTGAT
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Luccioni exposa a La GrallaTaller de tècnica 'gyotaku' al Museu 
L'exposició de pintura Corpus de Valeria  
Luccioni s'inaugurarà dimarts (19 h) a l'Espai 
Gralla i es podrà visitar fins al 28 de març.  
Luccioni, que ara viu a Barcelona, ha guanyat 
diversos premis a la seva Itàlia natal.

En el marc de l'exposició De París a Nova York. Gravats de la  
col·lecció Gelonch Viladegut es farà un taller de gyotaku –la tècnica  
artística tradicional japonesa d'impressió i estampació, habitualment, 
de peixos,– dissabte (18 h) al Museu. L'activitat, que és gratuïta,  
requereix inscripció prèvia.

CULTURA

a.j.

ESTÀTUA El granollerí ha rebut el guardó, acompanyat del diploma

L'etapa més recent de la trajec-
tòria artística del granollerí Santi 
Subirana –qui durant 40 anys va 
tenir la botiga Ceràmiques Subira-
na al carrer Girona– es destina a la 
producció d'una sèrie de gerros. El 
darrer elaborat, que rep el nom de 
Vas refractari, ha estat guardonat 
amb el Monna Lisa, Premio Inter-
nazionale d'Arte per l'Accademia 
Italia in Arte nel Mondo, una en-
titat amb seu a Bríndisi (Itàlia). 
El reconeixement es va publicar a 
finals del 2019, i ara Subirana ja 
disposa del premi i el diploma, que 
se li ha tramès per correu. 

Amb l'obra Vas refractari, l'ar-
tista local ha volgut parlar de 
"l'harmonia, la bellesa mate-
màtica i científica, la defensa 
del patrimoni cultural, la cura 

del medi ambient i el treball a 
favor de valors com la pau i la 
defensa dels drets humans". 
L'obra premiada ha estat elabo-
rada amb ceràmica i un treball de 
dibuix i disseny gràfic que con-
tribueix a comunicar els missat-
ges de Subirana. De fet, no és la 
primera vegada que el granollerí 
guanya aquest guardó; el 2019 
també va ser per a ell. Subirana, 
que és acadèmic de France Mon-
de Culture, va ser entrevistat pel 
director de l'acadèmia, Marcel de 
Villemoisson; una conversa que 
es va publicar en forma de repor-
tatge a la revista cultural Mosaï-
que, produïda per France Monde 
Culture. Al març, l'artista exposa-
rà un recull de la sèrie de gerros 
al Centre Històric de Florència. 

L'ARTISTA LOCAL EXPOSARÀ AL CENTRE HISTÒRIC DE FLORÈNCIA

Santi Subirana repeteix 
el premi Monna Lisa d'Itàlia

GRANOLLERS. Ceràmica Cumella 
serà l'encarregada de fer el reves-
timent interior de la Torre de Je-
sucrist de la Sagrada Família (Bar-
celona), la més alta de la basílica. 
L'encàrrec, que ja està aprovat per 
la comissió artística –formada 
per unes vuit persones–, portarà 
un any d'elaboració.  "Ho rebem 
com un projecte important", 
celebra Toni Cumella, qui afegeix 
que aquest repte "presenta pe-
culiaritats que treballs ante-
riors no tenien". De fet, la fàbrica 
granollerina cada vegada compta 
amb projectes "diferents i espe-
cials", relata Cumella, "perquè 
no tenim cap treball seriat". El 
revestiment de la Torre de Jesu-
crist que comença a preparar Ce-
ràmica Cumella consistirà en figu-
res de rombes, murals abstractes 
i colors. De fet, no és la primera 
vegada que la fàbrica treballa per 
a la Sagrada Família; Cumella ja 
havia participat en la Torre de la 
Mare de Déu, elaborada amb ce-
ràmica blanca, "un projecte més 
senzill que el que ara encarem". 

Revestiment d'El Bulli
Cumella ultima el treball en la fa-
çana d'El Bulli Foundation, un re-
vestiment "totalment irregular", 

c.c.

