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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

La Porxada va acollir divendres l'acte que posa 

en marxa el compte enrere per al Mundial 

d'Handbol Femení, de l'1 al 19 de desembre 3 i Ed.
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EN PORTADA

D'aquí a menys de 

dos mesos Granollers acollirà el 

Mundial d'Handbol Femení 2021, 

una competició en què participa-

ran 32 seleccions nacionals –vuit 

equips més dels habituals en aquest 

torneig– i les millors jugadores del 

planeta. Divendres, la plaça de la Porxada va acollir l'acte que va o�i-
cialitzar Granollers com a seu del 

mundial, juntament amb Castelló, 

Llíria i Torrevieja, al País Valencià.

A l'esquerra de l'escenari, una 

rèplica gegant del linx ibèric que 

fa de mascota, la Lola, sostenia un 

marcador amb un compte enrere �ins a l'inici del mundial, l'1 de de-
sembre. El protagonisme, però, va 

ser per a les entitats esportives de 

la ciutat. Una representació gene-

ralment femenina de cada una va anar des�ilant per l'escenari amb 
una pancarta i un missatge de su-

port i energia al mundial. Les pan-

Compte enrere per al Mundial
La Porxada acull el primer acte de la competició internacional d'hanbol femení, que 

Granollers acollirà de l'1 al 19 de desembre, i que va recollir el suport dels clubs locals

cartes es van anar acumulant en 

unes grues que s'alçaven a mesura 

que calia més espai.

Van traslladar un missatge d'e-

nergia el Club de Futbol Finsobe, el 

Club Natació, el Club Triatló, l'Asso-

ciació de Patinatge Artístic, el Club 

de Rugbi Spartans, l'Esport Club, 

el Club Voleibol, el Club d'Esgrima, 

el Voleibol de l'Escola Pia, el Club 

Bàsquet, el Club de Futbol Ponent, 

l'Atlètic Granollers, l'AE Bàdmin-

ton, el Club Esportiu de Futbol 

Sala, el Club Atlètic del Vallès i el 

Balonmano Granollers, que va de-

manar de "fer història".

En els parlaments, Francisco Bláz-

quez, president de la Reial Federa-

ció Espanyola d'Handbol, recorda-

va com el 2015 es van començar 

a posar els fonaments d'aquest 

mundial, i assenyalava que "aquest 

campionat és un homenatge per 

a tot l'handbol femení, un reco-

neixement a les jugadores actu-

als i també un llegat per al futur". 

David Escudé, diputat d'Esports de 

la Diputació de Barcelona, valorava 

la insistència de Granollers per aco-

llir el Mundial i apuntava que "l'es-

port ha de ser també un motor 

per a la recuperació econòmica".

Una eina d'igualtat
Finalment, l'alcalde, Josep Mayo-

ral, destacava que Granollers serà 

la segona ciutat del món que acull 

uns Jocs Olímpics –1992– i dos 

mundials d'handbol –el masculí el 

2013 i el femení el 2021–. "Només 

Munic ha acollit tres esdeveni-

ments esportius d'aquestes ca-

racterístiques", recordava.

També assegurava que el mundial 

serà "un tribut a les dones que en 

temps di�ícils van fer de l'esport 
una eina d'emancipació", així com 

"un impuls per fer de l'esport 

una eina de futur d'igualtat".

En l'acte també van participar-hi 

quatre jugadores del BMG de di-

verses generacions, les timbaleres 

dels Diables de Granollers, el grup 

de dansa urbana Ma'Girlz de l'es-

cola Mizona i el grup de Kilómetro 

13 Dance Studio. Els Xics van aixe-

car un pilar de 4 i van desplegar 

una pancarta amb el lema Comp-

tem amb tu!, un missatge que era 

també una crida a incrementar la 

borsa de voluntaris. "Viurem el 

mundial als carrers i les places, 

amb tots els clubs de la ciutat i 

amb totes les dones", assegurava 

Mayoral. La campanya de captació 

de voluntariat es manté oberta al 

web spainhandball2021.com �ins al 
14 de novembre. X.L.

Preus

El comitè organitzador del mundial ha 

posat a la venda les entrades dels par-

tits al portal marcaentradas.com. Per a la 

fase preliminar es permetrà l'entrada als 

sis partits de cada grup amb preus de 

54 a 112,50 euros. Per a la fase principal, 

que inclourà nou partits de la seu es-

collida, costen entre 108 i 162 euros. Pel 

que fa a la fase final, que es disputarà 

íntegrament a Granollers, hi haurà dues 

alternatives: veure els quatre partits 

dels quarts de final, les dues semifinals 

i la final per l'or i la de consolació, amb 

preus d'entre 315 i 396 euros, o el passi 

a partir de semifinals, inclosa la final i 

la de consolació, entre 171 i 216 euros. A 

més, hi ha descomptes per a grups del 

10%, així com per a menors de 12 anys i 

persones amb mobilitat reduïda.

LES ENTRADES DELS 

PARTITS, A LA VENDA

TONI TORRILLAS

TONI TORRILLAS
D'aquí a menys de 

SUPORT DELS CLUBS  Jugadores del voleibol de l'Escola Pia

A PUNT  La Lola, la mascota de l'esdeveniment, sosté un marcador amb un compte enrere, mentre els Xics feien una crida a sumar voluntaris
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La construcció del centre de 
radioteràpia s'iniciarà al gener
La construcció del nou centre de 

radioteràpia al costat de l'Hospi-

tal de Granollers començarà el ge-

ner de 2022, segons les previsions 

de l'Hospital Clínic, que la setma-

na passada licitava el contracte de 

gestió i seguiment de l'obra –per 

258.000 euros–.

De fet, segons indicava l'alcalde 

de Granollers, Josep Mayoral, al 

ple de l'estat de la ciutat, "ja està 

entrada la llicència d'obres a 

l'Ajuntament per al centre de 

radioteràpia i nou centre de dià-

lisi", i situava la data d'entrada en 

funcionament l'any 2023.

El projecte s'ha de construir en 

un màxim de 16 mesos, i actual-

ment s'estan avaluant les propos-

tes de les cinc empreses que s'han 

presentat al concurs públic per a 

la realització de l'obra, pressupos-

tada en 8,5 milions d'euros, i que 

SALUT  L'HOSPITAL CLÍNIC ESTÀ VALORANT LES PROPOSTES PER ADJUDICAR ELS TREBALLS

haurà de fer realitat el disseny 

de la unió temporal d'empreses 

(UTE) conformada pels despatxos 

d'arquitectes BAAS Arquitectura 

i Casa Solo Arquitectes, feta pú-

blica al gener i fruit d'un concurs 

d'idees. Se'n valorava, entre al-

tres aspectes, la llum natural, la 

confortabilitat i la integració amb 

l'entorn i el recinte hospitalari.

A més, caldrà afegir el cost de 

dos acceleradors lineals –entre 

1 i 2 milions cadascun–, un dels 

quals ha estat cedit per la Funda-

ció Amancio Ortega, mentre que 

se cerca finançament per a l'altre.

El projecte planteja la construc-

ció d'un centre satèl·lit de l'Hos-

pital Clínic per l'atenció d'Onco-

logia, Radioteràpica i Nefrologia 

a Granollers per donar servei a la 

població del Vallès Oriental i Oso-

na. El nou edifici, de planta baixa 

i dos pisos, tindrà una superfície 

aproximada de 3.400 metres qua-

drats. L'edifici se situarà a l'espai 

que ocupava l'antiga casa de Can 

Bufí, entre els carrers José Zorri-

lla, Bartomeu Brufau i Manel Cor-

nella. A la planta baixa hi haurà 

un espai específic per a medicina 

nuclear, les sales d'espera i de 

tractament de radioteràpia, amb 

els acceleradors lineals. A la sego-

na planta, amb un accés indepen-

dent, hi haurà una gran sala de 

tractament de diàlisi, mentre que 

la primera planta es reservarà per 

al funcionament intern del centre.

L'equipaments podrà atendre 

uns 1.000 pacients cada any, i 

s'emmarca en la xarxa assistencial 

de salut que el Servei Català de la 

Salut desplega arreu del territori, 

en aquest cas en coordinació amb 

la Xarxa C-17. M.E.

Jornada de neurologiaEn un mes, 2.000 persones vacunades més
El Servei de Neurologia de l'Hospital General 

de Granollers, juntament amb la col·laboració 

de la Societat Catalana de Neurologia, va celebrar

divendres la 8a Jornada d'actualització en Neurologia, 

en què es van presentar estudis en la matèria.

Tot i la frenada en la campanya de vacunació, el darrer mes 2.000 

persones de Granollers han completat la pauta de la vacuna, de manera 

que s'ha passat d'unes 45.000 persones a les 47.180 comptabilitzades 

dimecres pel Departament de Salut, la qual cosa suposa més

del 77% de la població vacunada. A les Franqueses hi ha un 73%.

SOCIETAT

ARXIU / CLÍNICRECREACIÓ  La façana del futur equipament sanitari, segons el disseny de BAAS i Casa Solo 

Fa més d'un any i mig que l'Hospi-

tal General de Granollers ha hagut 

de treballar amb el repte afegit 

de fer front a una pandèmia. Des 

de llavors, el centre sanitari ha 

donat l'alta a 2.003 persones que 

hi havien ingressat per un positiu 

de Covid-19 (8 persones durant la 

darrera setmana). Tot i la millora 

important de les dades epidemi-

ològiques, l'Hospital fa dies, però, 

que es troba que el descens de pa-

cients de coronavirus s'ha estan-

cat i volta la desena de persones.

Concretament, segons les dades 

de la Fundació Hospital Asil de 

Granollers, dimecres hi havia in-

gressades 10 persones que havien 

donat positiu en una PCR, mentre 

que fa una setmana n'eren 11 –3 

més que el dimecres anterior–. Tot 

i mantenir aquesta desena de ca-

sos, el darrer mes el centre no ha 

hagut de lamentar cap defunció de 

malalts de Covid. Des del març de 

2020 n'acumula 310.

La situació a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) també ha millorat 

i dimecres hi havia ingressades 4 

persones arran de la Covid, del to-

tal de 15 pacients que l'Hospital té 

actualment a l'UCI.

El risc de rebrot es manté baix
El risc de rebrot a Granollers és el 

més baix des que s'informa d'aquest 

índex. Si la setmana passada ja es 

considerava baix i era de 21, aques-

ta se situa a 4, molt per sota de la 

mitjana catalana (42) i la comarcal 

(21). A les Franqueses, tot i que la 

setmana passada es presentava un 

risc moderat (100), Salut informa-

va que dimecres era d'1. L'índex 

de la velocitat de contagi (Rt), tant 

a Granollers com a les Franqueses, 

és també molt positiu, amb un 0,28

i un 0,03 respectivament. 

LA XIFRA D'INGRESSATS ES MANTÉ A L'ENTORN DE LA DESENA

L'Hospital ha donat l'alta a 

més de 2.000 pacients Covid

FI DE LES RESTRICCIONS D'AFORAMENT EN 
RESTAURACIÓ I EQUIPAMENTS CULTURALS
■ La majoria de restriccions d'aforament per la pandèmia de la Covid-19 
acabaran aquest divendres. La limitació d'aforaments a restauració, cultura, 
esport exterior, universitats i fires i congressos decau i l'entrada torna a ser del 
100%. Encara es mantindrà la restricció del 80% en esdeveniments esportius 
d'interior i la del 70% en locals d'oci nocturn i concerts amb la gent a peu dret. 
En l'àmbit de la restauració, a banda de recuperar l'aforament del 100%, bars i 
restaurants també recuperaran l'horari habitual anterior a la pandèmia. Tampoc 
caldrà que mantinguin cap tipus de distància de seguretat entre taules ni que el 
límit màxim de comensals per taula sigui de 10 persones. Als àmbits universitaris, 
les fires i congressos tampoc no hi haurà limitacions d'aforament. 
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Un estudi liderat per investiga-

dors de l'Institut de Salut Glo-

bal de Barcelona (ISGlobal) ha 

estimat per primera vegada els 

impactes de la contaminació at-

mosfèrica en la salut a Europa a 

escala de ciutat. L'estudi se cen-

tra en la mortalitat a causa de la 

manca de disponibilitat de dades 

sobre malalties per a totes les ciu-

tats i determina que a Granollers 

es podrien evitar 33 morts anuals 

si es millorés la qualitat de l'aire, 

concretament la concentració de 

partícules fines (PM2,5), amb un 

nivell de 15,3 ug/m3 de mitjana 

anual.

Aquesta xifra de partícules fa 

que Granollers ocupi el lloc 252 

del rànquing de dades de morta-

litat relacionada amb la qualitat 

de l'aire de les 856 ciutats que for-

men part de l'estudi. Segons l'IS-

Global, cada any es podrien evitar 

16 morts si la ciutat complís les 

recomanacions de l'Organització 

Mundial de la Salut (OMS), i 33, si 

reduís el nivell de contaminació 

MEDI AMBIENT  EL RÀNQUING DE L'ISGLOBAL ALERTA DE L'EXCÉS DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ

La millora de la qualitat de l'aire 
podria evitar 33 morts cada any

fins al més baix de les ciutats estu-

diades (la sueca Umea).

La situació de Granollers respec-

te als nivells de diòxid de nitrogen 

(NO2) encara fa que se situï en una 

posició pitjor del rànquing, la 151, 

amb una mitjana anual de 32,8 

ug/m3, una xifra que compleix els 

nivells recomanables per l'OMS, 

però que si tingués els nivells  de 

la noruega Tromsø (3,4) podria 

evitar 24 morts cada any. M.E.

La situació dels espais verds a la ciutat és bastant millor segons el rànquing 

de l'ISGlobal, que situa Granollers en el número 797, ben allunyat de la primera 

posició que ocupa la ciutat amb pitjors dades de mortalitat relacionades amb 

l'espai verd (Trieste, a Itàlia). La darrera del rànquing de 866 ciutats registrades 

és la canària Santa Lucía de Tiranaja, mentre que la veïna Mollet del Vallès se situa 

en el lloc 831. Concretament, en el cas de Granollers, l'estudi estableix un índex de 

vegetació del 0,309 –mesura com de verda és una àrea i va del -1 a l'1, de manera 

que els valors positius i més elevats indiquen més verdor. Segons el rànquing, 

Granollers supera l'objectiu de quantitat de vegetació, que considera que és de 

0,275 –s'estableix en funció del tipus de verd–. Això vol dir que la ciutat compleix 

les reconamacions de l'OMS sobre l'espai verd, tot i que té un 52,59% de població 

que viu en zones en què aquest objectiu no es compleix –i apunta que si es revertís 

aquesta situació hi hauria 4 morts anuals evitables. El rànquing també estudia 

l'àrea verda i indica que Granollers té un 37,93% de parcs, places i jardins (que la 

situa al número 718), mentre que un 61,94% de la població viu en zones de la ciutat 

amb menys d'un 25% d'àrea verda –el mínim que recomana l'OMS–. En revertir 

aquesta situació evitaria, diu l'estudi, 3 morts a l'any.

Zones verdes mal repartides
Premiats al concurs Descobreix el riu

La Fundació RIVUS va lliurar dijous els premis de la 5a edició del concurs 
de dibuix Descobreix el riu, enguany centrat en el lliri groc. Els primers 
premis van endur-se un xec regal valorat en 100 euros per la compra 
de llibres i material escolar, un diploma i una estada gratuïta de 3 dies 
de colònies d'estiu a l'Escola de Natura de Vallcàrquera, mentre que als 
accèssits se'ls va lliurar un xec regal de 50 euros i un diploma.

La categoria de cicle inicial (1r i 2n de primària) va quedar deserta, 
mentre que en cicle mitjà (3r i 4t de primària), la guanyadora del 1r premi 
va ser Eva Novoa, de l'Escola Fluvià (Barcelona). D'aquesta mateixa escola 
era la guanyadora d'un dels accèssits, Juno Prat, mentre que l'altre se'l va 
endur Andrea Sevilla Nevado, de l'Escola Lledoner de Granollers.

El dibuix d'Iker Rodríguez Pérez, de l'Escola Jacint Verdaguer de 
Canovelles, va guanyar el primer premi de cicle superior (5è i 6è), mentre 
que els accèssits van ser per a Fanta Sawo i Luana Rojas Martínez, també 
de l'Escola Jacint Verdaguer. El dibuix de l'Iker també ha estat triat com a 
imatge del programa educatiu per al curs 2021-2022.

RIVUS

RIVUS TRIA LA PROPOSTA D'IKER RODRÍGUEZ COM A IMATGE
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Les obres d'accés a Granollers per 

la carretera de Lliçà (BV-1432) ja 

estan pràcticament enllestides. La 

setmana passada es reasfaltava es 

tram en el qual s'ha actuat, d'uns 

700 metres, i es senyalitzava de 

nou amb pintura viària. Les obres, 

que van començar a finals de gener, 

han consistit en la construcció d'un 

itinerari compartit per a vianants i 

ciclistes paral·lel a la carretera, que 

s'ha reduït a 6,60 m amb un sol car-

ril de circulació per sentit, tret de 

la cruïlla amb la carretera de Cano-

velles, on es manté el tercer carril 

de gir. Aquest traçat comença pel 

costat nord des d'un camí ja exis-

nals i altres elements urbans, com 

un parterre verd arbrat separador 

carretera-itinerari i protector, on 

també s'han col·locat noves colum-

nes d'enllumenat amb llumeneres 

dobles i arbrat. També s'ha donat 

espai d'espera a les parades de bus 

de Can Gili i la Terra Alta, i s'han se-

nyalitzat passos de vianants.

El projecte, a càrrec de la Dipu-

tació, té per objectiu pacificar un 

tram de gairebé 700 metres per 

on circulen una mitjana de 12.350 

vehicles al dia, així com millorar-ne 

la qualitat paisatgística i ordenar 

la mobilitat de forma segura. Els 

treballs han tingut un cost aproxi-

mat de 865.000 euros, dels quals 

l'Ajuntament n'ha aportat el 40% 

i la Diputació el 60%. Una sego-

na fase del projecte, encara sense 

data, preveu una vorera per a via-

nants al costat esquerre de la car-

retera que tindrà continuïtat per 

la carretera de Canovelles fins al 

camp de futbol de Can Gili. ❉ X.L.

tent fins a l'altura de l'accés a Terra 

Alta, on s'ha construït una rotonda 

d'accés al barri i un mur de conten-

ció que ha permès arranjar el parc 

superior amb unes escales que 

connecten el carrer Josep Escobar 

amb l'itinerari a nivell de carrete-

ra. D'aquí creua al costat sud fins 

a enllaçar amb les rampes d'accés 

a l'estació de Granollers-Canove-

lles. El paviment és d'aglomerat 

asfàltic amb acabat de color, i està 

separat de la calçada per un petit 

espai enjardinat. L'itinerari s'ha 

executat a les vores de la carretera, 

aprofitant gran part de cunetes, in-

serint sistema de vorades, embor-

X.L.