BULLI FOUNDATION Conté un ratllat blau i turquesa en referència al cel i el mar

ART  EL NOU TREBALL DE LA FÀBRICA GRANOLLERINA SUPOSARÀ UN ANY D'ELABORACIÓ

La ceràmica i els colors de Toni 
Cumella, a la Sagrada Família

comenta Cumella, que compta 
amb ratlles blaves i turqueses, dis-
tribuïdes aleatòriament, en refe-
rència al cel i el mar. L'arquitecte 
de l'edifici, Enric Ruiz-Geli, va pro-
posar Ceràmica Cumella a Ferran 
Adrià per al revestiment, i poste-
riorment la fàbrica granollerina va 
idear el concepte i "la solució de 
la peça". Ara només falta col·locar 
algunes peces a terra quan es fina-
litzi el paviment. i a.jiménez

Ceràmica Cumella ultima el treball en la façana d'El Bulli Foundation  
amb un revestiment blanc i un acabat intencionadament irregular

n Avui, dijous (18.30 h), l'escola Mas-
sana de Barcelona acollirà una taula 
rodona amb la presència de Toni Cu-
mella vinculada a l'exposició del ce-
ramista, Processos ceràmics. Escola 
Massana. Ceràmica Cumella 1880.

TAULA RODONA A 
L'ESCOLA MASSANA
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GRANOLLERS. Avui, dijous llarder, obrirà les 
portes el centre neuràlgic del Carnaval 2020 
de Granollers, la Casa de Cultura Sant Fran-
cesc, reconvertida en el Palau de Can Solda, 
del qual el periodista i impressor Amador 
Garrell i Alsina (1885-1963) ja en parlava al 
llibre Granollers Vila Oberta.

El recuperat Palau de Can Solda és on es cuina 
el Carnaval de la ciutat i és per això que, avui (19 
h), s'hi proclamarà l'edicte reial –confeccionat 
pels nens i les nenes del Consell dels Infants– i 
hi començaran activitats com el tastatruita amb 
l'Abat (19.30 h), els contes i cançons, i la festa de 
disfresses de divendres, el concert vermut i el 
ball de swing de dissabte, el berenar popular de 
dilluns, i la vetlla del Carnestoltes de dimecres.

El Solda –representat des de fa tres anys pel 

il·lustració: pau farell

CARNESTOLTES 2020  EL PROGRAMA FESTIU COMENÇARÀ AVUI AMB LA PROCLAMACIÓ DE L'EDICTE REIAL, IDEAT PEL CONSELL DELS INFANTS

DIVENDRES 
10.30 h Porxada
Les escoles fan l'ofrena 
dels ous al Carnestoltes
17 h Palau de Can Solda
Somriu. Contes i cançons 
amb Santi Rovira
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de Carnaval. Disfresses 
i maquillatge
21 h Palau de Can Solda
De festa al Palau. Ball de gralles 
amb els Rajolers i Dj Ruiz
DISSABTE 
12 h Palau de Can Solda
Concert vermut i cercavila de 
swing per la plaça de la Caserna, 
Santa Anna, Porxada, Santa 
Esperança, Anselm Clavé, Perpinyà 
i, de nou, la Casa Sant Francesc
13.30 h Palau de Can Solda
Carnaball de swing
17.30 h Plaça de la Corona
Cercavila infantil per la plaça 
de la Corona, Anselm Clavé, 
Sant Roc i la Porxada
18 h Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil 
Xics and Roll
19.30 h Porxada
Acompanya en Carnestoltes de 
tornada a Can Solda pel carrer 
Sant Roc, Anselm Clavé, Espí i Grau
23.30 h Nau B1. Roca Umbert
Carnaval a la fàbrica amb 
Seguirem i Dj Surda
DIUMENGE 
17.30 h Carrer de les Tres Torres
Concentració de comparses 
i rua de Carnaval
20 h Plaça de la Porxada
Animació amb Dj i lliurament 
de premis del concurs de 
comparses
DILLUNS 
16.30 h Palau de Can Solda
Berenar popular
DIMECRES 
11 h Palau de Can Solda
Vetlla d'en Carnestoltes
17.30 h Vesteix-te de dol
Taller de pentinats i complements 
per al dol
18.30 h Cercavila de dol fins 
a la Porxada 
19 h Plaça de la Porxada
Versots de la Vella Quaresma i 
cremació del Carnestoltes 
19.30 h Plaça de la Porxada
L'últim àpat del Carnaval
Sardina, pa i beguda. Organitzat 
per l'AV Granollers 
Centre. Preu 
del tiquet 
a 2 euros.