INFRAESTRUCTURES S'HA CREAT UN NOU ITINERARI COMPARTIT PER A BICIS I VIANANTS

REFORMA  La millora del parc era una reivindicació de feia més de 20 anys

Un equipament que també està en 

obres d'ampliació i rehabilitació és 

el Parc de Bombers de Granollers, 

al polígon Congost. Els treballs es 

van reprendre al gener després de 

molts mesos en què les obres van 

estar aturades per diversos entre-

bancs. De fet, la tan esperada refor-

ma va començar a finals de 2019, 

però va quedar aturada sis mesos 

després. L’empresa que executa-

va els treballs, Soler Constructora 

SLU, va renunciar a l’obra, d'1,02 

milions d’euros. La Generalitat va 

provar llavors de fer una cessió de 

contracte a l’empresa que havia 

quedat en segon lloc en el procés 

de licitació, però aquesta també va 

renunciar-hi. Mentrestant, i durant 

gairebé vuit mesos, el parc va que-

dar a mig reformar, amb obertures 

al sostre i la façana per on entrava 

pols i aigua quan plovia. L'octubre 

de l'any passat, l'aleshores con-

seller d'Interior, Miquel Sàmper, 

visitava la ciutat i admetia que el 

parc necessitava "una actuació 

urgent". Finalment, la Generalitat 

adjudicava la represa dels treballs 

a l'empresa M. y J. Gruas, SA, d’Al-

guaire, que preveu enllestir l'actu-

ació a començaments del 2022.

Actualment ja s'ha fet l'obra 

nova i s'han ampliat les cotxeres, i 

ara s'està treballant en les depen-

dències interiors per a l'estada dels 

bombers. Falta habilitar els despat-

xos, reestructurar les habitacions, 

completar els banys, perimetrar 

el pati i fer el tancament exterior, 

entre d'altres. "Tot i que és incò-

mode, ho anem combinant de 

la millora manera possible per 

estar-hi bé i que això no afecti 

l'operativa del parc", diu el cap 

del parc, Vicenç Devesa, qui valora 

que en aquesta ocasió s'estiguin 

complint els terminis. El parc gra-

nollerí compta amb 52 bombers i 

10 persones de suport a l'equip de 

prevenció activa forestal. X.L.

La rehabilitació del Parc de

Bombers, a principis d'any 

Les dependències

interiors per a l'estada 

dels bombers estaran 

llestes al desembre

Aquest octubre han començat els 

treballs previs de senyalització 

per començar a construir el tercer 

carril de la C-17 en sentit nord en-

tre Parets i Granollers. L'obra, que 

afectarà un tram de gairebé 4 km, 

preveu ampliar la calçada i reor-

denar els accessos i les sortides 

de l'autovia, tancant els accessos 

directes existents i creant carrils 

d'acceleració i desacceleració on 

sigui necessari. D'aquesta mane-

ra es pretén guanyar seguretat en 

una via molt transitada i amb mol-

tes entrades i sortides de camions. 

Així, es remodelaran els dos enlla-

ços existents de la C-155 (de Saba-

dell a Lliçà de Vall) i de la C-35 i 

es farà una sortida directa des del 

tronc. També es reorganitzaran 

els accessos al polígon industrial 

Can Volart i el Circuit de Montmeló 

mitjançant una nova rotonda a la 

C-35. D’altra banda, per absorbir 

el trànsit que es generarà els prò-

xims anys a les zones industrials 

de Parets i Lliçà de Vall, es remo-

delarà  l’actual enllaç entre la C-35 

i la C-17, així com el de la C-155. 

Els treballs tenen un pressupost 

de 18 milions d'euros, i el termini 

d'execució s'allargarà un any. La 

construcció d'aquest tercer carril 

en sentit nord comença quan els 

treballs del carril sud ja comencen 

a prendre forma. De fet, segons el 

Departament de Territori, els tre-

balls segueixen el ritme previst i, si 

no hi ha cap inconvenient, haurien 

de finalitzar a inicis de 2022.

Comencen els treballs

per construir el tercer carril 

de la C-17 en sentit nord

XAVIER SOLANAS

ACCÉS RENOVAT  L'obra, executada durant 9 mesos, ha tingut un cost aproximat de 865.000 euros

L'accés per la carretera de 
Lliçà, pràcticament enllestit

ELS TREBALLS SEGUEIXEN ELS TERMINIS MARCATS
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Possibles enganys en serralleria
ELS MOSSOS D'ESQUADRA INFORMEN

Com qualsevol altre àmbit de treball, el sector de la serralleria també es veu afectat per 

un grau elevat d'intrusisme. Deixar-se les claus a casa per distracció i no poder entrar 

al domicili o ser víctima d'un robatori ve acompanyat d'un sentiment de frustració i im-

potència, que és aprofitat per presumptes empreses de serralleria per oferir els seus 

serveis a veïns i veïnes a través de cartellera o retalls de paper al mateix immoble o 

entorn immediat. Això incrementa de manera exponencial la possibilitat de ser víctima 

d'un tracte abusiu amb una factura de diversos centenars d'euros, molt allunyada dels 

estàndards del mercat. Malauradament aquesta és una pràctica habitual i un indicador 

que el professional que es contracta no és de confiança. 

Per això es recomana comprovar si l'assengurança de la llar cobreix la reparació, 

buscar un manyà de proximitat i apuntar el seu telèfon en cas de necessitat. També es 

pot demanar al serraller que s'acrediti de la mateixa manera que ell té dret a demanar 

al client que li ensenyi un document que acrediti que aquest viu al domicili. També és 

aconsellable demanar un pressupost del treball que s'ha de realitzar amb antelació i 

no signar cap ordre de reparació en blanc.

Informació facilitada per
l'Àrea Bàsica Policial de Granollers

Coincidint amb la reobertura de 

l'oci nocturn, divendres, es va dur a 

terme un dispositiu policial de con-

trol de l'espai públic al voltant al 

carrer Montseny, a la zona d'oci del 

Ramassar. En aquest espai hi havia 

hagut concentracions de joves i 

s'havien produït algunes baralles, 

fet que també havia generat mo-

lèsties als veïns. Per això els cossos 

policials van dissenyar un operatiu 

per evitar conflictes i molèsties als 

veïns, l'incivisme, el consum d'al-

cohol i la compravenda de drogues 

i la possible tolerància dels locals 

amb aquestes situacions.

Van participar-hi diverses do-

tacions dels Mossos d'Esquadra 

a més de la Policia Nacional i les 

policies locals de les Franqueses 

i Granollers, aquesta última amb 

2 h. Durant aquest temps, es van 

inspeccionar diversos locals i es 

van identificar i escorcollar per-

la seva unitat canina. El desplega-

ment va arrencar poc després de 

les 23 h i va acabar gairebé a les 

mossos

SUCCESSOS  UN ESTABLIMENT VA ACUMULAR FINS A 10 DENÚNCIES ADMINISTRATVES, 3 DE LES QUALS PER MOTIUS GREUS

Dispositiu policial a la zona 
d'oci del Ramassar per evitar
el consum i el tràfic de drogues

DISPOSITIU  Van participar-hi Mossos, Policia Nacional i policies locals

sones tant a la via pública com a 

les terrasses i l'interior dels ma-

teixos establiments.

Arran de la inspecció, un dels 

locals va acumular fins a 10 de-

núncies administratives, tres de 

les quals per motius considerats 

greus: per tolerància del consum 

de drogues –el gos de la unitat 

canina de la Policia Local va loca-

litzar una paperina amb restes de 

cocaïna–, tenir el cablejat elèctric 

en mal estat i no disposar d'extin-

tors al local.

D'altra banda, en el conjunt de 

l'operatiu, els agents van denun-

ciar dues persones per tinença de 

substàncies estupefaents, i una al-

tra persona va ser detinguda per 

la Policia Nacional en aplicació de 

la llei d'estrangeria, per trobar-se 

en situació irregular a l'Estat. 

El gos de la unitat

canina de la Policia Local 

va localitzar una paperina 

amb restes de cocaïna 

Després de just un any en què no 

s'havia registrat cap gran robatori 

als comerços de l'illa de vianants, 

la nit de dissabte a diumenge es va 

produir un robatori pel mètode del 

butró a la botiga Intecat Store de la 

plaça Lluís Perpinyà, on es ven ma-

terial informàtic de la marca Apple. 

Els fets van passar a les 4.30 h de la 

matinada, quan els lladres haurien 

accedit al local a través d'un forat 

a la paret de l'edifici del costat. Di-

mecres, els responsables de la ca-

dena enacara estaven quantificant 

els danys i valorant els articles sos-

trets. Els Mossos d'Esquadra, per 

la seva banda, mantenen oberta 

la investigació i no han donat més 

detalls sobre el cas. 

L'última vegada que es va pro-

duir un gran robatori de matinada 

al centre de Granollers, en aquest 

cas per encastament, va ser el 8 

d'octubre de l'any passat, quan un 

cotxe es va encastar a l'aparador 

d'una botiga de telefonia mòbil al 

carrer Anselm Clavé. 

PER UN FORAT A LA PARET

Robatori en
una botiga del 
centre mitjançant
el mètode del butró

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Granollers (Icavor) ha organitzat 

dimarts, de 16 a 19 h, una formació 

homologada i presencial a la seu 

del carrer Llevant amb el títol És 
negociació positiva o és mediació? 
L'advocacia, figura clau per obrir 
alternatives en interès dels clients. 

La xerrada, gratuïta, anirà a càrrec 

de Mercè Alaball i David Espinós, 

socis fundadors de Khimera. 

Formació de l'Icavor

per potenciar la

mediació de conflictes
Veïns de Granollers han denunciat a 

les xarxes socials les molèsties que 

sovint provoquen les grans concen-

tracions de joves al camí de Palou i 

a l'aparcament de la discoteca Bora 

Bora –a Montornès–, on s'hi fan 

curses il·legals de cotxes i s'hi con-

sumeix alcohol i drogues. Policies 

locals i Mossos d'Esquadra contro-

len sovint els accessos a aquests 

punts i confien que amb l'obertura 

de l'oci nocturn aquests problemes 

es redueixin. Al maig, l'Ajuntament 

de Granollers va prohibir estacio-

nar les nits del cap de setmana als 

aparcaments del carrer Marconi, 

l'església de Palou i el Parc Firal per 

evitar que aquests espais es conver-

tíssin en punts de trobada multitu-

dinaris per fer-hi botellons. 

Curses il·legals de cotxes
i 'botellons' multitudinaris

L'Associació de Municipis de l'Arc 

Metropolità, de la qual forma part 

Granollers, va celebrar dijous la 

seva assemblea constituent, en 

què es va decidir la composició 

del nou organisme: l'alcaldessa 

de Sabadell, Marta Farrés, n'és la 

presidenta, i els alcaldes de Mar-

torell, Xavier Fonollosa, i de Vila-

franca del Penedès, Pere Regull, 

en són els vicepresidents. Així, 

comença a caminar la nova asso-

ciació, que treballarà per refor-

çar la veu del municipalisme en 

la presa de decisions i per oferir 

una visió pròpia dels municipis de 

la segona corona al territori. Els 

membres fundadors de l'entitat 

són Mataró, Granollers, Martorell, 

Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, 

Terrassa, Vilafranca del Penedès i 

Vilanova i la Geltrú.

En aquesta sessió també es va 

debatre sobre infraestructures 

de mobilitat, habitatge, sostenibi-

litat i l'impuls de zones de baixes 

emissions. També es van aprovar 

els estatuts de l'organisme i la 

participació econòmica de cada 

municipi que anirà en funció del 

volum de població. L'associació 

està oberta a la incorporació de 

nous membres. S'hi poden afegir 

L'Associació de Municipis de 
l'Arc Metropolità, en marxa

els municipis de més de 25.000 

habitants, consells comarcals i 

entitats locals interessades en les 

finalitats del nou organisme. Les 

comarques dels municipis fun-

dadors sumen 2,9 milions d’ha-

bitants. L’Associació constitueix 

un punt de partida que treballarà 

amb la voluntat d’anar incremen-

tant progressivament la seva re-

presentativitat com a interlocutor 

dels temes que afecten el conjunt 

de la Regió Metropolitana. 

L'alcalde Josep Mayoral, com 

la resta d'alcaldes i alcaldesses 

que en formen part, ha valorat 

com una fita història la creació de 

l'Associació de l'Arc Metropolità, 

que dóna continuïtat a una línia 

de treball ja iniciada els anys 90: 

"Es tracta d'un objectiu fixat fa 

més d'una dècada que ara, en 

moments molt difícils, hem as-

solit", diu Mayoral. 

POLÍTICA  LA SEGONA CORONA RECLAMA TENIR MÉS VEU

L'alcaldessa de

Sabadell, Marta Farrés,

serà la primera presidenta 

de la nova entitat
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D'uns anys ençà les administra-

cions han començat a mostrar-se 

més sensibles davant del dol peri-

natal, gestacional o neonatal, i són 

molts els ajuntaments que han 

començat a incloure als cementi-

ris municipals un espai per a les 

famílies que han patit aquesta 

pèrdua. Aquest divendres, precisa-

ment, es commemora el Dia Mun-

dial del Dol Perinatal i Gestacional 

com una iniciativa per visibilitzar 

aquests dols sovint invisibilitzats.

A Granollers, des de l'abril s'estan 

realitzant treballs per adequar la 

zona d'enterraments perinatals al 

cementiri. Les obres inclouen una 

superfície de 276 metres quadrats 

en què, a banda d'adequar l'espai 

ja existent, s'hi està creant un ac-

cés i recorreguts clars amb camins 

de pedres que permetin visitar les 

restes sepultades. A més, l'actua-

ció també inclou una nova zona de 

nollers, amb una inversió de prop 

de 63.000 euros, estarà enllestit 

en unes setmanes. De fet, les obres 

tenien una durada prevista de tres 

mesos, però s'han endarrerit.

columbaris d'ús exclusiu perinatal 

i un espai memorial per contri-

buir al reconeixement d'aquest 

procés de dol sovint invisibilitzat. 

El nou espai del cementiri de Gra-

xavier solanas

DIA MUNDIAL DEL DOL PERINATAL  ELS TREBALLS, QUE VAN INICIAR-SE A L'ABRIL, ARROSSEGUEN UNS MESOS D'ENDARRERIMENT

Avancen les obres de l'espai al cementiri 

per al dol dels nadons nascuts sense vida

MEMORIAL  S'hi recordarà un procés de dol sovint poc visibilitzat

L'Espai Nadó organitza la conferència 'El dol invisible' a carrec de Sònia Maldonado

D'altra banda, coincidint amb 

l'efemèride del 15 d'octubre, 

l'Ajuntament de les Franqueses 

ha recordat que també preveu 

la dotació d'un espai de suport i 

confort per a les persones que han 

patit un pèrdua perinatal, gestaci-

onal o neonatal als cementiris mu-

nicipals. "Una mesura que s'està 

estudiant actualment per habi-

litar-la properament", apunten 

fonts municipals.

Commemoració a Can Prat 
Per commemorar aquest dia, l'As-

sociació Espai Nadó – Espai In-

fant. Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa (ENEI) ha organitzat, 

amb la col·laboració de l'Ajunta-

ment de les Franqueses, diversos 

actes aquest divendres. A les 18 h, 

a la sala d'actes de la Biblioteca de 

l'Espai Can Prat, hi haurà la confe-

rència El dol invisible, a càrrec de 

Sònia Maldonado, activista pel dol 

perinatal i gestacional, estudiant 

del grau de Psicologia i educadora 

social a un espai maternoinfantil a 

Canovelles. Formada com a doula i 

assessora de lactància, conductora 

de grups de suport, col·laboradora 

en la comissió de treball de cures 

pal·liatives neonatals de l'Hospi-

tal Sant Joan de Déu, cofundadora 

d'Anhel – Associació de Famílies 

en Dol del Vallès, membre de la 

junta directiva d'Umamanita, asso-

ciació pionera a l'Estat en l'acom-

panyament i la investigació de la 

mort perinatal i vocal de la Federa-

ció Espanyola de Dol Perinatal.

Després de la conferència, a les 

19 h, a la terrassa de l'Espai Can 

Prat, es farà un acte commemora-

tiu amb una lectura de manifest i 

una enlairada de globus sosteni-

bles amb música a càrrec de l'Es-

cola Municipal de Música Claudi 

Arimany.  m.e.

L'Ajuntament de les

 Franqueses es compromet

 a habilitar també espais

 específics als cementiris
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VINE
I PROVA 
EL MÈTODE 

NATUR
HOUSE

Pla Dietètic
Personalitzat

1.

Complements 
alimentaris a base 
d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
GRATUÏT 
per part de la 
teva assessora 
NaturHouse

2.

@beanaturhousegranollers

@dietistanaturgranollers

Més de 2.000 centres arreu 
del Món i un, molt a prop teu

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59

C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

SI VOLS 
ESTAR EN 
EL TEU 
PES IDEAL,

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

Molta gent petita, en llocs petits, 

fent coses petites, poden canviar el 

món. Aquest era el lema que presi-
dia la festa de l'11è aniversari de 
l'associació Amics del Xiprer, una 
trobada al Teatre Auditori de Gra-
nollers amb els associats per reco-
nèixer i agrair la seva col·labora-
ció. L'acte, conduït pel periodista 
Eloi Vila, va consistir en un diàleg 

explicava. Durant aquest temps 
va haver de buscar-se la vida per 
treballar i menjar en diversos paï-
sos. "Amb 13 anys vaig caure en 
mans de traficants que em van 
fer creure que a Europa hi ha-
via el paradís". "Vaig pagar-los 
1.600 dòlars, i per aquests 
diners em van donar les fustes 
perquè em construís jo mateix 
una pastera". Temps després, 
sense saber nedar i al segon intent 
de travessar el mar, va arribar a 
les Canàries amb pastera, veient 
morir els seus amics pel camí. 
"Vaig passar un temps al CIE 
i, com que era menor, em van 
donar permís per quedar-me a 
Espanya", relatava. Amb un bitllet 
de tren i un entrepà l'Ousman va 
acabar arribant a Barcelona, on 
durant mesos va viure al carrer, 
menjant brossa, "perquè no ente-
nia la llengua i no sabia arribar 
als centres socials". Finalment, 
per una qüestió gairebé d'atzar, va 
trobar-se amb una dona al carrer 
que va acollir-lo a casa fins a esde-
venir la seva família d'acollida.

Gerard Canals, per la seva banda, 
era un socorrista de platja que un 

entre Gerard Canals, cap d'opera-
cions de Proactiva Open Arms, i 
Ousman Umar, fundador de l'or-
ganització Nasco Feeding Minds.

L'Ousman és un jove d'origen 
ghanès que va marxar de casa seva 
amb només 9 anys, amb l'objectiu 
de venir a Europa. "Vaig perdre 
cinc anys travessant el nord de 
l'Àfrica, moltes vegades a peu", 

TONI TORRILLAS

ENTITATS AMICS D'EL XIPRER CELEBRA L'11è ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ AMB UN ACTE D'AGRAÏMENT I RECONEIXEMENT ALS SOCIS AL TEATRE AUDITORI

El Xiprer, petits 
projectes que fan 
canviar el món

CELEBRACIÓ  Mercè Riera, ànima d'El Xiprer, amb Viaplana, Pielias, Mallol, Umar i Canals, i el Cor Jove d'Amics de la Unió

dia, juntament amb Òscar Camps, 
van decidir "canviar d'escenari"
a l'hora de fer els rescats a l'aigua. 
"Mai no vam tenir l'expectativa 
de crear una gran organització, 
sinó d'omplir un forat en què 
ens vèiem capaços de fer alguna 
cosa". Sobre la seva experiència 
de rescats al mar, apuntava que 
el 95% de casos com el de l'Ous-
man acaben en tragèdia, "i de la 
majoria no en sabrem mai res, 
perquè cauen al mar i ningú no 
els troba mai". També explicava 
que la majoria travessen el mar 
enganyats, sense saber on van ni 
els perills que hi ha, i estafats per 
màfies. "El pas per Líbia és un in-
fern, i mai no poden tornar en-
rere. Molta gent mor al desert, 
no pas al mar", explicava. "És 
com ser a la presó esperant per 
anar a la guillotina; saps que vas 
cap a la mort, però no pots tirar 
enrere", afegia l'Ousman, qui, un 
cop a Catalunya, va decidir ajudar 
els joves del seu país per evitar que 
emprenguin el mateix camí. "El 
problema és la falta d'informa-
ció i educació", insistia. Per això, 
amb un dels primers sous de me-

cànic de bicicletes va comprar 45 
ordinadors per fer formació amb 
joves ghanesos, un projecte que va 
créixer fins a convertir-se en Nas-
co Feeding Minds. "Creem aules 
informàtiques en escoles rurals 
de Ghana i ajudem a solucionar 
el problema de la immigració 
des del país d'origen", explicava.

L'Ousman també ha escrit la seva 
experiència a Viatge al país dels 

blancs, i Proactiva Open Arms ha 
rebut nombrosos reconeixements 
per la seva tasca, "malgrat les 
moltes traves administratives 
que ens trobem cada dia", deia 
Canals. Aquests dies, els cinemes 
projecten el film Mediterráneo, 
basat en la història d'aquesta enti-
tat solidària fundada el 2015. 

L'11è aniversari d'Amics del Xi-
prer també va comptar amb l'ac-
tuació del Cor Jove dels Amics de 
la Unió, la ballarina Pilar Cecilia i 
la participació de Vicenç Viaplana 
i Helena Pielias, que van crear un 
projecte visual per aquest esdeve-
niment. Al final de l'acte també es 
va homenatjar l'ànima d'El Xiprer, 
Mercè Riera, qui va rebre una llar-
ga ovació. X.L.

■ La trobada d'Amics del Xiprer va ser, en paraules del presentador, Eloi Vila, un 

"acte de protesta i de rebel·lia contra la injustícia". Actualment l'entitat té uns 

900 socis, tot i que en algun moment s'ha arribat fins als 1.100 associats. També ha 

comptat amb 150 voluntaris, ha acollit 200 persones i ha atès unes 1.200 famílies. 

Marta Mallol, presidenta d'Amics del Xiprer, explicava com el 2010, arran de l'es-

clat de la crisi, un grup de persones va veure la necessitat d'ajudar per reforçar el 

servei d'esmorzars, dinars, el magatzem d'aliments o el projecte de formació d'El 

Xiprer. "Però el més important és tenir cura, escoltar, acollir i fer costat. Impli-
car-se i no girar el cap", deia Mallol en agraïment als socis. "Siguem el motor del 
canvi; denunciem la injustícia i la manca de solidaritat", deia Mallol. "És urgent 
treballar per la justa distribució de recursos".

La justa distribució de recursos

Gerard Canals, de Proactiva Open Arms,
i Ousman Umar, de Nasco Feeding Minds
participen en l'aniversari d'Amics d'El Xiprer

'DON CARLOS' Interpretat per Albert Casals va estar acompanyat, entre altres de Felipe Bou i Carles Daza

EN MARXA EL GAT 
A L'AIGUA, EL NOU
GASTROBAR DEL CNG
El Gato Verde ja té un nou cosí germà, 

en aquest cas a les instal·lacions del 

Club Natació Granollers (CNG). El club 

reobria dilluns el seu espai gastronò-

mic, ara de la mà de la Fundació Vallès 

Oriental (FVO) –a la qual es va integrar 

Apadis–, que hi gestionarà aquest 

gastrobar i projecte d'inserció laboral. 

El CNG i la FVO anunciaven al setembre 

la col·laboració per mitjà d'una conces-

sió pública, que ara és ja realitat.

CNG

DILLUNS OBRIA EL PROJECTE D'INSERCIÓ SOCIAL QUE GESTIONARÀ LA FVO
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La Fundació Espavila, dedicada 

a fomentar la cultura de l'esforç, 

obrirà divendres l'11a convocatò-

ria de les Beques Educar Fomen-

tant l’Esforç. Les beques pretenen 

estimular i promoure les iniciatives 

que es duen a terme a Catalunya en 

matèria educativa i lúdica, i s'adre-

cin a infants i joves de 0 a 18 anys 

amb l'objectiu de promoure la cul-

tura de l'esforç inculcant valors fo-

namentals com el treball, la respon-

sabilitat, la sinceritat, l'optimisme, 

etc. La convocatòria de les beques 

estarà oberta fins al 30 d’abril. Fins 

ara, la fundació ha concedit una 

quarantena de beques, com la de 

l'any passat a Trenquem Armaris. 

La Fundació Oncovallès ha comen-

çat a preparar la 18a edició del 

sopar benèfic que enguany tindrà 

lloc el divendres 12 de novembre 

(21 h) a l'Hotel Ciutat de Grano-

llers. Com cada any hi haurà una 

taula rodona, que en aquesta edi-

ció portarà per títol El programa 

de detecció precoç de càncer de cò-

lon i recte del Vallès Oriental. Mo-

derada pel Dr. Josep Maria Ibáñez, 

president del Comitè Tècnic Sani-

tari d’Oncovallès, comptarà amb 

la ponència de Francesc Bas-Cu-

trina, cap d'unitat de l'Aparell Di-

gestiu de l’Hospital de Granollers, 

coordinador del programa de de-

tecció precoç de càncer de còlon i 

recte del Vallès Oriental. També hi 

participaran Pere Cladellas, presi-

dent de la Fundació Oncovallès, i 

l'alcalde, Josep Mayoral.

Durant el sopar es farà el tra-

dicional sorteig benèfic, que en-

guany serà d'una obra cedida per 

Josep Morales Duque, deixeble de 

Vicenç Casals-Grau. Ha crescut 

com a artista organitzant i parti-

cipant en concursos com a funda-

dor del Premi de Vallromanes, on 

resideix. També ha cedit obres a 

organitzacions com la Fundació 

Vicenç Ferrer, Solid'art i FVO.

El tiquet per participar en el so-

par té un cost de 65 euros i es pot 

adquirir fins al 20 d'octubre a la 

seu d'Oncovallès –av. del Parc, 9, 6a 

planta– o bé reservant per telèfon 

al 93 870 01 67 o per correu elec-

trònic a fundacio@oncovalles.cat. 

Unes 500 persones a la Marxa de l'AECC

Fins a 500 persones van participar diumenge en la segona edició de la cursa 
AECC Vallès Oriental en Marxa, una cita solidària que permet recaptar fons 
destinats a la recerca oncològica i a ajudes directes als pacients i les seves 
famílies. La cursa, que podia fer-se corrent o caminant, estava organitzada 
pel Punt Comarcal del Vallès Oriental de l'Associació Espanyola contra el 
Càncer (AECC)-Catalunya contra el Càncer. La prova, amb una distància 
de 5 quilòmetres, va arrencar al Parc Firal i va seguir un tram del passeig 
Fluvial, fins a tornar al punt de sortida. Al final de la prova, el Club Natació 
va col·laborar organitzant una dinamització amb balls i estiraments, i també 
es va organitzar un sorteig entre els participants.

AECC VALLÈS ORIENTAL

SOLIDARITAT PER RECAPTAR FONS A LA RECERCA ONCOLÒGICA XERRADA SOBRE LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON EDUCACIÓ

Espavila obre la 
convocatòria de 
les beques Educar 
Fomentant l'Esforç

Oncovallès farà el sopar 
benèfic el 12 de novembre

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

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

02/10 Francisco Agudo Trigueros  60 anys

04/10 Eufrasia Robles Escaño     79 anys

04/10 Jordi Bosch Arasa  62 anys 

04/10 Valentina Leal de Sande  76 anys

05/10 Emilia Conchillo Cuenca  81 anys 

05/10 Joan Moncau Fontcuberta  97 anys 

05/10 Julia Pacho Ramos  72 anys 

05/10 Artur Palau Canadés  65 anys 

05/10 Conxita Serra Corbera  84 anys

06/10 Joan Rosas Agustí  97 anys

06/10 M. Lluïsa Gilabert Cirach  75 anys

06/10 Ismael Felipe Téllez Ramírez    72 anys

06/10 Pascual Hortelano Quijada  62 anys

06/10 Pedro Manuel Flores Escartín 63 anys 

07/10 Albert Vives Carbonell  57 anys

07/10 Josep Pereira Canals  86 anys 

07/10 Rosa Maria Rivas García     74 anys

08/10 Paulina Díez Martínez  93 anys 

08/10 José Jurado Martín  72 anys 

09/10 Lorenzo Ruiz Rodríguez  79 anys

09/10 Rafael Poblet Clavaguera  57 anys

09/10 Manuel Toro Sánchez  83 anys

10/10 Luis Díez García  68 anys 

10/10 Hilari Saborit Miralles  85 anys 

10/10 M. Isabel Fernández Vizcaíno 92 anys 

10/10 Antonio Aragón Gil      72 anys

La poeta establerta a Granollers Ali-

na Canosa impulsa, amb el suport de 

l'Ateneu de Granollers i l'AV Grano-

llers Centre, una tertúlia poeticocul-

tural amb caràcter solidari. L'objec-

tiu és recaptar fons i medicaments 

per enviar a Cuba. Amb el títol Hu-

racán Amor, hi participaran el músic 

Víctor Velasco, l'historiador Arsenio 

Rodríguez, la realitzadora Gretel 

Rafuls, la ballarina Laura Sarto i els 

poetes Francesc Circuns i la mateixa 

Canosa. Serà el dissabte 23 d'octu-

bre, a les 19 h a la Sala Tarafa.

Diumenge, a partir de les 10 h, tin-

drà lloc la sisena edició de la Ca-

minada per la Salut Mental, que 

l'any passat es va haver d'anul·lar 

a causa de la pandèmia. Aquest 

any es reprèn per donar valor i vi-

sibilitzar l'augment substancial de 

casos de malalties mentals a causa 

del confinament i dels efectes de la 

Covid-19. La sortida, des de la plaça 

Maluquer i Salvador, serà esglaona-

da, i hi haurà dos recorreguts, de 8 i 

4 quilòmetres. Cal inscriure's a gra-

nollers.cat/caminadasalutmental. ❉

La Tarafa acull una 
tertúlia poètica i 
solidària amb Cuba

Sisena edició
de la caminada
per la salut mental
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L'exconseller de la Presidència 
Jordi Turull va participar dimarts 
a Granollers en l'acte setmanal de 
Les voltes, en què partits i entitats 
sobiranistes es mobilitzen per 
reclamar la fi de la repressió i el 
retorn dels exiliats. Amb la seva 
presència, Turull va voler agrair 
tot el suport rebut els últims anys 
en aquestes concentracions. "Des 

de la presó, quan vèiem aques-

ta reacció, ens adonàvem que 

no teníem dret al desànim", 
deia Turull, qui també va parlar 
del moment actual i de la feina 
que queda per fer per aturar la re-
pressió política. En aquest sentit, 
recordava que "ens han donat un 

indult revisable, condicionat i 

parcial". Igualment apuntava que 
"fins que no puguin venir també 

tots els companys que pateixen 

l'exili no serem lliures", i ho va 
fer extensiu a "les més de 3.000 

persones represaliades des de 

l'1 d'octubre del 2017". Turull 
va acabar la intervenció refer-

presentació d'Òmnium, va recor-
dar abans d'acabar que "a Cata-

lunya, el 12 d'octubre, no tenim 

res a celebrar", el lema addicio-
nal en la protesta de dimarts. 

Fa unes setmanes, la també ex-
consellera Dolors Bassa va parti-
cipar en aquesta acció setmanal. 

mant el seu "compromís amb les 

conviccions i els objectius polí-

tics que compartim". En aquest 
sentit, deia, "tenim l'obligació de 

persistir en les nostres aspira-

cions perquè tenim la fórmula 

per guanyar aquest Estat".
Maria Glòria Casanovas, en re-

junts per granollers

POLÍTICA  L'EXCONSELLER VA PARTICIPAR DIMARTS EN L'ACTE PER EXIGIR LA FI DE LA REPRESSIÓ

Turull: "Persistim perquè tenim 
la fórmula per guanyar l'Estat"

CONCENTRACIÓ  L'exconseller va agrair el supoprt rebut en aquestes accions

GEST SIMBÒLIC PER CONVERTIR EL CARRER COLOM EN ABYA YALA

Coincidint amb el 81è aniversari 
de l'afusellament del president  
Lluís Companys, l'Ajuntament de 
Granollers ha convocat un acte 
aquest divendres (19.30 h) al cos-
tat del pavelló municipal, on fa 
anys es va instal·lar una escultu-
ra en memòria seva. L'acte de re-
cord i homenatge comptarà amb 
la participació de Pelai Pagès, 
professor d'Història Contempo-
rània de la UB, i l'acompanyament 

musical anirà a càrrec d'un músic 
de l'Escola Municipal de Música i 
Conservatori Josep M. Ruera. En 
l'acte es llegirà un manifest per 
recordar la trajectòria política i 
social de Companys, les circums-
tàncies que van envoltar la seva 
mort i com Granollers ha recordat 
la seva figura. Al final de l'acte, 
tothom qui ho desitgi podrà dipo-
sitar un clavell al peu de l'escultu-
ra de Lluís Companys. 

Homenatge al president

Companys, amb Pelai Pagès

Un grup d'organitzacions i col·lec-
tius de Granollers i comarca es 
van concentrar dimarts al matí 
a la plaça que hi ha entre els car-
rers Cristòfol Colom i Calderón 
de la Barca per manifestar el seu 
"rebuig a aquesta diada espa-

nyolista plena de connotaci-

ons feixistes, racistes i coloni-

alistes", amb el lema 12-O: res a 

celebrar. L'acte estava convocat 
per l'Ateneu Popular La Malgir- 
bada, CUP Granollers, UCFR, Pa-

pers per a Tothom i diversos 
col·lectius llatinoamericans anti-
colonialistes, i va comptar amb 
l'assistència d'unes 50 persones. 
Representants de diverses orga-
nitzacions van fer parlaments, es 
va fer un canvi simbòlic de la placa 
del carrer Cristòfol Colom pel nom 
d'Abya Yala –paraula del poble in-
dígena Kuna que s'usa per deno-
minar tot el continent africà–, es 
va llegir un manifest unitari i es va 
celebrar un vermut antifeixista. 

Col·lectius anticolonialistes:

"res a celebrar el 12 d'octubre"

cup

TROBADA  Les entitats van llegir un manifest unitari anticolonialista

El restaurant Anònims, al carrer 
Ricomà, acollirà dissabte (18 h) 
la presentació de la línia política 
d'Embat, organització llibertària 
de Catalunya nascuda el 2013. 
Procés Embat té l'objectiu de cre-
ar una organització anarquista 
revolucionària arrelada als movi-
ments populars del país, i ara pre-
senten el seu full de ruta per als 
pròxims anys.  

Presentació de 

la línia política de 

l'organització Embat

L'Associació de Municipis de l'Arc 
Metropolità, de la qual forma part 
Granollers, va celebrar dijous l'as-
semblea constituent, en la qual es 
va decidir la composició del nou 
organisme: l'alcaldessa de Saba-
dell, Marta Farrés, n'és la presi-
denta, i els alcaldes de Martorell, 
Xavier Fonollosa, i de Vilafranca 
del Penedès, Pere Regull, en són 
els vicepresidents.  

L'Associació de 

Municipis de l'Arc 

Metropolità, a punt
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"He fet de la meva 

passió una feina, i 

aquesta s'ha con-

vertit també en una 

forma de vida". Aquest 

serà el fil conductor de la xerrada 

que el mestre xocolater David Pa-

llàs (Barcelona, 1974) protagonit-

zarà dijous vinent en la inaugura-

ció del cicle Amb G de Granollers.

De fet, la trajectòria professional 

d'aquest pastisser i xocolater amb 

seu a Granollers i la seva dona, Ca-

rol Vegas, és un exemple d'aquesta 

filosofia. Amb una primera experi-

ència entre dolços als 16 anys en 

una fàbrica de bombons, Pallàs 

tornava del servei militar –obliga-

tori a l'època– i responia un anunci 

per anar a treballar d'aprenent a la 

mítica Pastisseria Escribà de Bar-

celona, un referent del sector, "on 

em vaig formar i vaig conèixer 

la meva formació", afegeix. Així, 

després de 7 anys a la reconeguda 

pastisseria, va muntar un obrador 

propi que donava servei a empre-

ses d'hosteleria, fins que el 2008 va 

entrar a treballar a una empresa de 

la vena més artística de la xoco-

lata", explica Pallàs. "Ser aprenent 

és part de la formació; em que-

dava totes les tardes sense co-

brar, perquè disfrutava de l'ofi-

ci. No era només una feina, sinó 

D.P.