Les escoles fan l'ofrena 
dels ous al Carnestoltes

La setmana 
de rauxa

Sardina, pa i beguda. Organitzat 
per l'AV Granollers 

Com és habitual, diumenge es viurà 
l'acte més multitudinari del Carnaval, 
que any rere any omple el carrer de 
veïns per veure la desfilada de com-
parses. La rua començarà a les 18 h 
al carrer de les Tres Torres, on mitja 
hora abans s'hi hauran concentrat les 
25 comparses inscrites –21 carnava-
lesques i 4 de lluïment–, una xifra cal-
cada a la de l'any passat. Enguany, la 
comitiva baixarà pel carrer Francesc 
Macià per, després, enfilar el carrer 
Alfons IV, seguir per la plaça de la 
Corona i continuar pel carrer Anselm 
Clavé. Finalment, tombarà pel carrer 
del Roc per arribar a la plaça de la 
Porxada.

El concurs de comparses constarà 
de 7 premis i dos accèssits. La catego-
ria carnavalesca inclou comparses o grups caracteritzats pels elements 
de transgressió i disbauxa propis del Carnaval, amb la creació del ves-
tuari, carrossa o similar. La categoria de lluïment és per a grups o for-
macions de folklore o amb identitat pròpia ja constituïts que vulguin 
mostrar el seu vestuari, costums, tradicions a la rua, sense que hagin 
elaborat cap tipus de disfressa específica per participar-hi.

L’ordre de les comparses i els grups a la rua s'ha decidit per sorteig 
i, alhora, també el marcarà la categoria en què es participa: primer, la 
carnavalesca i després, la de lluïment. El veredicte i el nom de les com-
parses guanyadores es donarà a conèixer després de la rua en el marc 
de la festa final a la plaça de la Porxada, a partir de les 20 h. ❉ m.e.

La rua comptarà 
amb 25 comparses

DIUMENGE DE DISFRESSES I DESFILADA

Les Gitanes estrenen una dansa 
El Ball de Gitanes va omplir diumenge la Porxada de música, balls i 
colors, amb més d'un centenar de balladors. A banda de les brutes, els 
diablots i les cambreres, i els nuvis, enguany s'hi estrenava una dansa 
nova, Les corrandes, amb música del mestre i ballador Martí Ventura.

kaloni morera

El Carnaval a la fàbrica de dissabte (23.20 h a la Nau B1) tindrà com a 
protagonistes el grup Seguirem, una reconeguda banda de tribut a Obrint Pas, 
que en reprodueix la música fidelment des que poc després que el mític grup 
valencià va anunciar la seva aturada el 2013. Seguirem està format per nou músics 
amb una trajectòria dilatada en altres formacions musicals d'estil similar. La nit, 
organitzada per Jovent Ignorat i Roca Umbert, es completarà amb Dj Surda 
i el concurs de disfresses, amb premis tant per a les individuals com de grup.

Ball per als nostàlgics d'Obrint Pas

Avui, dijous llarder, obrirà les 
portes el centre neuràlgic del Carnaval 2020 
de Granollers, la Casa de Cultura Sant Fran-
cesc, reconvertida en el Palau de Can Solda, 
del qual el periodista i impressor Amador 
Garrell i Alsina (1885-1963) ja en parlava al 

El recuperat Palau de Can Solda és on es cuina 
el Carnaval de la ciutat i és per això que, avui (19 
h), s'hi proclamarà l'edicte reial –confeccionat 
pels nens i les nenes del Consell dels Infants– i 
hi començaran activitats com el tastatruita amb 
l'Abat (19.30 h), els contes i cançons, i la festa de 
disfresses de divendres, el concert vermut i el 
ball de swing de dissabte, el berenar popular de 
dilluns, i la vetlla del Carnestoltes de dimecres.

El Solda –representat des de fa tres anys pel 

il·lustració: pau farell

Tres Rals de Can Solda, mestre de 
cerimònies als actes– era un dra-
paire que va viure al carrer Corró 
a inicis del segle XX, que estava 
enamorat del Carnaval i que va vo-
ler portar a Granollers els palaus 
engalanats que muntaven els mer-
cats barcelonins del Born i Santa 
Caterina. El palau el muntava a 
l'entrada de casa seva amb perso-
natges fets amb drats i cartró i el 
Carnestoltes amb dona i �ill. "I en 
tota la setmana, en eixir d'estudi 
o de costura" els infants s'hi apro-
paven per veure "tota mena d'alts 

El Palau de Can Solda, on es cuina la gresca

Els balls de dissabte i la rua de 
diumenge seran els moments àl-
gids, mentre que dimecres de cen-
dra apareixerà la Vella Quaresma 
per presenciar l'enterrament de la 
sardina i la crema del Carnestoltes 
a la pira funerària. Un sopar a la 
Porxada acomiadarà el Carnaval 
�ins l'any vinent. ❉ m.e.

Bojos– més enllà de les portes de 
Sant Francesc, de manera que les 
escoles faran l'ofrena dels ous a 
la Porxada divendres –també als 
centres educatius, el Consell dels 
Infants proposa una acció cada 
dia, començant per anar-hi en pi-
jama el dijous gras i disfressar-se 
divendres–. 

personatges, tots fets 
de draps i amb carotes 
de cartró", relatava Garrell. 

La setmana de disbauxa por-
tarà el Carnestoltes i tot el seu 
seguici –els diablots i l'Abat dels 
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Sóc autor és el projecte organitzat 
per la Fundació SGAE, la iniciativa 
social i musical Cases de la Músi-
ca –amb seu a cinc ciutats de Ca-
talunya, entre elles Terrassa– i el 
paraigua de projectes musicals La 
Tornada que dijous al vespre va 
aterrar a la sala Nau B1. La sessió, 
que rebia el nom de Com sobreviu-
re des de l'autogestió?, va comptar 
amb la presència de Nil Campder-
rich –més conegut com a Neidos, un 
dels cantants del grup de hip hop 
Lágrimas de Sangre (LDS)–, Núria 
Segòvia, responsable d'activitats 
de la Casa de la Música de Terras-
sa i productora d'esdeveniments 
a l'empresa VESC, i Meri Lane, 
fundadora del segell discogràfic 
i empresa de management Luup 
Records, nascuda el 2014. Pau Pla-
nas, cofundador de La Tornada, va 
moderar una taula rodona que va 
comptar amb l'assistència d'una 
trentena de persones interessades 
a aprendre vies per sobreviure des 
de l'autogestió musical.

La sessió anava especialment 
dirigida a creadors i músics emer-
gents que cerquen professionalit-
zar-se. Els tres ponents van donar 
algunes pinzellades sobre la im-
portància de treballar la imatge 
–més enllà de la creació musical–, 

Viridarquia (2016)– amb el segell 
Kasba Music, ara s'autogestionen 
les gravacions. "Com a grup, ens 
vam adonar que ho podíem fer 
nosaltres i que no tenia sentit 
externalitzar els enregistra-
ments", explicava el cantant. Nei-
dos va recomanar als assistents 
una possible via de difusió, el fet 
de distribuir els treballs mitjan-
çant plataformes digitals.

Segòvia va explicar l'acompa-
nyament que les Cases de la Mú-
sica ofereixen a músics i grups 
emergents, i va explicar que fins 
al 23 de març hi ha obertes les 
inscripcions per al Programa de 
Suport a la Creació Musical 2020, 
que es poden formalitzar mitjan-
çant la pàgina web www.casade-
lamusica.cat. L'ajut consisteix en 
ajudes a cost zero als músics que 
comencen en les àrees d'enregis-
trament en estudi, producció de 
directes, creació de càpsules au-
diovisuals i participació en esce-
naris com a Cases de la Música al 
Mercat de Música Viva de Vic.

Al seu torn, Meri Lane, recordava 
un dels grans èxits de la discogrà-
fica independent –nascuda com 
a estudi de gravació–: que Pavvla 
Jornet actués, el 2019, al Primave-
ra Sound (Barcelona).  a.jiménez

toni márquez

PONENTS Neidos, Núria Segòvia, Meri Lane i Pau Planas, dijous al vespre

MÚSICA  DIJOUS, LA SALA NAU B1 VA ACOLLIR UNA SESSIÓ AMB AGENTS DE L'ESCENA MUSICAL I UNA TRENTENA DE CREADORS

'Sóc autor', pinzellades per aprendre a 
sobreviure des de l'autogestió musical

la necessitat avui dia de realitzar 
un videoclip que reforci la músi-
ca per promocionar-se i com tro-
bar concerts. Entre els consells, 
Segòvia i Lane destacaven que 
cal buscar on pot encaixar cada 
artista musical, "picar moltes 
portes, dedicar-s'hi completa-
ment" i tenir visió de quins crea-
dors poden encaixar a cada espai, 
"perquè els programadors de 
festivals ens escoltin". Neidos, 
en tot aquest procés, veia una 
part "injusta, ja que hi ha molts 

bons músics que, si no respo-
nen al que agrada en el present 
o al que està de moda, no seran 
tan escoltats ni tan coneguts", 
reivindicava el cantant de LDS, 
qui explicava que el grup, des de 
fa uns anys, és una cooperativa 
i ha incorporat Roc Tebe com a 
manager. "El Roc és un membre 
més del grup, forma part de la 
banda i pren decisions com els 
músics", comentava Neidos. Si bé 
LDS va produir els dos primers àl-
bums –Si uno no se rinde (2015) i 