PLA ESTRATÈGIC EL MESTRE XOCOLATER DAVID PALLÀS INAUGURA AQUESTA SETMANA LA NOVA SEU DE LA SEVA ESCOLA AL CARRER BARCELONA

"Fer de la teva passió

una feina i una forma de vida"

DAVID PALLÀS  El mestre xocolater oferirà un minicurs d'iniciació a la xocolata

En el marc de l'elaboració del tercer pla estratègic 
de ciutat, l'Ajuntament de Granollers impulsa, a 
partir del dijous 21 d'octubre, el programa Amb G 

de Granollers. Es tracta d'un cicle de conferències 
en forma de conversa i debat dels assistents amb 
persones vinculades a la ciutat i que tenen una 

professió diferenciada i que destaquen en el seu 
àmbit de treball. Les trobades seran mensuals i 
començaran amb el xocolater David Pallàs.

bomboneria com a director creatiu, 

fins que el 2013 va iniciar una nova 

aventura, en aquest cas, a la televi-

sió. El xocolater granollerí va pre-

sentar a Cuatro el programa Deja 

sitio para el postre, i a Canal Cocina 

Chocolateando, un espai que li ha 

sumat seguidors a tot el món, es-

pecialment a Llatinoamèria. De fet, 

per a Pallàs la difusió del seu ofici és 

essencial. "Som molt actius a les 

xarxes perquè vull democratit-

zar la pastisseria d'autor: trans-

metre coneixement perquè el 

client pugui ser més exigent, i va-

lorar la feina", explica el xocolater, 

que també ha col·laborat a diversos 

programes de Masterchef de TVE.

De fet, per contribuir al coneixe-

ment, fa anys que Pallàs va obrir 

una escola, que fa més d'una dècada 

va instal·lar al passeig de la Munta-

nya de Granollers. Ara la trasllada 

al número 80 del carrer Barcelo-

na, on s'inaugurarà dilluns. Des de 

2014, hi compagina la feina de do-

cent amb la d'assessor d'empreses 

de productes de gran consum.

A la xerrada de dijous seguirà 

apropant la seva gran passió a tot-

■David Pallàs i Carol Vegas han impul-
sat una marató solidària amb els dam-
nificats per l'erupció del volcà de l'illa 
de La Palma, que es va dur a terme di-
marts a través del compte d'Instagram 
@davidpallasoficial. "Nosaltres no som 
activistes ni tenim la capacitat d'or-
ganització que tenen altres xefs, però 
sabem fer receptes, sabem arribar als 
nostres seguidors i això és el que se'ns 
ha ocorregut: compartir una jorna-
da de feina per animar la ciutadania 
a fer donatius", explicaven. La marató 
va comptar amb la presència de repre-
sentants de l'administració de La Palma, 
així com la intervenció d'altres persones 
conegudes de les xarxes, amb comptes 
com el de Sergio Fernandez, Cupcakes 
a gogó, el Dulce Sueño de Juani i Las 
recetas de MJ, entre altres participants 
que compartien receptes i consells.

MARATÓ SOLIDÀRIA 
AMB ELS DAMNIFICATS 
DE LA PALMA

"He fet de la meva 

vertit també en una 

hom. Així, els més llaminers no se 

la poden perdre, ja que inclourà un 

minicurs d'iniciació a la xocolata, 

amb "bombons assequibles que 

podem fer a casa". M.E.
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–Per què vareu apostar per establir- 

vos també a Granollers?

–Hi hem apostat per apropar el ser- 
vei. Granollers es troba a l’eix Barcelo- 
na-Vic i té molts atributs. Som en un 
lloc molt cèntric, i ben equipat. Amb 
tots els requisits que havíem de te-
nir per oferir un bon servei.
–El seu centre està vinculat a la Qui-

rón. En què beneficia les pacients?
–Ens permet moviments bidireccio-
nals. Si detectem aquí malaltes de 
risc les adrecem a Barcelona on hi ha 
una infraestructura més potent. I a 
l’inrevés, una dona a qui no cal la in-
fraestructura la podem assistir aqui i 
s’estalvia el viatge a Barcelona. 
–I a més voleu crear comunitat amb 

"Avui dia els metges de capçalera 
de les dones som els ginecòlegs"

>> CENTRE MÈDIC CABERO RIERA // PARLEM AMB EL DOCTOR LLUÍS CABERO, CATEDRÀTIC DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA I MÀXIM RESPONSABLE DEL CENTRE

xerrades i trobades...

–Disposem d'una sala polivalent on, 
quan es donin els condicions sani-
tàries necessàries després de la Co-
vid, farem activitats, tallers i col·lo-
quis. Una escola de mares i dones.
–Quin paper juga avui el ginecòleg?

–La dona s’ha de sentir acompanya- 
da sempre, no per un metge si no 
per un amic que la guia. És el nostre 
esperit. Avui dia, diria que el metge 
de capçalera de la dona és el seu gi-
necòleg. Ens demanen consell per-
què les adrecem a un especialista si 
tenen una caiguda o si el nen s’ha 
fet alguna cosa.
–No en va acompanyeu la dona en 

tots els moments de la seva vida... 

L'equip Cabero Riera de Ginecologia i Obstetrícia està format per més de 

40 professionals altament qualificats. El centre mèdic, vinculat a la Quirón 

(on hi gestiona el 70% de les assistències ginecològiques i obstètriques), té 

delegacions a Barcelona, Sant Adrià, Vic i ara també a Granollers, al carrer 

Josep Umbert, 2. Cabero Riera va començar la seva activitat l'any 1997 i des 

d'aleshores no ha parat de créixer, amb serveis de planificació familiar; 

seguiment de la gestació i assistència a parts; ecografies en 3D i 4D; estètica 

genital; revisions ginecològiques; prevenció del càncer genital; medicina de 

l'esterilitat, dietètica i nutrició; tractament làser CO2 per pèrdues d'orina i 

sequedat vaginal, i estètica genital. En parlem amb el seu màxim 

responsable, el doctor Lluís Cabero, una eminència en el sector.

+ Per a més informació, www.caberoriera.es/granollers, i cita prèvia al 93 255 78 00 o whatsapp al 627 883 394

"La dona s'ha de sentir 
acompanyada sempre, no 
com a metges, si no com 
a un amic que les guia. 
Aquest és el nostre esperit"

–La dona té problemes quan és peti- 
ta; a l’adolescència i pubertat; si s’in- 
fecten del papil·loma; la contracepció 
si no volen tenir fills, o els primers em-
barassos; per problemes amb alleta- 
ment o el vaginisme potspart: la pre-
venció de les neoplàsies, càncers de 
mama o cèrvix; i la tempesta de la 
menopausa, on cal que les ajudem 
per tranquil·litzar-les, ja que no és 
símptoma de fer-se grans, sinó com-
plir una etapa de la seva vida. La ve-
llesa la dona l'ha de gaudir, amb una 
bona salut. La dona és el punt de re-
ferència del metge.
–Els temps canvien i també ha de 

canviar la mentalitat del metge...

–Nosaltres no apliquem cap més 
judici que ajudar la dona i posar-ho 
tot en context amb les noves formes 
de relació: lesbianisme, transexuali-
tat... Hi ha gent que pot patir molt i 
se’ls ha d’ajudar. Si abans una dona 
de 60 anys amb un prolapse vaginal 
es plantejava que era a la part final de 
la seva vida ara hem de fer el que si-
gui perquè els 60 són els 40 d'abans. 
–I les tècniques imagino que també 

han patit canvis..

UN CURRÍCULUM ENVEJABLE
El doctor Lluís Cabero i Roura (Barcelona, 1947), doctorat en Medicina 
i Cirurgia i en CIències Biològiques, ha estat catedràtic d’Obstetrícia i  
Ginecologia per la UAB dues dècades, centre universitari on ha estat 
vinculat des de 1976 a 2009, i director des de l’any 2001 del Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia de la Clínica Quirón Salud de Barcelona, una 
de les clíniques privades més prestigioses de l’Estat. És autor de 62 
llibres i ha publicat nombrosos estudis a publicacions especialitzades.
 
   La Generalitat li va atorgar la Medalla Dr. Trueta al mèrit sanitari l’any 
2014. Abans havia estat triat Metge de l’Any 2001 per votació dels 
metges espanyols, i de mans del rei va rebre l’Ordre Civil de Sanitat 
l’any 2003, la màxima distinció que un sanitari pot rebre a Espanya. A 
més a més, ha rebut set medalles honorífiques de diverses societats  
internacionals i ha estat distingit Doctor Honoris Causa en cinc 
ocasions (en breu recollirà la sisena a El Salvador). 

   Una excelsa trajectòria que completa la publicació de 62 llibres i  
nombrosos articles a publicacions especialitzades d’arreu, i la  
presidència d’organismes com la Societat Espanyola de Ginecologia i 
Obstetrícia (1995-2003); de la Comissió Nacional de l’Especialitat  
d’Obstetrícia i Ginecologia del Ministeri d’Educació i de Sanitat  
(2001-2005), i de la Comissió Hospital Amics de la Unicef entre 1997 i 
2006, fet pel qual al final del seu mandat va ser distingit amb la  
Medalla de la Unicef. 

LLUÍS CABERO. Divendres passat a les instal·lacions que l'equip Cabero Riera té al carrer Josep Umbert, 2, de Granollers

–El làser l’estem aplicant en algu-
nes patologies vaginals, com ara el 
vaginisme que provoca anomalies 
o infeccions que dificulten les rela-
cions. I no només la tecnologia s'a- 
dequa als nous temps, també els 
metges. L’especialitat és viva, va 
incorporant coses i en va deixant 
anar d’altres. S’ha tallat el tabú que 
derivem algú al psicòleg per evitar 
allò que li dóna una mala qualitat de 
vida: identificació de sexe, proble-
mes de separacions… 
–Com pot afectar la Covid a l'aparell 

genital?

–Cal distingir l’acció directa la in-
fluència sobre l’estat anímic, perquè 
un tràngol pot afectar en l'eix hipò-
fisi-ovàric. El virus té efecte sobre 
l’hipotàlem i pot produir petites alte-
racions menstruals. En l’embaràs és 
capaç de provocar alteracions pla-
centàries i depenent de la intensitat 
pot fer que la placenta no funcioni 
correctament i el fetus mori (en un 
1% de les les infectades).
–I quins efectes té la vacuna?

–Pot alterar la menstruació, donar 
sensació de cansament, canvis en 
l'olfacte i el gust, o una petita grip; 
és normal de manera transitòria 
amb la vacuna. Amb el virus pot ser 
permanent, i no se sap quan acaba. 
Si estàs vacunat és difícil que pu-
guis tenir Covid persistent, per això 
insistim molt també a embarassa-
des que es vacunin fins i tot en el 
primer trimestre d'embaràs. w
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Granollers ha iniciat els actes que precediran el Mundial d'Handbol Femení, 

que la ciutat acollirà al desembre, i que pretenen ressaltar no només els valors 

de l'esport, sinó també el paper de la dona en la vida social. Així, el govern local 

s'ha autoimposat una responsabilitat per fer que aquest gran esdeveniment 

internacional serveixi per impulsar l'esport femení, la igualtat i, de retruc, la 

implicació de clubs i la ciutadania. Tal com passa amb la Mitja, el mundial 

ha d'anar més enllà del fet esportiu per ser una cita transformadora cap a una 

societat més igualitària, també en l'àmbit esportiu. A més, l'Ajuntament treballa 

perquè la participació ciutadana sigui la major possible, amb un ambiciós 

programa de voluntariat i activitats vinculades a l'esdeveniment esportiu.

Granollers té també una oportunitat per fer d'ambaixadora del país, per 

mostrar al món la cultura i la llengua catalana, un repte que també hauria 

d'estar sobre la taula en una competició que tindrà la resta de seus al País 

Valencià. Sovint, l'alcalde Mayoral explica que Granollers vol ser decisiva al 

país, aportant idees i solucions als reptes socials i polítics. El mundial, doncs, 

és un bon moment per aportar un gra de sorra en la visibilització de les llengües 

minoritàries –que, com el català, estan en clar retrocés de parlants–, i en la 

difusió al món de la diversitat cultural de l'Estat. 

LA RESPONSABILITAT DEL MUNDIAL

Editorial

arlava Paco Candel al seu llibre In-

migrantes y Trabajadores (1972) 
com l'ofici i estament social, no 
només la procedència, creaven 

vincles entre les persones, sentiment de 
pertinença a un mateix col·lectiu. En certa 
manera és el que va passar també a casa 
nostra, tants anys després de la publicació 
del llibre, amb la vaga general del 3 d'oc-
tubre, que culminava un procés d'autode-
terminació de Catalunya i que, finalment, 
va ser desbordat pel poble deixant les ins-
titucions –com tantes altres vegades en la 
història– incapaces de seguir el pols i la de-
terminació de la gent.

Faré un recordatori molt breu. El movi-
ment independentista es conjura per cele-
brar un referèndum d'autodeterminació, i 
la reacció de l'Estat és una escalada repres-
siva mai vista les darreres dècades (aquesta 
violència contra la dissidència no ha deixat 
mai de tenir lloc contra sindicalistes, movi-
ments socials, etc. però que llavors va tenir 
un abast generalitzat). La progressiva mili-
tarització del territori, la retallada continu-
ada de llibertats individuals i col·lectives, 
i les contínues amenaces administratives 
contra qualsevol cosa que fes olor de deso-
bediència van propiciar un estat d'excepció 
de facto, que va propiciar el 20 de setembre 
de 2017 la convocatòria per part del sin-
dicalisme de classe i alternatiu a una vaga 
general el 3 d'octubre contra la repressió i 
la defensa dels drets socials i les llibertats.

El seguiment de la vaga fou un èxit sense 
precedents les darreres dècades. De fet, la 
violència de l'Estat contra la població civil 
l'1 d'octubre va catapultar, dos dies després, 
una participació en la vaga general i a les  
manifestacions en la que moltes persones 
que no van voler votar en el referèndum van 
sortir al carrer, en canvi, a protestar per una 
repressió que traspassava totes les línies 
vermelles, i que esdevenia una resposta de 
classe i antiautoritària contra la seva repres-
sió per sobre de sentiments nacionals.

Però els qui vam estar promovent la vaga 
i defensant-la, hem de recordar avui que no 
tothom que defensava el dret fonamental 
a votar va defensar igualment el dret fona-
mental a la vaga. La nit després del referèn-
dum, la CNT ho vam dir clar: els CDR han de 
convertir-se avui en comitès de vaga i ga-
rantir-ne l'èxit. Quan la política institucional 
va arribar al límit i es mostrava incapaç, la 
classe treballadora al marge dels sindicats 

Recordant el 3 d'octubre
majoritaris tenia clar que disposava de més 
eines. La classe treballadora, contra la cri-
minal repressió de l'Estat, tenia al seu abast 
l'eina més poderosa: la vaga.

No obstant això, aquella nit els responsa-
bles de l'ANC, Òmnium, ERC i Junts no sabi-
en què fer, no sabien què dir davant la vaga 
i no es van atrevir a mullar-se. Ni quan Jordi 
Cuixart, segurament portat per l'impuls de 
la gent treballadora que, fos d'on fos, tenia 
clar que calia anar a la vaga (ho vam palpar 
als punts de votació), va cridar a la vaga 
aquella nit, la cosa no seria tan senzilla.

Els líders del procés, aquella nit, van tancar 
una aliança per buidar de contingut la vaga 
general. Es van treure del barret l'anomena-
da "aturada de país" consensuada entre els 
partits del procés, les entitats independen-
tistes, algunes patronals i els sindicats ma-
joritaris. Uns i altres no volien una mobilit-
zació que els desbordés, que no depengués 
de les institucions que van sostenint malgrat 
tot el Règim del 78 i sobretot que reforcés un 
sindicalisme de classe, autònom i veritable-
ment independent fora de CCOO i UGT.

El dia 2 d'octubre vam veure als centres 
de treball com arribaven consignes als co-
mitès d'empresa per intentar confondre i 
que en lloc de vaga hi hagués una aturada 
consensuada entre patronal i represen-
tants, una aturada que no té cap cobertura 
legal perquè no existeix i que va ocasionar 
situacions tan vergonyoses com l'adminis-
tració pública pactant tenir el dia 3 d'octu-
bre lliure i setmanes després informar el 
seu personal haver de recuperar-lo.

Diguem-ho clar: l'aturada de país va ser un 
intent de boicot a una mobilització de classe, 
independent de cap líder polític ni institució 
i genuïnament popular. La mena de mobi-
litzacions que han portat històricament el 
poble de Catalunya a avançar en la seva con-
questa de llibertats i drets. Malgrat tot, no 
van tenir èxit. Aquella jornada va haver-hi 
piquets de vaga, i moltes empreses que no 
van voler respectar el dret de vaga dels seus 
treballadors van haver, finalment, de tancar.

Aquella jornada ho vam afirmar a la Por-
xada: no serem un país lliure si no són lliu-
res totes les persones que hi vivim. Sense 
drets socials, sense llibertats individuals i 
col·lectives, no podrem ser realment lliures.

En tot aquest temps el sindicalisme de 
classe independent de l'Estat i els partits 
ha sortit reforçat. Moltes caretes han anat 
caient, i avui podem reafirmar que quan 
el poble recordi que només avançarà per 
si mateix, per les seves organitzacions, i 
giri l'esquena a totes les forces que d'una 
forma o altra han sostingut el Règim del 
78, tornarem a ser un exemple de justícia 
social i de llibertat.

P

GENÍS FERRERO
Secretari d’Acció Sindical 

de CNT al Vallès Oriental

Bústia

Paco, va per tu
Quins vells temps quan anàvem a l'esplai 
de Montmeló; en tinc un bon record.  A l'es-
plai hi havia bons monitors, com l'Elisenda 
i el Salvador, i tota la gent que anàvem de 
colònies al Castell de l'Areny. També re-
cords de la Montse, l'actual directora de la 
Fundació Roura de Granollers, i de l'Antoni 
Guil, exalcalde de Montmeló. Ben segur que 
en Paco ha deixat una gran petjada entre 
els seus amics. El poble de Montmeló, un 
poble petit però molt gran.