Mazoni -nom artístic de Jaume Pla, a 
qui van acompanyar Aleix Bou i Miquel 
Sospedra– i El Petit de Cal Eril  
–format per Joan Pons, Artur Tort, 
Dani Comas, Ildefons Alonso i Jordi 
Matas– van presentar els seus dos 
respectius nous treballs a la sala Nau 
B1, a Roca Umbert. Mazoni  va  
interpretar peces de Desig imbècil i 
altres èxits de la seva trajectòria,  
mentre que El Petit de Cal Eril va donar 
a conèixer l'àlbum Energia fosca.

          Els treballs de 
Mazoni i El Petit de 
Cal Eril, a la Nau B1

kaloni morera

GRANOLLERS. Avui, dijous (21.30 
h), Can 60 acollirà la música del 
granollerí Alan Pardo, qui després 
d'uns quants anys com a guitar-
rista i cantant de formacions, s'ha 
centrat en la creació del seu pri-
mer disc en solitari, Evil hunts me, 

un treball de blues que va sobre 
el concepte del mal, quins efectes 
té a la societat i com repercuteix 
en la moral i en els dogmatismes; 
una investigació centrada en el 
mal de l'ànima, intrínsec a les re-
lacions humanes. Evil hunts me és 

El granollerí Alan Pardo presenta  
l'àlbum 'Evil hunts me' a Can 60

un àlbum que relata com sovint, 
sense ser-ne totalment consci-
ents, les persones conviuen amb 
el dolor.

Musicalment, es tracta d'un tre-
ball de blues tradicional amb ma-
tisos meridionals i influències dis-
pars que provenen, sobretot, del 
folk americà i que encaixen amb el 
seu estil. Alan Pardo es va formar 
en Musicologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Les guitarres de 
Dani Pérez i Jordi 
Farrés, al Casino
GRANOLLERS. Dani Pérez i Jordi 
Farrés aterraran divendres (22 
h) al Casino per oferir el cinquè 
concert del 30è Festival de Jazz 
de Granollers. Pérez i Farrés són 
dels guitarristes més reconeguts 
de l'escena jazzística estatal. Pro-
vinents de generacions i sensi-
bilitats diferents, actuaran con-
juntament al Joan Bretcha Guitar 
Series, que enguany arriba a la 
10a edició. Dani Pérez és profes-
sor titular de guitarra de jazz a 
l'Escola Superior de Música de Ca-
talunya (ESMUC) i és un referent a 
l'escena jazzística, amb una llarga 
trajectòria palesa en un llarg llis-
tat de treballs discogràfics. Farrés, 
al seu torn, es va formar al Taller 
de Músics i ha actuat amb artistes 
com Lluís Llach, Maria del Mar Bo-
net, Jim Snidero, Peter Zak, Tony 
Reedus i Will Vinson. 

FESTIVAL DE JAZZ

Comencen els 
assajos de 'Greta 
i els Trihumans'
Ja han començat els assajos de 
l'òpera infantil Greta i els Trihu-
mans, una obra inspirada en l'ac-
tivista mediambiental sueca Greta 
Thunberg. L'òpera, que s'escenifi-
carà el darrer cap de setmana de 
març –28 i 29 (18 h)– i anirà so-
bre l'emergència climàtica mun-
dial, és un projecte compartit en-
tre VEUS-Cor Infantil Amics de la 
Unió, l'Orquestra de Cambra de 
Granollers (OCGr), el Teatre Au-
ditori de Granollers (TAG) –qui 
ha renovat el distintiu de garantia 
de qualitat ambiental de la Gene-
ralitat–, l'Associació Cultural de 
Granollers i les escoles CEIP Joan 
Solans i CEIP Ferrer i Guàrdia. 
L'òpera infantil, que es produeix 
cada dos anys pel TAG, arriba a 
la vuitena edició amb textos del 
guionista Piti Español i composi-
cions musicals de Joan Vives. 

ÒPERA INFANTIL AL TAG

Un repertori 
divertit, fet, però, 
seriosament
Mentre es feien alguns canvis a l’es-
cenari, el director de l’OCGr, Corra-
do Bolsi, va agafar el micròfon per 
dirigir-se al públic del TAG i va citar 
el tòpic que diu que “l’humor és una 
cosa molt seriosa” per il·lustrar el 
fet que l’orquestra estava oferint un 
repertori divertit, però no per això 
exempt de qualitat musical. […] La 
breu peça de Leroy Anderson (1908 
- 1975) Plink! Plank! Plunk! va servir 
de banda sonora per a l’entrada de 
nou alumnes de l’Escola Municipal 
de Música que molestaven els músics 
tot tocant instruments de joguina. 
Aquí va començar un diàleg amb els 
músics en què els joves demanaven 
participar en la següent peça del 
programa: la Simfonia de les joguines 
de Leopold Mozart (1719 - 1787), i 
que volien tocar violins, violoncels i 
contrabaixos en comptes dels instru-
ments de joguina. Alguns dels músics 
de l’orquestra, doncs, els van cedir el 
lloc, en un esquetx que va confirmar 
l’aire humorístic del concert. Així, es 
va poder veure el bon resultat del 
treball dels estudiants de violí Iker 
Ortega, Sebastià Artigas, Oriol Gar-
cia, Ivet Romero, Alma Yera i Lluïsa 
Albino; de violoncel Fiona Rodríguez 
i Maria Moreno; i de contrabaix Bru-
na Costa, que van tocar ben integrats 
a l'OCGr [crònica completa a somgra-
nollers.cat].  oriol padró

CRÍTICA MUSICAL
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Amb el suport de:

EL FUTUR QUE 
ENS ESPERA. 
LA INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL    
Com pot ser el món d’aquí uns anys a partir 
dels avenços en intel·ligència artificial.

Ponent: 
Ulises Cortés
És doctor en informàtica i catedràtic i 
investigador de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Coordinador científic del grup 
d’Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment en 
el Centre de Supercomputació de Barcelona. 
El seu enfocament actual se centra en 
diverses àrees de la Intel·ligència Artificial 
(IA), inclosa l’adquisició de coneixement i la 
formació de conceptes en sistemes basats 
en el coneixement, així com en l’aprenentatge 
automàtic i en agents intel·ligents autònoms. 
Moltes de les seves contribucions s’han aplicat 
en escenaris de la vida real i en la indústria. 
Té multitud d’articles en revistes internacionals 
indexades i ha fet més de170 ponències en 
congressos i tallers internacionals. 
És coordinador del programa de Màster 
en Intel·ligència Artificial i coordinador de 
relacions internacionals amb Amèrica Llatina 
del Centre Nacional de Supercomputació de 
Barcelona i membre de l’Academia Mexicana 
de Computación (AMEXCOMP).

27 de febrer de 2020
a les 19.30 h

Patrocinadors:

AFORAMENT LIMITAT
Inscripcions obligatòries via www.casinodegranollers.com

Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

Entitats col·laboradores:

CICLE
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HANDBOL. DIVENDRES 21, 19 h
FRAIKIN BMG - LIBERBARNK  
CANTABRIA SINFÍN
amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia
BÀSQUET. DISSABTE 22, 18.05 h
UE MONTGAT - CBG
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 23, 17 h
UE VILASSAR DE MAR - EC GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 20 al diumenge 23 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 5º 17º 5º 16º 5º 18º 6º

La periodista i escriptora Gem-
ma Ruiz serà avui, dijous (19 h), 
a La Gralla per presentar Ca la 
Wenling, la seva segona i darrera 
novel·la –va debutar en literatura 
amb Argelagues–. L'acompanya-
rà el també periodista i escriptor  
granollerí Albert Forns. La pro-
tagonista de l'obra és Wenling, la 
mestressa d'una perruqueria de 
Gràcia, qui Ruiz converteix en he-
roïna envoltada de jubilades del 
barri i joves rebels, entre altres 
personatges. La novel·la tracta el 
racisme, les injustícies, les emoci-
ons i l'amistat. i