Encara em recordo d'ell quan venia a 
veure el bàsquet al Cacaolat Club Bàsquet 
Granollers, que venia acompanyat del seu 
fill. Va viure moltes victòries del nostre 
equip i també nits tristes. L'any de la tem-
porada 1992-1993 surt en una foto amb 
personatges importants que buscaven su-
port per a la continuïtat del club. Hi eren 
Manel Comes, Toni Cornellas, Ramon Valls 
i jo mateix, i moltes persones de la societat 
granollerina.

Quin gran llegat radiofònic ha deixat el 
Paco a Ràdio Granollers; el vèiem a tot ar-
reu, per Sant Jordi el trobàvem al carrer fent 
entrevistes a la Porxada o a qualsevol roda 
de premsa esportiva, o en algun ple munici-

pal. Sempre, a l'últim ple de l'any a l'Ajunta-
ment, jo fent de Pare Noel, ens hi trobàvem.

Vull agrair-li el suport que ell em va do-
nar quan jo vaig tenir problemes judicials, 
sempre va estar al meu costat. Des d'aques-
ta carta vull donar el meu suport als seus 
dos fills i a tota la família i als companys de 
Ràdio Granollers.

Visca el Paco, visca Ràdio Granollers i 
visca Montmeló.

FRANCESC PAYÀS / GRANOLLERS

Agraïment a Maria Renedo
Sra. Maria Renedo, molt agraït pel seu co-
mentari, Rèplica a Joan Sala Vila, de l'edició 
anterior. Gràcies perquè la seva rèplica és 
un exemple de bona democràcia envers la 
meva opinió, respecta el meu independen-
tisme i jo respecto el vostre model polític. 
La democràcia és aixó, amistat en la dife-
rència, diàleg en la idea i solució de convi-
vència. Sense diferències no hi ha creativi-
tat i en el respecte, el camí del futur. Amb 
el màxim respecte i sinceritat, Sra. Maria 
Renedo, moltes gràcies perquè em convida 
a pensar.

JOAN SALA VILA / GRANOLLERS

FE D'ERRATES. A l'anterior edició es va indicar erròniament que Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental 

(CASM) està gestionat per una fundació amb el mateix nom, quan en realitat és un dels centres assistencials 

concertats que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

D'altra banda, a la notícia de la mort del periodista Paco Agudo s'indicava que tenia 61 anys, però encara no els 

havia fet. En tenia 60.
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l 16 d'octubre de 2017 va ser 
el dia que van empresonar en 
Jordi Sánchez i en Jordi Cui-
xart, els líders independen-

tistes de l'Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i Òmnium Cultural respectiva-
ment, per haver estat els promotors de 
les concentracions del 20 de setembre 
davant la Conselleria d'Economia, acu-
sant-los d'un suposat delicte de sedició.

Va ser llavors que per canalitzar la 
nostra ràbia i impotència, l'ANC de Gra-
nollers, juntament amb Òmnium i el 
CDR, vam començar a manifestar-nos 
cada dimarts fent una volta a la Porxa-
da per cada mes d'empresonament que 
complien els jordis.

La repressió, però, va continuar, em-
presonant la presidenta del Parlament 
per haver permès que es votessin unes 
lleis al Parlament, i la meitat del Govern 
per haver fet possible un referèndum (el 
vicepresident i alguns consellers), i tam-
bé encausant un munt d'activistes acu-
sant-los injustament pel sol fet d'haver 
participat en manifestacions o per haver 
participat en un concert a la frontera. 

Quatre anys de Les voltes
L'altra meitat del nostre Govern va haver 
de marxar a l'exili per defensar-se de 
l'arbitrarietat de la justícia espanyola.

Vam arribar a fer-ne 9, de voltes, i 
quan vam ser conscients que anava per 
llarg, vam canviar el format de la protes-
ta i vam buscar diferents accions i ma-
neres de manifestar la nostra denúncia 
d'una manera constant, però no en vam 
canviar el nom; la gent ja se l'havia fet 
seu i per això Les voltes és com es coneix 
l'acte de protesta que fem des de fa qua-
tre anys. Perquè davant de totes aques-
tes injustícies, cada dimarts, setmana 
rere setmana hem caminat pels carrers 
amb pancartes de denúncia, hem cridat, 
hem cantat, hem fet xerrades i audio-
visuals, hem fet arribar missatges dels 
presos, hem donat veu a tothom que ha 
volgut fer-nos arribar el seu missatge, 
fins i tot durant el confinament hem fet 
Les voltes virtuals, des de casa, i hem 
rebut el suport de diferents actors in-
dependentistes: en David Fernández, 
vicepresident de l'Assemblea Nacional 
Catalana, en Joan Porras, conegut com 
en Joan Bonanit, l'Honorable conselle-
ra Dolors Bassa, que ens va voler agrair 
el suport rebut i fins i tot hem ballat el 
pas-doble de La Trinca, titulat La Faixa 
dedicat als feixistes.

Són petites accions que s'han mantin-
gut en el temps i que tenen com a valor 

E

CONCEPCIÓ MOGAS
Membre de la territorial 

de l'ANC de Granollers

la constància, paraula que prové del llatí 
constantia i que significa fermesa, conti-
nuïtat i perseverança en les decisions i 
demostra l'esforç necessari per aconse-
guir un objectiu. Estem convençuts que 
no tindrem una bona sanitat, una bona 
educació, una justícia com cal i que no 
assolirem els drets fonamentals per a 
tothom fins que siguem un país lliure 
sense dependre de l'Estat espanyol, que 
ens ho condiciona tot.

I de mica en mica hem anat creixent, el 
Consell per la República es va incorporar 
a la protesta i aquest creixement l'han 
fet possible tant les persones que han 
vingut cada dimarts a Les voltes, com les 
que han vingut de manera intermitent. 
Hem pogut constatar al llarg d'aquest 
temps que la constància és la nostra vir-
tut i que la mantindrem fins a aconse-
guir la nostra fita. Però encara volem ser 
molts més, és per això que tothom que 
vulgui donar suport a aquesta iniciativa 
s'hi pot sumar i venir qualsevol dimarts 
per anar fent pinya fins a aconseguir la 
independència del nostre país!

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Avui he fet la meva última retransmissió a 
@RadioGranollers. Gràcies @BMGranollers
i @ecgranollers , però sobretot gràcies a la 
Ràdio i a tots els companys que hi he tingut.
Ha estat un gran viatge del que en queden 
moltes vivències i grans records

Roger Santaeugènia @rogersanta

Cada dimarts, setmana rere

setmana, hem caminat pels

carrers amb pancartes de

denúncia, i hem fet xerrades i

donat veu a tothom

"Granollers terra de músics", deien. Més de 
4 orquestres i 7 sales de concert i ball + un 
sindicat de músics a principis del s. XX. Ara, al 
s. XXI ja no hi pots comprar ni 1 joc de cordes pel 
violí (les hem de demanar, em diu). No cal, ja les 
compraré per Internet. Si Ruera aixequés el cap

Jordi Rosàs @RodoredaJordi

Bon dia, @rodalies . Avui [divendres] no 
hi ha vaga però a les Franqueses-Granollers 
Nord el tren de les 6.41 va tard i el de les 
6.55 ha desaparegut. A la taquilla quan he 
preguntat m'han dit "señora, hoy es huelga 
y no hay servicios mínimos". Aquest és el 
nivell #serveipúblic

Sara Cañete @SaraCanyete

Avui [9 d'octubre] fa 20 anys que ens va 
deixar l’arqueoleg granollerí Josep Estrada 
i Garriga. El mèrit del seu treball pioner i 
la seva generositat i dedicació a la cultura 
mereixen un gran agraiment. El seu llegat és 
viu. Moltes gràcies mestre.

Jordi Pardo @JordiPardo2014
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Empresa industrial sector químico ubicada 
en Granollers, precisa incorporar:
OPERARIO/A PRODUCCIÓN
Candidatos/as con experiencia como opera-
rio/a de línea de producción.
Se encargará del control y manipulación en 
los distintos segmentos de la línea de en-
vasado. Se valorará formación a nivel CFGM.
Se ofrece contrato directo e indefinido con la 
empresa. Horario habitual turno de mañana 
de 7h a 15h, se valorará flexibilidad para oca-
siones puntuales. Salario de 21.000€ brutos 
anuales más 3% de variables.
También incluye Mutua privada, y profesor de 
inglés (voluntario)

Concesionario oficial de vehículos indus-
triales (camiones) ubicado en el Vallès Ori-
ental, precisa incorporar: 
COMERCIAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Se incorporará a la red comercial con una 
amplia cartera de clientes en la provincia de 
Barcelona. Se encargará de la gestión de la 
cartera de clientes así como captación de 
nuevos clientes. Gestión de ofertas, tramita-
ción de pedidos, seguimiento de la fecha de 
entrega, entrega de vehículos, especificaci-
ones técnicas, tramitación de la documenta-
ción, seguimiento de clientes etc… La venta 
se centra en tractoras i vehículo industrial 
ligero carrozado. Imprescindible experiencia 
demostrable en venta de vehículo industrial, 
así como manejo de aplicaciones informáti-
cas. Se valorará idioma Inglés, así como po-
seer el carnet de camiones C. Se ofrece con-
trato directo y estable con empresa. Salario 
base aproximado de 30.000€ brutos anuales 
más comisiones. Coche de empresa para uso 
profesional y particular. 

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
En dependencia de Dirección 
General y Dirección Ejecutiva.

-Formación académica: Grado en 
Diseño Gráfico, con especializa-
ción en Branding y comunicación.
-Cualidades: Persona creativa, 
analítica con dotes de comuni-
cación y flexible. Visión moderna, 
actual y elegante. Capacidad re-
solutiva y proactiva con autono-
mía, iniciativa y liderazgo.

-Idioma: Catalán, Castellano e 
Inglés. Valorable Francés.
Misión y Responsabilidades:
-Diseño de todos los elementos 
de la imagen de la empresa.
-Trabajo con los elementos grá-
ficos de la empresa (símbolo, 
marca, logotipo y colores corpo-
rativos) para todos los soportes 

gráficos, digitales y físicos que 
necesite la empresa para co-
municarse o transmitir la iden-
tidad empresarial, ya sea para el 
personal interno como externo: 
clientes, proveedores, colabo-
radores, administración pública, 
prensa, etc.

-Adaptar la imagen corporativa 
a todos los soportes: papelería 
administrativa, dosieres comer-
ciales impresos (catálogos, ta-
rifas, etc.), entornos digitales o 
audiovisuales (web, videos, redes 
sociales, etc.) como el material 
de los trabajadores (uniformes, 
vehículos de la empresa, etc.) i el 
material promocional publicitario.

Remuneración y horario:
-30.000€ brutos/año. Jornada 
completa, de lunes a viernes.

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

CEDO APARTAMENTO. Ce-
sión de apartamento a una 
persona a cambio de pe-
queños trabajos de man-
tenimiento de la casa. Tel. 
629 545 033.

AIGUAFREDA. Centro. Bo-
nito ático con terraza de 82 
m2, 3 han., baño y cocina. 
Calefacción y con electro-
domésticos. Las ventanas 
son de aluminio, las puer-
tas de madera y los suelos 
de parquet. El precio in-
cluye una plaza de parking. 
Piscina comunitaria. Precio: 
215.000 €. Tel. 647 577 183. 

PISO EN MOLLET. Can Bor-
rell. Ref. JV14342. Piso re-

formado con parking en la 
fi nca. 111 m2, cuenta con 
4 habitacions y 2 baños. 
Suelo de parqué, ventanas 
de aluminio. CEE: E. Precio. 
225.000 €. Tel. 93 579 33 33.

MARTORELLES. Ref.JV14333. 
Piso reformado diseño rús-
tico, 2 hab., baño, cocina, 
salón-comedor, parquet, 
ventanas aluminio, ca-
lefacción. Parque priva-
do comunitario. CEE: E. 
150.000 €. Tel. 93 579 33 33.

MONTORNÈS. CENTRO. Ca-
sa de dos plantas. Obra 
nueva, 140 m2. Planta baja: 
salón comedor, cocina, 
baño, lavadero, patio tra-
sero y porche delantero. 
Primera planta: 3 hab. (2 
dobles y 1 individual), baño 
completo, balcón y terraza. 
Acabados primera calidad. 
CEE: C. Precio: 292.500 €. 
Tel. 93 568 35 45.

IMMOBILIÀRIA

VENDA

L'agència immobiliària Immotècnics, espe-

cialitzada en la venda i lloguer d'immobles 

al Vallès Oriental, Maresme i Barcelona, 

traslladarà pròximament els seus serveis de 

Granollers del carrer Enric Prat de la Riba 

a un local més cèntric, al carrer Joan Prim. 

Immotècnics és una empresa immobiliària 

que neix a Granollers en plena crisi del sec-

tor immobiliari, el 2014, amb un equip jove 

però experimentat, sempre amb una dinà-

mica positiva i una actitud de voler apren-

dre cada dia més. Valors com l'honestedat, 

la transparència i la professionalitat són els 

que els defineixen per crear relacions a llarg 

termini amb els clients. S'adapten a cada si-

tuació del mercat immobiliari i a cada públic 

en concret, oferint plans de venda persona-

litzats, fent sentir al propietari que realment 

paga només pel que necessita. Ofereixen 

serveis d'alta qualitat a uns honoraris ajus-

tats per comprometre's que tant venedors 

com compradors surtin satisfets de les ope-

racions de compravenda. Alhora, fusionen 

l'experiència de la immobiliària convencio-

nal amb l'excel·lència de la tecnologia i les 

estratègies de màrqueting i publicitat, que 

Immotècnics es traslladarà a Joan Prim
Una agència tradicional professional amb un servei digital àgil

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA IMMOTÈCNICS

carrer Joan Prim, 169 · Granollers

Tel. 93 858 72 43 · www.immotecnics.com · info@immotecnics.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Amb Gafas.es, el futur de l'òptica ja és aquí. 

Experimenteu en primera persona el nou 

concepte d'òptica: visiteu la botiga total-

ment digitalitzada de Granollers, al carrer 

Joan Prim, 39, i trobeu el model que més 

s'adapta a la vostra personalitat. Amb Ga-

fas.es l'assessorament i la revisió visual són 

totalment digitals. Gràcies al seu sistema de 

cita prèvia, es poden preparar per atendre 

els clients correctament: les cues d'espera 

són cosa del passat! A més, si demaneu cita 

ara us podeu endur unes segones ulleres 

gratis, siguin monofocals o progressives. 

Gràcies a la digitalització dels seus serveis, 

Gafas.es, la primera òptica digitalitzada 
Amb ulleres fins a un 70% més barates que en altres botigues

ÒPTICA GAFAS.ES

carrer Joan Prim, 39 · Granollers

Tel. 900 82 35 26 · www.gafas.es

fan que la comercialització dels habitatges 

sigui d'alta qualitat. Els seus professionals 

gaudeixen dia a dia del que fan i aquest és 

el principal motiu pel qual poden oferir el 

millor assessorament i el millor tracte a 

tots els clients. L'empresa està registrada al 

col·legi i associació d'agents immobiliaris 

(API), organització líder en el sector immo-

biliari a Catalunya, i forma part com a mem-

bre de l'organització. Immotècnics també té 

oficina a Barcelona i a Caldes d'Estrac.

a Gafas.es trobareu les ulleres perfectes per 

a vosaltres fins a un 70% més barates que 

en altres establiments convencionals. Po-

deu demanar cita al telèfon 900 82 35 26 i 

passar per l'òptica per fer una revisió visual 

i emprovar-vos les muntures que vulgueu. 

Aquest és el nou concepte de Gafas.es i ara 

és més a prop que mai. També podeu fer la 

compra per Internet. Seleccioneu l'oferta 

online, registreu-vos i rebreu un codi QR. 

Porteu aquest codi QR a l'òptica i tindreu 

una revisió visual gratuïta. Alhora, podreu 

fer la comanda amb assegurança d'ulleres i 

garantia de satisfacció incloses.
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Granollers va recuperar divendres 

la gala del comerç després d'un 

any de parèntesi a causa de la pan-

dèmia, una festa al Teatre Audito-

ri organitzada per Gran Centre i 

l'Ajuntament en què es van lliurar 

els Premis Porxada per reconèixer 

la dedicació i trajectòria dels esta-

bliments de la ciutat.

D'una banda, els premis van 

reconèixer 10 establiments que 

durant el 2020 o el 2021 han ce-

lebrat el seu 25è aniversari. Van ser l'administrador de finques Ar-

tous, al carrer Anníbal; El Rei dels 

Caramels, a la plaça de la Porxada; 

L'Aire Esports, al carrer Catalunya; 

la perruqueria i estètica Aranda, 

al carrer Francesc Tarafa; la bo-

tiga de llenceria Onna, al carrer 

Catalunya; la perruqueria Núria 

Mateu, al carrer Anníbal; Portes 

i Cuines Kader, al carrer Maria 

Palau; el restaurant La Gamba, al 

carrer Santa Elisabet; Tió Centre, 

especialitzada en marroquineria, 

viatges i complements al carrer 

Anselm Clavé, i l'agència Villà Vi-

atges, al carrer Girona.

En la mateixa categoria, però 

per commemorar el 75è aniversa-

ri, també va rebre un premi Por-

xada l'Editorial Alpina, situada al 

carrer Princesa i especialitzada en cartografia, guies familiars i 
guies de senderisme i de munta-

nya. L'Alpina és, de fet, l'editorial cartogràfica més antiga del país.
D'altra banda, els Premis Porxa-

da van reconèixer enguany el pa-

per dels serveis essencials durant 

x.l.

FOTO DE GRUP  Tots els guardonats en la gala del comerç, divendres al Teatre Auditori

COMERÇ  TAMBÉ VAN REBRE UN RECONEIXEMENT ELS ESTABLIMENTS QUE HAN FET 25 I 75 ANYS

la pandèmia, establiments sanita-

ris i d'alimentació que van continu-ar oberts fins i tot en els moments més durs del confinament. Van ser 
Can March, la Cansaladeria Parera, 

Comestibles Carmen, Disfruit, la 

Fleca Ca l'Anna i Subirats, en ali-

mentació, i les farmàcies Bretcha, 

Olivet, Parera, Puchades i Viñama-

ta. En representació d'aquests ser-

veis essencials, Anna Maria Font, 

titular de la Farmàcia Font Olivet 

del carrer Roger de Flor i coordina-

dora del sector sanitari del Vallès 

Oriental, va explicar les vivències 

d'aquests serveis els últims mesos. 

"Han estat mesos d'aprenentat-

ges personals, socials i professi-

onals", deia. "A l'inici, amb por i 

desconcert, ens enfrontàvem a 

un gran repte desconegut, i de 

seguida vam poder posar en va-

lor les nostres professions".

Finalment, els Premis Porxada 

també van guardonar 10 establi-

ments històrics, de més de 100 

anys. Van ser Pesca Salada Sol-

devila, a la plaça de la Porxada; la 

cansaladeria-xarcuteria Sararols, 

al carrer Alfons IV; l'Estanc Cot, 

al carrer Anselm Clavé; compa-

nyia elèctrica Estabanell, al carrer 

del Rec, 26; marroquineria Tió, 

al carrer Joan Prim; la copisteria, 

impremta i papereria A4, al car-

rer Corró; la ferreteria Canal, a la 

plaça Maluquer; la tintoreria Flor 

de Lys, al carrer Lleó; la botiga de 

maquinària Bosch, a la plaça de la 

Corona, i la camiseria Casa Bassa, 

al carrer Santa Esperança. 

Proximitat, qualitat, xarxa

L'alcalde, Josep Mayoral, felicitava 

la trajectòria d'aquests comerços afirmant que "la ciutat s'ha fet i 

ha crescut al voltant d'aquests 

negocis". També agraïa l'esforç de 

tot el comerç de la ciutat durant 

l'últim any i valorava especialment 

els establiments que s'han decidit 

a obrir les portes just en aquest moment difícil per al sector co-

mercial. Recordava també com ara 

més que mai cal trobar l'equilibri 

entre la presencialitat i el comerç 

online, i per això, deia, "hem des-

tinat molts recursos de suport 

als negocis que ho han passat 

malament i hem posat en marxa 

la plataforma Granollerscomerç.

cat", un portal innovador que uni-fica el comerç local i garanteix la 
presència dels petits establiments 

a Internet. "Els tres valors del co-

merç de Granollers han de ser 

la proximitat, la qualitat i el tre-

ball en xarxa", concloïa Mayoral.

La festa del comerç va comptar 

amb l'actuació musical de Laia 

Llach i el cantautor Cesk Freixas, i 

el fotògraf Jordi Ribó va fer la foto 

de família de tots els premiats. i

Els Premis Porxada reconeixen 

fins a 10 comerços centenaris

Els serveis essencials

durant la pandèmia,

farmàcies i alimentació, 

també van rebre guardó

Vals de compra a Comerç RalNova associació de joves talents i empresaris
Comerç Ral sortejarà 30 premis de 5 euros

i 10 premis de 10 euros a bescanviar per una 

única compra en un establiment de l'entitat. 

Qualsevol client pot omplir una butlleta per 

participar en el sorteig, que es farà el dia 26.

L'Hotel Augusta Vallès acollirà aquest divendres la presentació de LYNE 

Group (Leading Youth Network of Entrepreneur) –xarxa líder de joves 

emprenedors–, una associació de joves talents vinculada a la UEI que

té l'objectiu de promoure l'emprenedoria, el treball en xarxa i les sinergies 

entre els joves i les empreses per enfortir el teixit empresarial del futur.

ECONOMIA

Pesca Salada Fontdevila
plaça de la Porxada, 28

El 1916, Maria Solà va fundar un negoci de venda de productes de pesca salada 

a l'edifici de Can Cunillera. Com que aleshores no es permetia que els negocis 

estiguessin comandats per dones, acabada la guerra l'establiment va passar 

a denominar-se Pesca Salada Fontdevila. Amb el pas dels anys va incorporar 

altres productes propis de les botigues d'ultramarins i als anys 50 la família 

també feia mercats, com el de Granollers. Actualment, el negoci continua fidel 

a uns quants productes, com el bacallà d'Islàndia que continua comprant al 

mateix proveïdor amb qui treballava l'àvia Rosalina. Actualment, al capdavant 

del negoci hi ha la Rosa Fontdevila, quarta generació de la família.

Cansaladeria-Xarcuteria Sararols
carrer Alfons IV, 42

El 1912, Jaume Sararols i la seva dona Carme van obrir un comerç de queviures 

al carrer Alfons IV, 44. Posteriorment, van instal·lar la primera cambra frigorífi-

ca de Granollers, fet que els va permetre ampliar el negoci al gènere fresc com 

la curació de pernils. La Carme va ser pionera del menjar precuinat en preparar 

el brou a les treballadores de Roca Umbert quan anaven a treballar de matina-

da i li deixaven les olles. Durant la Guerra Civil, a través de l'entrada de la Col-

lectivitat de la carn de porc, al carrer Guayaquil, va ser punt de recollida d'ali-

ments amb cartilla de racionament. Després va dedicar-se al producte fresc i 

als cuits i curats, i el 2001 es va traslladar al número 42 del mateix carrer. Avui 

regenten la botiga Jaume Sararols (tercera generació) i Maria Teresa Juliana.

Estanc Cot
carrer Anselm Clavé, 56

L'any 1913, Emili Cot de Argila i Josefa Cumella, qui ja aleshores regentava 

una petita expenedoria de tabacs, van establir l'Estanc Cot al carrer de la 

Palma (ara carrer Anselm Clavé). Uns anys més tard, l'estanc es va despla-

çar al número 52 del mateix carrer i posteriorment al número 56, on es pot 

trobar actualment. Avui dia es fa càrrec del negoci familiar Maria Teresa Cot 

Gargallo, néta dels fundadors i la tercera generació. 

Estabanell
carrer del Rec, 26 - carrer Ponent, 7

Estabanell va néixer el 1883 com una empresa tèxtil i va ser el 1910 quan Fran-

cesc Estabanell Fontserè es va interessar pel corrent elèctric. Entre 1910 i 1912 

va posar en marxa la primera central hidroelèctrica, a Sant Pau de Segúries, 

així com la línia que portava el corrent fins a la fàbrica tèxtil de Centelles. El 1913 

Estabanell va guanyar el concurs d'enllumenat públic a Granollers, i el 2009, 

amb la liberalització del sector elèctric, va néixer Estabanell i Pahisa Mercator, 

SAU, deixant enrere l'activitat tèxtil. Els darrers anys ha creat també empreses 

de telecomunicacions, generació de renovables i comercialització d'energia. 

Avui, al capdavant del negoci familiar hi ha Francesc Estabanell Raventós.

Tió
carrer Joan Prim, 157-159

A finals del segle XIX, Joan Tió Serra disposava d'un comerç de venda a l'en-

gròs de gra i un altre de venda al detall, situat al carrer Joan Prim. El febrer del 

1906, Tió va ampliar els negocis amb la inauguració d'un estanc al número 4 

al mateix carrer. El 1980 Joan Tió Murtra va deixar el negoci de la graneria per 

ampliar la venda de papereria i marroquineria. Des d'aleshores Josep Tió es 

dedica a l'estanc amb l'ajuda del seu fill, Joan Tió. I Dolors Gual i la seva filla, 

Sandra Tió, dirigeixen el negoci de marroquineria situat al centre. 

Continua a la pàgina 20
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Tres empreses del Vallès Oriental –EPI Industries, Gesab i Bericap– van participar com a po-
nents dimecres en una jornada de la Fundació Pimec sobre la implantació dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) a empreses i autònoms del Vallès Oriental. La jornada 
tenia l'objectiu d'encoratjar el teixit productiu a contribuir al desenvolupament sostenible 
a través d'accions d'inclusió social o la cura del medi ambient. Àngels Subirachs, vicepresi-
denta de Pimec al Vallès Oriental, va demanar a les empreses "alinear-se per aconseguir 

els ODS" i va posar en valor diverses experiències empresarials de la comarca. 

Jornada de Pimec sobre els ODS a l'empresa

Copisteria, impremta i papereria A4
carrer Corró, 9

L'any 1902, Francisco Cucurella i Teresa Alsina van fundar una impremta manual. Amb el pas dels 
anys, la família va prenent el relleu del negoci i és als anys 60 quan Teresa Pérez Cucurella i el 
seu marit, Josep Barroso, comencen a treballar amb una màquina offset, de manera que deixen 
enrere les grans màquines carregades de plom i tinta. Posteriorment arriben les noves tecnolo-
gies i A4 s'adapta a la impressió digital. Als anys 90, els germans Rubén i Ismael Barroso es fan 
càrrec de la impremta familiar, i des del 2013, després de la mort de Rubén, Ismael Barroso i la 
seva dona Dolors Raimí es fan càrrec de la gestió del negoci.

Ferreteria Canal
plaça Maluquer i Salvador, 9

Joan Canal, conegut pel sobrenom del Pinyoner per vendre pinyons els diumenges a la Pedra 
de l'Encant, i la seva dona la Francisca Blanxar, fabricants de gàbies i garbells, van obrir el 1901 
a l'antiga plaça del Bestiar una petita botiga d'articles de ferreteria dedicats a la pagesia, amb 
el nom de Ferreteria Canal, coneguda popularment com Cal Garbeller. A finals dels 40, l'hereu 
Joan Anton Santaeugènia Canal va ampliar el negoci amb maquinària agrícola i els primers elec-
trodomèstics, com neveres de gel i rentadores automàtiques. El 1970 va ser enderrocat l'antic 
edifici i es va construir l'actual botiga de cinc plantes. Mentre van durar les obres, la botiga es va 
traslladar provisionalment als baixos de Can Pedrals. La quarta generació de la família, amb els 
germans Joan Anton i Francesc Santaeugènia i Vilar, es fa càrrec actualment del negoci familiar.

Tintoreria Flor de Lys
carrer Lleó, 10

A principis del segle XX, Joan Cusiné Segura i Carolina Maynou Vila van establir al carrer Corró 
un negoci de bugaderia i tintoreria, que l'any 1905 van traslladar a la plaça del Bestiar –l'actual 
plaça Maluquer i Salvador– amb el nom de Tintoreria La Barcelonesa. Pocs després la bugaderia 
es va traslladar al carrer Anselm Clavé. Al llarg dels anys el negoci va passant de pares a fills, 
fins al dia d'avui, amb Maria Isabel Cusiné i el seu fill Jordi Allan Puig Cusiné (tercera i quarta 
generació). Actualment el negoci està situat al carrer Lleó amb el nom de Tintoreria Flor de Lys. 

LA DESFILADA DE
DEL REC AL ROC,
PRIMER ACTE
DEL 25è ANIVERSARI

L'associació de comerciants Del Rec al Roc va celebrar dis-
sabte al vespre, sota la Porxada, una desfilada de moda per 
presentar la col·lecció de tardor-hivern dels establiments ad-
herits a l'entitat. Amb l'acompanyament de música i llums, van 
desfilar-hi desenes de models amb la roba, el calçat i els com-
plements de 12 botigues: Agudo Stores, Ananda –a la foto–, 
Foot on Mars, Guitare, Mattiz, Teen Brands, Ponys, IKKS Júnior, 
Africa, Can Baldufes, Re-Integra i Latidos. Aquest és el primer 
dels actes que Del rec al Roc celebrarà els pròxims dos mesos 
per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Entre d'altres, el 
4, 5 i 6 de novembre se sortejaran vals de compra de 25 euros 
entre els clients, i el 16 de novembre, a la Sala Tarafa (19 h), es 
presentarà un  llibre sobre la història de l'associació.   

g.g.

COMERÇ  VAN PARTICIPAR-HI UNA DOTZENA D'ESTABLIMENTS DEL'ASSOCIACIÓ
ve de la pàgina 19 

Can Bosch
plaça de la Corona, 26

El 1899 la família Bosch va iniciar la seva activitat com a ferrers. Manel Bosch Vilà i la seva dona 
Josefa Farràs es van establir a l'actual plaça de la Corona posant ferradures, encerclant rodes de 
carro i fent petites eines per ajudar el conreu en la seva tasca. D'aquí ve el sobrenom de Cal Fer-

rer. Pels volts del 1960, superada la postguerra i amb l'arribada del motor, Manel Bosch Ginesta 
va incorporar la venda de tractors, regs per aspersió i màquines de munyir. Amb la quarta ge-
neració, l'actual propietari Joan Lluís Bosch, apostat pel canvi tecnològic i la innovació, i incor-
pora des de robots tallagespa fins a bicicletes elèctriques a la botiga La Bosch. L'any passat, la 
cinquena generació –Lluís Bosch Balcells– va iniciar DÄRT, un negoci de lloguer de bicicletes 
per hotels, esdeveniments públics, empreses i particulars.

Can Bassa
carrer Santa Esperança, 12

L'any 1896, Francesc Bassa i Monells va iniciar el negoci de la venda de roba de casa i camiseria 
al mateix local que avui dia s'utilitza com a establiment comercial. Durant la Guerra Civil la bo-
tiga va mantenir la seva activitat malgrat les dificultats, i passada la postguerra van reformar 
la façana de la botiga, ampliant l'espai dels aparadors i posant el nom de la botiga a l'entrada. 
Amb el pas dels anys el negoci ha estat regentat sempre per la mateixa família. Actualment, el 
responsable és Miquel Riera i Piferrer. 
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Nova vida per a les ins-

tal·lacions de Bimbo a 

Granollers. El grup de 

material elèctric Noria, 

de Barberà de Vallès, 

ha comprat els terrenys 

i les naus de la històrica 

fàbrica del polígon Jor-

di Camp amb la inten-

ció de construir-hi unes 

oficines corporatives i 

un centre logístic, se-

gons informa el diari 

Expansión. 

Després de més de 

55 anys produint bri-

oxeria i pa de motlle 

a Granollers, el grup mexicà propietari 

de Bimbo i Panrico va tancar les portes 

d'aquest centre de producció l'hivern de 

l'any passat. Els anys anteriors la fàbrica ja 

havia quedat fora dels plans de modernit-

zació del grup, i a poc a poc havia anat que-

dant obsoleta. Així, a partir del febrer de 

2020, tota la producció de Bimbo i Panrico 

es va concentrar en unes instal·lacions més 

modernes a Santa Perpètua de Mogoda, on 

també va traslladar-se el 80% de la plan-

tilla de Granollers. Els treballadors que no 

van ser recol·locats van deixar l'empresa a 

través de baixes voluntàries i prejubilaci-

ons. Un cop finalitzada la producció va co-

mençar una primera fase de desmantella-

ment de les instal·lacions, tot i que durant 

mesos se'n va mantenir una part com a 

magatzem logístic per a la distribució dels 

productes de la companyia. 

Ara fa uns mesos, la direcció del grup va 

decidir posar a la venda els terrenys i les 

naus del polígon Jordi Camp, de 18.000 me-

tres quadrats. 

EMPRESES  EL GRUP NORIA, DE BARBERÀ, HA COMPRAT LES INSTAL·LACIONS

L'antiga planta de Bimbo serà un  

centre logístic de material elèctric 
arxiu

BIMBO  L'empresa, al polígon Jordi Camp, va tancar el febrer de 2020
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ESPORTS

El Ciutat de Granollers s'estrenaKaba Gassama marca quatre gols amb Espanya
El FS Ciutat de Granollers s'estrenarà dissabte 
a la Segona Catalana a la pista del Sant 
Cebrià de Vallalta. Pel que fa al segon equip 
granollerí, de la Tercera Catalana, rebrà 
dissabte el Llinars (20 h). 

La granollerina va tornar amb èxit a la selecció espanyola amb el 
triomf en la segona jornada de la classificació per a l'Europeu 2022. 
Espanya va guanyar contra Portugal, 22 a 23, i la pivot granollerina 
va ser la màxima anotadora amb quatre gols. Espanya colidera el 
grup amb dues victòries, les mateixes que Hongria. 

José Solivelles torna a encaixar al 
projecte esportiu de l'Esport Club 
Granollers i des d'aquest dilluns 
ja és novament l'entrenador del 
primer equip del Camp Munici-
pal del carrer Girona. El tècnic, de 
38 anys i de Rubí, va ser destituït 
per Nama Sports al maig després 
de quedar-se a les portes de les 
semifinals de la fase d'ascens a la 
Segona RFEF. Quatre mesos més 
tard torna a agafar les regnes de 
la plantilla granollerina per redre-
çar el projecte. 

La dimissió de Javi Pérez des-
prés de les tres primeres derrotes 
va deixar orfe un equip completa-
ment nou, farcit de joves menors 
de 23 anys, i Solivelles era un dels 
candidats a la banqueta, tal i com 
va avançar el diari Som*. "Em va 

semblar molt greu tot el que es 

va fer amb la plantilla del curs 

passat perquè ens va costar 

molt arribar al bon moment que 

vam tenir. Sota el meu punt de 

vist es van fer coses malament, 

però no podem anar enrere i 

ara volem fer una cosa similar 

al que vam tenir", explica el tèc-

FUTBOL | Tercera Divisió  QUATRE MESOS DESPRÉS DE LA SEVA SORTIDA, EL TÈCNIC RECUPERA LA BANQUETA I APUNTA QUE FARÀ ENTRE 6 I 10 INCORPORACIONS

nic, que assenyala que ha tornat 
amb la condició "que Nama no 

tingui cap influència en la meva 

gestió esportiva". 

Entre 6 i 10 fitxatges
Solivelles tindrà tot el poder en la 
gestió esportiva del primer equip 
i total independència per prendre 
decisions. De fet, ha signat per 
dues temporades. "Tenim una 

plantilla amb joves de quali-

tat, però alguns d'ells encara 

han de créixer i ho han de fer 

acompanyats de persones amb 

més experiència", explica Soli-
velles, que ja suma dos entrena-

José Solivelles torna a la 
banqueta de l'Esport Club

SOLIVELLES Al Camp Municipal del carrer Girona

arxiu

En aquesta segona etapa, José 
Solivelles comptarà amb un segon 
entrenador, que serà el seu germà 
Carlos Solivelles. A més, torna a la 
banqueta com a delegat un home de la 
seva total confiança, Àlex Gotanegra. 
Pel que fa a Martí Domènech, que va 
assumir les regnes de l'equip com a 
tècnic interí durant dues jornades, 
seguirà com a preparador físic del 
primer equip. A més, continuen dins 
del cos tècnic Jairo, com a entrenador 
de porters, i Ivan, com a fisioterapeuta. 