LITERATURA

Gemma Ruiz 
presenta 'Ca la 
Wenling' a La Gralla

TEATRE  LA SALA LLEVANT ACOLLIRÀ EL MUNTATGE DE LA COMPANYIA RUMB TEATRE

'Engrunes', una obra visual 
de les migracions i els refugiats

GRANOLLERS.  Engrunes és la pro-
posta de la companyia Rumb 
Teatre –que va néixer com a resi-
dència artística al Centre Cívic de 
Sant Andreu– que divendres (21 
h) s'escenificarà a Llevant Teatre, 
un muntatge visual de teatre social 

i de denúncia que posa damunt la 
taula temes del passat i també ac-
tuals com ara la migració i els refu-
giats. L'obra convidarà a reflexio-
nar sobre el paper de la societat 
davant de situacions dramàtiques 
que afecten milers de persones 

diàriament. Al muntatge, dos nens 
es veuen forçats a marxar de casa a 
causa de la pobresa i la fam, i sense 
gairebé res més que engrunes a les 
butxaques, emprenen un viatge pel 
bosc amb l'esperança de viure en 
un món millor. Durant el trajecte, 
ensopegaran amb les pedres, viu-
ran nits eternes i s'adonaran que 
és un camí sense tornada, perquè 
el rastre que anaven deixant l'es-
borren els ocells. Engrunes parteix 
del relat clàssic de Hänsel i Gretel 
i va més enllà, ja que posa en el 
centre del debat com aquestes si-
tuacions colpeixen amb violència a 
qui les viu. L'espectacle, dirigit per 
Montse Bonet, aportarà una gran 
dosi de gestualitat, paraula, dansa, 
cant i moviment, i serà interpreta-
da pels actors Maria Jover i Òscar 
Romera.  a.j.

REFLEXIÓ 'Engrunes' és una proposta visual de teatre social i de denúncia

tag

ART  L'OBRA ES PODRÀ VISITAR UN ANY MÉS A LA CIUTAT

Allargada la cessió del retaule 
gòtic de Sant Esteve al Museu
L'exposició Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve –que 
es va inaugurar a finals de març 
del 2019– es podrà visitar un any 
més al Museu de Granollers grà-
cies al fet que el Museu Nacional 
d'Art de Catalunya (MNAC) ha 
allargat la cessió, una petició que 
va demanar el consistori grano-
llerí davant de l'èxit de visites que 
ha tingut l'obra durant el primer 
any de mostra –4.000 persones, 
de les quals 600 són escolars–. A 
més, 500 persones han participat 
en les activitats –xerrades i tallers– 
que s'han organitzat de manera 

paral·lela a l'exposició. 
Retorn a Granollers del retaule 

gòtic de Sant Esteve consisteix a 
10 taules del retaule gòtic de Sant 
Esteve exposades en vitrines, una 
manera de presentar l'obra que 
permet l'apropament als visitants. 
Per al Museu de Granollers, con-
servar l'obra en bones condicions 
és tot un repte, tenint en compte 
que es tracten de peces de qua-
litat que requereixen un control 
de factors ambientals com ara la 
humitat. L'exposició és una de les 
mostres més visitades dels últims 
temps a la ciutat.  
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Conferència sobre Moçambic
Moçambic és el títol de la conferència que Jordi 
Llorens, viatger i fotògraf impartirà dimecres (18.30 
h) al Museu en el marc de les sessions programades 
per AGEVO. Llorens ha recorregut més de 107  
països i ha viscut en una quarantena de tribus.

Diumenge (11 h) el refugi antiaeri de l'Estació de la Garriga acollirà el taller 
L'educació en temps de guerra, en què es recordarà quan el municipi va acollir, 
durant la Guerra Civil, nombrosos grups escolars provinents d'indrets de l'Estat 
espanyol que havien estat ocupats per les tropes franquistes o que patien  
bombardejos sistemàtics. Centenars d'infants i les seves mestres van seguir la 
tasca educativa a la Garriga, en condicions molt difícils. El taller, similar a un joc 
de rol, pretén donar a conèixer el periple que van patir aquestes persones i com 
va ser l'estada a la Garriga. L'edat mínima per participar en l'activitat és de 12 
anys i cal inscriure-s'hi prèviament a info@visitalagarriga.cat.

Aquest taller s'emmarca en el programa d'actes de commemoració del 81è 
aniversari del bombardeig a la Garriga i del dia internacional de la pau, que 
enguany posa el focus en la solidaritat entre persones i pobles. També s'hi faran 
xerrades, cinefòrums i rutes guiades, i es reconeixerà el paper de les Brigades 
internacionals i de les persones refugiades.