ELS HOMES 
DEL TÈCNIC DE L'ECG

ments amb la nova plantilla, tot i 
que apunta que hi haurà baixes i 
altes. "La plantilla es mourà, no 

sabem si farem 6, 8 o 10 fitxat-

ges, però buscarem jugadors 

contrastats que ara no tinguin 

equip. A partir del novembre 

i desembre, s'obre una nova 

finestra de mercat perquè hi 

haurà jugadors que potser no 

tenen tants minuts com voldri-

en als seus equips, i fitxarem". 
Tot i que Solivelles no ha volgut 

donar noms, aquesta mateixa set-
mana podria haver-hi incorpora-
cions i baixes: "perquè vinguin 

jugadors han de marxar altres", 

diu el tècnic, que confia capgirar 
la situació després de només sis 
jornades –una d'elles, de descans 
per l'ECG–. El tècnic té l'aval de la 
seva primera etapa al club, que, 
després de tres temporades, va 
disputar la promoció d'ascens. 

Quatre derrotes i un triomf
L'ECG suma quatre derrotes i un 
triomf. A les tres primeres derro-
tes amb Javi Pérez, se sumen dos 
partits més amb l'interinatge de 
Martí Domènech, que va comptar 
amb un triomf contra la Guineue-
ta (1-3)  i la derrota de la setmana 
passada contra  el Peralada (1-3). 
"No he deixat de veure l'ECG, 

al camp contra la Guineueta i 

la Gramenet; en vídeo, contra 

l'Ascó, i contra el Peralada va 

anar-hi un col·laborador", indi-
ca Solivelles, que augura la dificul-
tat d'estrenar-se diumenge contra 
L'Hospitalet.  jl.rodríguez b.

La tornada de José Solivelles ha 
estat una gestió que ha portat 
directament l'Esport Club Grano-
llers, un fet diferencial en la seva 
sortida al maig. Aleshores, la deci-
sió va ser presa per Nama Sports, 
que gestiona l'àrea esportiva del 
club i que conclou el seu contrac-
te a finals d'aquesta temporada 
2021-2022. 

En aquesta ocasió, l'ECG ha de-
cidit assumir la responsabilitat. 
"Arran de la dimissió de Javi 

Pérez, nosaltres teníem un pa-

rell de candidats, però el que 

s'apropa més a la nostra idea és 

José Solivelles", diu el president 
Ángel Aguirre, que admet que tot i 
portar el club la gestió de la torna-
da de Solivelles, "Nama ha estat 

al cas de tot plegat". "No hem 

trencat res amb Nama, hem de 

ser realistes i Nama ens ha por-

tat positivament durant aquest 

temps", diu Aguirre, tot i que la 
directiva ha donat un cop de puny 
a la taula per intentar redreçar la 
situació del primer equip.

La renovació, pendent
Si bé fa uns mesos la renovació a 
finals d'aquesta campanya amb 
Nama Sports es donava per feta, 
ara no és una opció tan ferma, se-
gons apunten diverses fonts pro-
peres al club granollerí. L'entitat 
preveu fer diverses reunions al 
llarg del curs per prendre la deci-
sió definitiva.   jl.r.b.

Ángel Aguirre: 
"No hem trencat 
res amb Nama"

CE L'HOSPITALET - ECG

Diumenge, 17 – 12 h L'Hospitalet
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El Mundial de MotoGP ha publi-

cat un calendari provisional de la 

temporada 2022 i inclou el Gran 

Premi de Catalunya del Circuit de 

Barcelona-Catalunya, que hi està 

previst per al 5 de juny. Segons in-

forma MotoGP, l'esborrany publi-

cat preveu un total de 21 curses, 

2 més que el 2020 i la temporada 

s'iniciaria al març amb el Gran 

Premi del Qatar i acabaria al no-

vembre al Circuit Ricardo Tormo 

de la Comunitat Valenciana. 

L'anunci del calendari 2022 es 

publica just quan encara s'està 

negociant la renovació del Mun-

dial de MotoGP al Cicuit de Barce-

lona-Catalunya, que acaba aquest 

2021. Tot i que, segons han apun-

tat en diverses ocasions des del 

mateix Circuit, es treballa per re-

novar el contracte de MotoGP amb 

un contracte de llarga durada. De 

fet, aquesta postura és la mateixa 

que es vol fer amb la Fòrmula 1, 

que també acaba el seu contracte 

aquest 2021.  

MOTOR  EL MUNDIAL PUBLICA UN CALENDARI PROVISIONAL AMB UN TOTAL DE 21 GRAN PREMIS

La cursa de MotoGP del 2022 
al Circuit apunta al 5 de juny

circuit

L'AKKA ASP guanya l'Endurance Cup

El Festival de la Velocidad de Barcelona va tancar un cap de setmana 

intens amb la seva sisena edició al Circuit de Barcelona-Catalunya amb 

el desenllaç de la temporada del Fanatec GT World Challenge Europe 

powered by AWS, que va acabar amb el triomf del conjunt francès AKA 

ASP, de l'Endurance Cup. La jornada també va comptar amb les segones 

curses del GT4 European Series, TCR Europe i Porsche Carrera Cup France. 

WATERPOLO | Pimera Divisió

El waterpolo masculí del CNG ne-

cessita millorar la imatge de la pri-

mera jornada, que va acabar amb 

derrota contra el CW Sevilla, per 5 

a 7. Els granollerins visiten la pis-

cina del Brains, que ve de perdre 

de manera contundent contra el 

Premià, per 14 a 8. 

L'equip dirigit per Tomas Bru-

der va rebre el caliu dels Diables 

de Granollers i els Timbalers de la 

colla en la primera jornada, però 

no van tenir cap opció de victòria 

perquè sempre va anar a remolc 

contra els sevillans. Els vallesans 

sabien que era un partit difícil i el 

Sevilla no va defraudar ningú per-

què al descans ja guanyava per 2 a 

5. Tot i apropar-se al 5 a 6 a l'últim 

període, els sevillans van saber 

gestionar l'avantatge.  

El CNG s'estrena 

amb derrota  

contra el Sevilla

BRAINS - CN GRANOLLERS

Dissabte, 16 - 17 h Madrid

FUTBOL | Primera Catalana

El CF Les Franqueses vol reacci-

onar en la tercera jornada de la 

Primera Catalana contra el Bes-

canó. L'equip dirigit per Manolo 

Parralo encadena dues derrotes, 

de les dues primeres jornades dis-

putades, i se situa al penúltim lloc 

sense punts, empatat amb la Jon-

quera. Els franquesins van com-

pletar una pretemporada gairebé 

immaculada que contrasta amb 

la disputa de les dues primeres 

jornades, amb les derrotes contra 

L'Escala (1-2) i el Banyoles (1-0). 

Pel que fa al Bescanó, ha acon-

seguit dos empats. En la primera 

jornada va ser contra el CF Parets 

(2-2) i en la segona, al camp de 

l'Escala (2-2). En tos dos casos, va 

empatar un resultat desfavorable 

de 2 a 0.  

Les Franqueses 

suma dues 

derrotes seguides

LES FRANQUESES - BESCANÓ
Dissabte, 16 - 17 h Les Franqueses
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fc barcelona

El Fraikin Granollers va perdre el 
derbi català contra el FC Barcelo-
na (34-40), però va mostrar bones 
aptituds al tram final del partit, tal 
com havia fet el cap de setmana en 
la victòria contra l'Antequera (20-
33). L'equip d'Antonio Rama va 
passar de perdre de 9 gols, ha suar 
de valent i reduïr l'escletxa fins als 
5 gols, gràcies al lideratge de Che-
ma Márquez, i va poder posar-se a 
només 4 gols als últims copassos 
del joc. Tot i la derrota, el Fraikin 
es va mostrar competitiu, davant 
l'alt potencial ofensiu del Barça i 
uns 1.600 espectadors als Palau 
d'Esports.  

El totpoderós Barça es va pre-
sentar al pavelló granollerí amb 
fam de victòria per fer oblidar 
la derrota patida al Mundial de 
Clubs, però li va costar agafar la 
iniciativa del derbi. 

El Granollers, ben plantat als 
primers compassos, va veure com 
els blaugranes li donaven marge 
en atac i els germans Márquez van 
liderar l'encert golejador des dels 
primers minuts. El Barça va co-
mençar a guanyar la partida mit-
jançant un parcial demolidor d'1 
a 7, que va provocar una primera 
escletxa (7-11) i el primer temps 
mort de Rama. 

El bon joc blaugrana va seguir 
amb Dika Mem, Aleix Gómez i 
Makuc, com a protagonistes, per 
marxar al descans, 13 a 19. Els 
bons moments dels blaugranes 

HANDBOL | Asobal  CHEMA MÁRQUEZ, AMB 13 GOLS, LIDERA LA REACCIÓ GRANOLLERINA

El Fraikin es mostra competitiu 
tot i perdre davant del Barça

L'equip absolut femení de gim-
nàstica artística del CNG va tornar 
a competir a la Primera Divisió es-
tatal amb el vuitè lloc. El conjunt 
granollerí va competir el cap de 
setmana en la lliga absoluta, que 
va tenir lloc a Palma de Mallorca. 

El CNG va classificar-se en vuitè 
lloc després de sumar un total de 
164,599 punts. L'equip va fer una 

bona actuació especialment als 
aparells de terra i salt, i va tenir a 
Berta Pujadas com la gimnasta més 
destacada, en classificar-se al sisè 
lloc de la general individual. El 
combinat estava format per Puja-
das, Carlota Garcia, Joana Sarrate, 
Marina Esteban i Mariona Masjuan. 

La pròxima cita del CNG de gim-
nàstica tindrà lloc al novembre. 

La gimnàstica artística 
debuta amb el vuitè lloc

GIMNÀSTICA | Primera Divisió  BERTA PUJADAS, SISENA

cng

EN JOC  Antonio García i Chema Márquez intenten aturar un atac

van seguir a la represa, quan van 
aconseguir un marge de nou gols 
(20-29). 

Chema Márquez, golejador
En els pitjors moments, es va veu-
re el millor Chema Márquez po-
sar-se l'equip a l'esquena, sobre-
tot a la segona part. El madrileny 
va ser el màxim golejador amb 13 
gols, de 17 intents, és a dir, amb 
pràcticament un 75% d'encert. 
A més, va comptar amb l'ajut del 
seu germà, Àlex, que va tenir un 
encert del 100% amb 7 gols de 
7 intents. Amb 4 gols seguits de 
Chema, es va aconseguir reduir 
l'avantatge fins als 5 gols (30-
35) i el Fraikin va tenir opcions 
de pilota per posar-se a tan sols 
4 gols. Aleshores, Gonzalo Pérez 
de Vargas estava ja dins la pista i 
va aturar un remat de Chema des 
dels 7 metres providencial, i poc 
després va seguir amb un festi-
val d'aturades, per desconnectar 
l'empenta final del Granollers. Fi-

FRAIKIN BMG - BM SINFÍN
Dissabte, 16 - 19 h Granollers

n El Fraikin havia decidit fer córrer el FC Barcelona i en la segona part de ben  poc 
que en treu profit. El Barça havia jugat la setmana passada el Mundial de Clubs i 
dins la pista es va veure com a la segona part el nivell físic havia baixat, tot i que la 
bona feina sota els pals de Gonzalo Pérez de Vargas i l'olfacte golejador de l'equip 
blaugrana va desactivar qualsevol opció granollerina. "Hem tingut el moment 
per posar-nos entre el minut 20 i 25, quan hem tingut unes quantes pilotes 
per situar-nos a quatre gols; penso que ha estat el moment clau. Hem fallat 
quatre penals i dos gols, de porteria a porteria, i moltes errades de llançament 
de contraatacs, que són fases que et poden posar en un altre estatus", 
explicava en acabar el duel el tècnic Antonio Rama, que admetia que el Barça havia 
acusat el cansament a la segona part  i, per això, "avui potser era un bon moment 
per guanyar el Barça, ho hem vist a prop, però no ha pogut ser". 

ANTONIO RAMA: "HEM TINGUT UNES QUANTES 
PILOTES PER POSAR-NOS A QUATRE GOLS"

nalment, el potencial ofesniu del 
Barça va acabar de sentenciar el 
derbi català al seu favor. 

El Sinfín, pròxim rival
El Fraikin Granollers disputarà 
dissabte la setena jornada de la 
lliga d'Asobal contra el BM Sinfín, 
que ocupa el quart lloc per la cua 
amb 4 punts i ve de guanyar con-
tra el Cuenca (30-29). Pel que fa al 
Fraikin, encara amb el partit pen-
dent contra el Benidorm, ocupa el 
cinquè lloc amb 6 punts.  jl.r.

EQUIP  L'equip absolut femení a Palma de Mallorca

El KH-7 femení disputarà dissabte la 

cinquena jornada de la Lliga Guerreres 

contra el BM La Calzada al Palau 

d'Esports (16.30 h). La competició 

s'ha vist aturada una setmana pels 

compromisos internacionals.

EL KH-7 FEMENÍ 
CONTRA LA CALZADA 

POLIESPORTIU RECONEIXEMENT PER LES FITES DEL 2020-2021

FORMACIÓ  LA PRÒXIMA SESSIÓ SERÀ EL 25 D'OCTUBRE

El projecte d'esport i igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers 
proposa a les entitats esportives quatre càpsules formatives. La prime-
ra va tenir lloc la setmana passada i la pròxima del 25 d’octubre tractarà 
sobre  les eines per comunicar amb perspectiva de gènere. La tercera 
sessió serà el 15 de novembre sobre la participació a les entitats i l'últi-
ma, el 13 de desembre, sobre l'organització d'esdeveniments amb una 
mirada de gènere. 

Càpsules d'esport i igualtat

Última recepció esportiva de les Franqueses

L'Ajuntament de les Franqueses va celebrar fa uns dies l'última 
recepció esportiva institucional de la temporada 2020-2021 amb els 
reconeixements pels èxits dels equips al Club Natació Les Franqueses, 
el CF Bellavista Milan, la Unió Ciclista Les Franqueses i a Clàudia Julià, 
membre de l'equip de sincronitzada de CN Granollers. 

ajuntament les franqueses
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Quan arriba la tardor l'agenda cul-

tural té un epicentre en el festival 

de cinema, fotografia i arts visuals 

Panoràmic. Enguany arriba a la 

cinquena edició i es desenvolupa 

de manera simultània a Granollers 

i Barcelona, amb un dens progra-

ma (14 exposicions i més de 50 ac-

tivitats, la majoria a Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts) que es perllon-

garà fins al 28 de novembre.

Tot i l'ampliació del seu radi 

d'acció i de durada, l'esdeveni-

ment es manté fidel al seu objec-

tiu del ser "un punt de trobada 

entre la imatge fixa i la imatge 

en moviment". 

El tret de sortida serà dijous 

(19.45 h), a la sala Nau B1 de Roca 

Umbert, amb una conferència 

inaugural amb la participació de 

Joan Fontcuberta, Andrés Hispano 

i Erwin Wurm.

La mostra s'articula al voltant 

d'exposicions amb visites guia-

des, sessions de cinefòrum, taules 

rodones, tallers, conferències i 

performances en diferents espais 

culturals de les dues ciutats. Tam-

bé, com cada any, el programa gira 

al voltant d'una temàtica concre-

ta. En aquesta edició és la incer-

tesa, l'atzar i la predicció, "tres 

conceptes que seran debatuts, 

interrogats i reflexionats en 

totes les creacions artístiques 

presentades en el festival".

Com a novetat, s'incorporen 

dues seccions noves: Panoràmic 

Reviews, que reivindica la figura 

del cineasta amateur Carles Bar-

ba, i Panoràmic File, un projecte 

artístic en el qual els artistes Lur-

des R. Basolí, Ignasi Prat i Laura 

Torres intervenen arxius histò-

rics, en aquest cas, diferents fons 

documentals de Granollers sobre 

la història esportiva de la ciutat.

A més, s'han programat tallers 

professionals de fotografia sense 

càmera o de la tècnica de la ciano-

típia, impartits pel pintor grano-

llerí Lluís Estopiñán.

També torna la convocatòria ar-

tística internacional l'Open Pano-

ràmic i la secció Panoràmic Kids, 

amb activitats i projeccions adre-

çades al públic familiar. i C RIOBÓ

El festival Panoràmic comparteix seu 

amb Barcelona i creix en durada i activitats
LES EXPOSICIONS A GRANOLLERS

      NAU DE DENTS DE SERRA
Open circle, lived relation

14 octubre-14 novembre
Una mostra de fotollibres amb títols que proposen 
diferents maneres de pensar i gestionar la incertesa.

      BIBLIOTECA ROCA UMBERT 
L'oracle fotogràfic de Jill Hartley + Incertesa, atzar, 
prediccció. Fns al 15 novembre
El projecte Minimal Hits, una experimentació de les 
possibilitats de les sonoritats acústiques fins a límits 
insospitats.

      NAU DE DENTS DE SERRA (RU)
One minute forever

Exposició d'Erwin Wurm

 Fins al 14 de novembre
L'escultor i fotògraf austríac presenta les 
seves famoses "escultures d'un minut", 

que estableixen relacions improbables entre 
persones i objectes en postures impossibles 

de sostenir per molt de temps. L'accident 
s'anuncia així com una nova línia divisòria 

entre el bell i el sinistre. L'humor surreal i fins 
i tot irreverent.

      NAU DE DENTS DE SERRA 
No place like home

Exposició de Weronika Gęsicka
Fins al 14 de novembre

La fotògrafa polonesa treballa al 
voltant de la memòria i mostra per 

primera vegada a la península 
collages manipulats digitalment, 

que perverteixen la idea de l'estat 
del benestar de les societats 

capitalistes.

      MUSEU DE GRANOLLERS
El dit a l'ull: l'inconscient fotogràfic
Fins al 28 de novembre 
Una col·lectiva comissariada per Joan 
Fontcuberta amb més d’una quinzena 
d'artistes que treballen el concepte del 
joc i exploren l'atzar. Hi participen, entre 
d'altres, Sylvie Bussières, Lluís Estopiñan, 
Roberto Huarcaya i Pierre Cordier.

        ESPAI D'ARTS (RU)
Imaginació especulativa:

el llegat afrofuturista
14 d'octubre-28 de novembre

Col·lectiva de creadors internacionals que 
reivindiquen una nova identitat a través de 

la ciència-ficció i la fantasia històrica.

      MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Rat.System 

Exposició de Julie Freeman

Fins al 28 de novembre 
La doctora i artista britànica visualitza 
-a través d’escultures cinètiques, so i 
animació- les dades recollides a temps 
real d'una comunitat de talps. 