La Garriga recorda els infants 
refugiats durant la Guerra Civil 

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament

DIJOUS, 20 
18 h Plaça de la Corona
Cercavila. Arribada i cercavila d'en 
Carnestoltes, l'Abat dels Bojos i els 
Diablots
19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Proclama de l'edicte reial i obertura del 
Palau de Can Solda
19.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Tastatruita. Vine a tastar la truita de l'Abat
20 h Cinema Edison
Joker, de Todd Phillips
20 h Museu de Granollers
Presentació del Programa d'Actuació 
Municipal (PAM) del 2019 al 2023
DIVENDRES, 21
10.30 h Plaça de la Porxada
Les escoles fan l'ofrena dels ous a en 
Carnestoltes
17 h Casa de Cultura Sant Francesc
Somriu. Contes i cançons, amb Santi 
Rovira
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de Carnaval. Disfresses  
i maquillatge
17.30 h Centre Cívic Can Bassa
DiverCiència. Espectacle La màgia de 
la ciència
21 h Casa de Cultura Sant Francesc
De festa al Palau de Can Solda. Ball de 
gralles amb els Rajolers i actuació del 
discjòquei Ruiz
21 h Llevant Teatre
Engrunes, de la companyia Rumb Teatre
21.30 h Cinema Edison
Joker, de Todd Phillips
DISSABTE, 22
12 h Casa de Cultura Sant Francesc
Concert-vermut i cercavila de swing, a 
càrrec de Lindyfrogs. 13.30 h Carnaball 
de swing
17 h Carrer Puig i Perucho
Festa de Carnestoltes de l'AV Can Mònic
17.30 h Plaça de la Corona
Cercavila infantil de Carnaval

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
El paper relegat de la dona sota el 
franquisme, de l'Arxiu Municipal de 
Granollers. Inauguració dimecres 

(18 h). Fins al 15 de maig 
Galeria El Sol-Antiga Casa Matas
Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Fins a finals 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
Llibreria La Gralla
Corpus, de Valeria Luccioni.  
Inauguració dimarts (19 h). Fins al 
28 de març

DIJOUS, 20
17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps
Taller per fer el nostre propi estel
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Jocs de taula
DIVENDRES, 21
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'experiments  
científics, a càrrec de Jesús Gascó
DISSABTE, 22
16.45 h Carrer del Migdia (Corró d'Avall) 
Trobada de comparses. 17 h Inici de la 
rua. 17.45 h Arribada, exhibició, anima-
ció i xocolatada. 19.45 h Lliurament de 
premis
17.30 h Plaça Major de Bellavista
Trobada de comparses i fotografia. 18 h 
Inici de la rua. 19.30 h Exhibició, premis, 
xocolatada i ball
DIUMENGE, 23
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
DIMARTS, 25
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada-taller. Acompanyar els  
adolescents en la presa de decisions.
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cupcake
18 h Biblioteca Municipal
Conferència científica. El mètode  
científic en la vida quotidiana

LES FRANQUESES

18 h Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil Xics and Roll. 
Vine disfressat amb la família!
18 h Museu de Granollers
Taller de gyotaku, en el marc de  
l'exposició De París a Nova York.  
Gravats de la col·lecció Gelonch  
Viladegut
19.30 h Plaça de la Porxada
Cap a Palau! Acompanya en  
Carnestoltes de tornada a Can Solda
20.30 h Cinema Edison
Joker, de Todd Phillips
23 h Casino
Festa de salsa i bachata
23.30 h Nau B1
Carnaval a la fàbrica amb Seguirem 
(tribut a Obrint Pas) i el discjòquei 
Surda
DIUMENGE, 23
11 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller familiar de creació plàstica, en el 
marc de l'exposició El mapa de l'imperi
17.30 h Carrer de les Tres Torres
Concentració de comparses. 18 h Rua 
de Carnaval 
18 h Casino
Ball social, amb David Magem
20 h Plaça de la Porxada
Animació disco amb DJ i lliurament de 
premis del concurs de comparses
DILLUNS, 24
10 h Hospital de Granollers
Dóna el millor de tu, dóna sang
16.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Berenar popular. Darreres ofrenes a en 
Carnestoltes
DIMARTS, 25
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers
18.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada. L'economia social i solidària
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Utopies vs. 
realisme polític. De Campanella a Kant
DIMECRES, 26

11 h Casa de Cultura Sant Francesc
Vetlla d'en Carnestoltes al Palau 
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Vesteix-te de dol al Palau  
18 h Plaça de la Porxada
Preparació de l'últim àpat de Carnaval
18.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cercavila de dol pel comiat d'en  
Carnestoltes 
19 h Plaça de la Porxada
Versots de la Vella Quaresma i cremació 
d'en Carnestoltes a la pira funerària. 
19.30 h Últim àpat de Carnaval
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