       LA TÈRMICA (RU)
The Immortal jellyfish 

Instal·lació de Rosana Antolí

Fins al 28 de novembre
L'artista i activista desplega una instal·lació immersiva 
ideada expressament per aquest espai industrial que 
inclou escultura, so i vídeo en una coreografia
performativa.

Dràstik PunkairesXat al voltant de 'Canto jo i la muntanya balla'
Dijous (18.20 h) col·laboració amb Moondow, 

col·lectiu local de creació de música electrònica. 

Dissabte (19 h) homenatge a Motörhead i el 

seu líder desaparegut, Lemmy Kilmister. Al 

local deDràstik, al carrer Joanot Martorell, 12.

Pels aficionats al món de l’escena, el cicle de videoconferències Teatre- 

Zoom és un recurs gratuït a tenir en compte. Artistes, programadors, 

crítics i públic en general coincideixen a través de Zoom i comenten un 

muntatge. La propera cita és dimarts (19 h), al voltant de l'adaptació 

teatral de la novel·la d'Irene Solà. Tota la informació al web del TAG.

CULTURA

ARTS VISUALS  LA CINQUENA EDICIÓ DEL CERTAMEN A ROCA UMBERT REFLEXIONA AL VOLTANT DE CONCEPTES COM LA INCERTESA, L'ATZAR I LA PREDICCIÓ
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L'agost de 1981 tot eren corre-

disses al solar de l'antiga fàbrica 

tèxtil de Can Jaume, al carrer del 

mateix nom, a tocar del mercat de 

Sant Carles. Els comentaris d'al-

guns veïns havien alertat sobre 

l'existència d'unes restes enter-

rades. Josep Estrada va dirigir els 

treballs de prospecció, que van 

deixar al descobert una construc-

ció excepcional d'època romana. 

La sorpresa encara va ser més 

gran quan a l'interior es va iden-

tificar un veritable tresor arqueo-

lògic, tot i que en força mal estat: 

restes de fonts ornamentals deco-

rades amb temes marins, mosaics 

de pasta de vidre, tessel·les amb 

pa d'or i petxines i estucs similars 

als que es poden veure a Pompeia. 

Tot plegat dibuixava "una zona 

termal luxosíssima, de la qual 

no hi ha paral·lelismes a la pe-

nínsula", en paraules de l'arque-

òleg granollerí Jordi Pardo, que 

va participar en aquella excavació 

i que la setmana passada era un 

Una taula rodona al Museu referma la 
singularitat del jaciment de Can Jaume

JORNADES DEL PATRIMONI  LA CELEBRACIÓ DEL 40è ANIVERSARI DE LES TROBALLES ESDEVÉ UN HOMENATGE A LA FIGURA DE JOSEP ESTRADA

jordi pardo

PIONERS  Josep Estrada i Pere Font a les excavacions de Can Jaume, el 1981

dels ponents a una taula rodona al 

Museu. En la seva opinió, les tro-

balles van marcar "un punt d'in-

flexió en la carrera d'Estrada".

Les peces rescatades van ser 

netejades a Can Pedrals per Toni 

Arrizabalaga i altres voluntaris, i el 

1984 van ser mostrades al públic en 

el marc d'una exposició al Museu. 

Tot i la dificultat de fer excavacions 

en un àmbit urbà, amb jaciments 

molt fragmentats, l'arqueòleg Marc 

Guàrdia, també conservador del 

Museu, assenyalava que les tasques 

de prospecció han continuat de ma-

nera intermitent i han permès am-

pliar el coneixement sobre aquesta 

estructura termal.

En aquest sentit, Pardo va ad-

vertir que és segur que el subsòl 

comprès entre l'edifici Vila Oberta 

i el Sindicat Agrícola de Granollers 

revelarà "sorpreses importants" 

si algun dia es reurbanitza, i que 

la zona de banys romans podria 

ser un àmbit susceptible de ser 

museïtzat.

El doctor en Arqueologia Xavier 

Aquilué es mostrava gratament 

sorprès per la gran quantitat d'es-

tudis que estan sorgint sobre el 

passat del Vallès i la necessitat de 

"coordinar aquestes investiga-

cions per tal d'obtenir un dis-

curs coherent". En aquest sentit, 

Guàrdia avançava que el Museu ja 

treballa en un projecte que vol ser 

"una mirada de Granollers en 

l'època romana". i carles riobó

Homenatge a Estrada

La conversa al Museu va ser també un 

sentit homenatge a la contribució cab-

dal de Josep Estrada, desaparegut ara fa 

20 anys i de qui es remarcava l'hones-

tedat professional. Estrada va arribar 

a documentar més de 500 jaciments i 

va elaborar una de les primeres cartes 

arqueològiques de Catalunya. Aquesta 

tasca ingent encara té més mèrit tenint 

en compte que es dedicava a l'arqueo-

logia en els moments lliures que li dei-

xava la seva feina de pèrit mercantil.

Pardo feia extensiu l'agraïment i 

elogiava l'esperit de generositat de la 

generació de Jonch, Llobet, Ruera, Ra-

mon, Font i altres, que van connectar 

molt bé amb la gent jove que col·la-

borava amb ells. També de Feli Miya-

res, l'esposa d'Estrada, "una activista 
cultural extraordinària". Així ho cor-

roborava, des del públic, Jordina Me-

dalla, que va recordar com ella i altres 

companys adolescents -Josep Cas-

tells, Manel Clot o Josep Muntal- es 

van sentir uns "privilegiats" quan van 

tenir l'oportunitat d'accedir al jaciment 

de Can Jaume durant els treballs.

UNA GENERACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA

Sit tibi terra levis (Que la terra 

et sigui lleu) és la locució llatina 

utilitzada com a epitafi –especi-

alment a l'antiga Roma durant 

l'època precristiana– que diumen-

ge servia de títol a la visita guiada 

sobre l'art funerari modernista 

del cementiri de Granollers, un 

dels actes de les Jornades Europe-

es del Patrimoni.

Amb una setantena d'assistents, 

la historiadora de l'art Cinta Can-

tarell va oferir un recorregut per 

les obres funeràries presents al 

cementiri actual de la Font Verda, 

on s'instal·la després de deixar 

el centre de Granollers el 1894, 

quan els corrents higienistes re-

comanava traslladar-lo als afores 

de la ciutat.

La visita també comptava amb 

la ballarina Carmen Nájera, acom-

panyada del saxo de Mireia Teje-

ro, que alternaven la conversa i 

les explicacions de Cantarell amb 

dansa i música a diferents espais 

del cementiri.

Una de les tombes més desta-

cades en la visita és l'hipogeu de 

Grans escultors del modernisme, 

presents al cementiri granollerí

LA HISTORIADORA DE L'ART CINTA CANTARELL VA OFERIR DIUMENGE UN RECORREGUT PER LES OBRES FUNERÀRIES QUE HI HA AL CEMENTIRI DE LA FONT VERDA

museu

ART, DANSA I MÚSICA  Una de les intervencions de Nájera i Tejero

l'any 1931 de Joan Parera Casa-

novas, que fundà una empresa 

de perfumeria i gran mecenes 

de la ciutat de Granollers, amb el 

treball tècnic de l’arquitecte Joan 

Padrós i Fornaguera (1901-1966) 

i artístic de l’escultor Frederic Ma-

rès (1893 – 1991) amb un descon-

sol de marbre amb una expressió 

ben sentida, realitzat el 1932, i 

restaurat a finals dels 90.

Una altra tomba destacada és 

la de la família Ciuró de la fàbri-

ca tèxtil Font, amb l'escultura de 

pedra Resignació feta per Josep 

Llimona (1864-1934), un dels mi-

llors representants de l'escultura 

modernista catalana, l'any 1899.

Al cementiri de Granollers tam-

bé hi ha escultures d'Enric Clarasó 

(1857-1941), com la de l'hipogeu 

de l'empresari del tèxtil i alcalde 

a finals del segle XIX, Joan Torras, 

així com el de Frederic Torres. 

L'entrada de l'equipament fune-

rari, de fet, conserva una retolació 

en lletra gòtica i detalls ornamen-

tals que també són característics 

dels inicis del segle XX.

La visita acabava en el monu-

ment a les víctimes de la Guerra 

Palou
EL PROPER ITINERARI QUE 
ORGANITZARÀ EL MUSEU SERÀ
el diumenge 24 d'octubre, d'11  

a 13 h, i tindrà com a protagonista  

el poble de Palou, tant pel que  

fa al paisatge rural com al cultural.  

El punt de trobada seran les 

Antigues Escoles, al carrer doctor 

Fàbregas, i des d'allà es proposa un 

itinerari per alguns dels elements 

patrimonials més significatius  

de Palou: les masies de Can Bassa, 

la Torre de les Aigües, el Junyent, 

Can Mayol, etc., així com els recs,  

safareigs i l'església de Sant Julià.

Peces d'artistes com Josep 
Llimona, Frederic Marès i

 Enric Clarasó es poden
 veure a l'espai funerari

Civil d'Albert Malavia on Nájera i 

Tejero van oferir una darrera peça 

de dansa. i M.e.
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L’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers (OCGr) encetarà diumen-
ge la nova temporada de música 
clàssica al Teatre Auditori de Gra-
nollers, amb un programa doble 
consagrat al Mozart més "sorpre-

nent, transgressor i brillant".
Mozart concertant (19 h) propo-

sa un concert monogràfic dedicat 
íntegrament a la descoberta de 
les seves simfonies concertants. 
El més atractiu del cas és que es 
tracta de tres obres que Mozart va 
compondre en plena joventut i que 
rarament s’interpreten. Per tant, 
són gairebé inèdites o molt poc 
conegudes. Una d’aquestes, si més 
no, la simfonia concertant K320 
per a violí, viola, violoncel i orques-
tra és una primícia, ja que no s’ha 
interpretat mai a la península.

L'Amadeus més desconegut, 
i per partida doble, al TAG

MÚSICA  L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS DEDICA LA TARDA DE DIUMENGE AL GENIAL COMPOSITOR AUSTRÍAC

ARXIU

EN CONCERT  L'Orquestra donarà a conèixer una faceta inusual de Mozart

Són peces típiques del classi-
cisme i de l’estil galant de l’època, 
a mig camí entre les simfonies i 

els concerts, i amb una marcada 
influència afrancesada. Però el 
compositor les va enriquir intro-

Concerts familiars

Una estona abans (17.30 h) i a manera 

de preàmbul, a Els misteris de Mozart 

el divulgador musical David Puertas i 

la formació que dirigeix Corrado Bolsi 

tractaran de desvelar alguns secrets 

encara ocults sobre el compositor de 

Salzburg, en una sessió orientada a una 

audiència familiar. L’orquestra inter-

pretarà fragments d’una obra autèntica 

de Mozart, una segona que és dubtosa 

i una altra que, misteriosament, mai no 

va acabar. L’enigma està servit.

SECRETS DE MOZART 
AL DESCOBERT

Jordi Masó i Manel 

Sánchez duran  

Aranjuez a la Tarafa

Amics de la Ciutat de Granollers 
és una associació cultural que va 
començar a caminar fa 12 anys, 
amb l’objectiu de crear opinió, 
fomentar la cultura i crear punts 
de trobada, sempre amb la ciutat 
com a referent. Amb aquest es-
perit, diumenge (19 h) organitza 
un nou concert a la Sala Tarafa. El 
pianista local Jordi Masó i el vir-
tuós de la guitarra clàssica Manel 
Sánchez reincideixen en aquest 
marc gòtic per tornar a interpre-
tar l’obra més popular del compo-
sitor valencià Joaquín Rodrigo: el 
conegudíssim i evocador Concier-

to de Aranjuez. L’autor el va com-
pondre el 1939, durant el seu exili 
a París. Va ser estrenat mundial-
ment un any més tard al Palau de 
la Música Catalana de Barcelona 
i des d’aleshores ha estat objecte 
de múltiples versions i amb els 
estils més variats.

Format al Conservatori grano-
llerí i també a Barcelona i Lon-
dres, Masó és un dels pianistes catalans amb una discografia més 
extensa. Ha enregistrat més de 50 
discos, ha tocat en la majoria de 
països europeus, d’Àsia i Amèrica 
i ha estat guardonat en concursos 
nacionals i internacionals.

El barceloní Manel Sánchez, per 
la seva banda, és un virtuós de la 
guitarra clàssica que es va formar 
als conservatoris Granollers i Sa-
badell i després va perfeccionar la 
seva tècnica a Alemanya. En l'ac-
tualitat compagina l'agenda de 
concerts amb les tasques de pro-
fessor a la Musikschule der Stadt 
Troisdorf.

Les reserves per assistir al con-
cert ja es poden formalitzar per 
WhatsApp al telèfon 657 862 
833, indicant el nom i el número 
de contacte. 

duint destacades intervencions de 
lluïment de diversos instruments 
solistes, com el violoncel, la viola, 
el clarinet i el fagot, una circums-
tància que augmentava la satisfac-
ció dels músics i també del públic 
davant la interpretació d'aquestes 
peces. i C.R

Tot i la seva joventut, la trajectòria 
musical del trio granollerí Bucòlic 
agafa embranzida. Ja és el carrer el seu primer treball discogràfic, 
l’EP de cinc temes titulat Ara que 

et conec, que ha tingut un avança-
ment amb el senzill L’incendi.

El disc ha estat produït pel gui-
tarrista d’Els Pets Vidal Soler, que 
ha realçat el seu pop íntim i tran-
quil, amb lletres que parlen de la 
quotidianitat i de la gent normal 
amb melodies enganxoses. Els te-
mes de fons potser no són tan ama-

Bucòlic posa a la 

venda el primer disc

MÚSICA  L'EP DE CINC CANÇONS 'ARA QUE ET CONEC', PRECEDIT PEL SINGLE 'L'INCENDI', HA ESTAT 'APADRINAT' PER ELS PETS
bUcòlIc

DEBUT  Un fragment de la portada d''Ara que et conec'

CONCERT D'AMICS DE LA CIUTAT

bles. S’ha dit que les cançons i la 
mateixa seqüenciació juguen amb 
una certa deconstrucció del con-
cepte d’idealització. Les notes de 
promoció afirmen que “la músi-

ca ressegueix el mateix procés, 

primer més innocent i despreo-

cupada, després més conscient 

i madura i, finalment, empo-

derada i gamberra”. L’agost de 
2020, en plena pandèmia, Ferran 
Bretcha (bateria) i els germans 
Marina (veu, teclat i baix) i Toni 
Miralles (guitarra, també a les fi-

les de Sabana) van decidir muntar 
un grup, encara sense nom, i amb 
l'horitzó d'enregistrar un disc, 
un propòsit ara acomplert. Tots 

tres han estudiat al Conservatori 
granollerí i sempre han fet mú-
sica, tot i que professionalment 
tenen altres ocupacions. i C.R.
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La llibreria La Gralla va acollir di-
jous passat la presentació de la pri-
mera novel·la d'Èlia Espinosa, Car-

tes a Shakespeare. L'escriptora, de 
21 anys, va iniciar el projecte com 
a treball de recerca de batxillerat. 
Àngels Grau, professora de l'escola 
Cervetó i tutora d'aquest treball, 
va acompanyar la novel·lista i va 
recordar el procés de creació que 
ha portat a la publicació del llibre.

La protagonista de la història és 
la Margo, una estudiant que tre-
balla en una cafeteria de Leeds, 
a Anglaterra. La trama narra la 
mort aparentment accidentada 
de la seva mare i com la Margo, 
juntament amb un noi conegut de 
la família, s'endinsen en un món 
d'aventures per investigar aquest 
misteri. Al llarg del relat, els per-
sonatges topen amb pistes vincu-
lades a grans autors de la literatu-
ra anglesa.

Èlia Espinosa afirmava que la 
novel·la té trets autobiogràfics i 
que s'identifica molt amb la prota-

Èlia Espinosa: "És vital que es valori 
el talent jove, també dins la literatura"

LITERATURA  LA JOVE, DE 21 ANYS, PRESENTA A LA GRALLA LA SEVA PRIMERA NOVEL·LA, 'CARTES A SHAKESPEARE'

A.L.

ÈLIA ESPINOSA  Va escriure el seu debut literari quan només tenia 17 anys

gonista. L'autora, actual estudiant 
de periodisme a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i ballarina, 
va voler afegir aquestes dues pas-
sions –el periodisme i la dansa– 
dins la narració, fet que, segons 
afirma, se suma al seu amor per 
la literatura, també plasmat en la 
història. 

Àngels Grau va valorar el seu 
talent i constància en elaborar un 
treball d'aquesta envergadura. 
"L'Èlia va començar el llibre a 
inicis de juny i a finals de no-
vembre ja el tenia acabat", co-
mentava Grau. Segons sostenia, 
és sorprenent que una jove d'ales-
hores 17 anys fes aquest procés 

d'introspecció i escrivís una obra 
durant una etapa tan dura com su-
posa el batxillerat.

Durant la presentació, la ma-
teixa autora va mostrar la impor-
tància de les oportunitats com la 
que li ha brindat l'editorial Llibres 
del Delicte en publicar Cartes a 

Shakespeare. "És vital que es va-
lori el talent jove, també dins la 
literatura", afirmava. Marc More-
no, editor del llibre, va explicar el 
motiu de l'aposta per la jove: va 
presentar un text "impecable", 
que no ha rebut quasi modificaci-
ons per ser publicat.

Actualment l'autora no es troba 
immersa en cap projecte literari, 
però vol continuar la seva carrera 
com a escriptora. Un dels seus prò-
xims llibres, segons va anunciar, 
serà possiblement una segona part 
d'aquest primer arran de la bona 
rebuda que està tenint. El llibre 
està disponible a les principals lli-
breries de Catalunya i també es pot 
adquirir a Internet. i ÀGATA LASHERAS

La calidesa del so 
Hammond de Txema 
Riera al Jazz al Casino
Divendres (20 h), el so inconfu-
sible de l'orgue Hammond B3 es 
propagarà pel Casino en un nou 
concert del 49è Cicle de Jazz. En 
aquesta ocasió el protagonista és 
el pianista Txema Riera, un músic 
seduït per aquest instrument que 
es caracteritza per un altaveu in-
tern giratori que li proporciona el 
seu característic so ondulant.

Terror, publicat el 2016, va ser 
el seu primer disc com a hammon-
dista i des d'aleshores Riera s'ha 
convertit en un punt de referència 
de l'escena jazzística actual i és 
un habitual d'escenaris i festivals 
d'arreu del país. Ara presenta el 
nou disc, Allegoria, aquest cop en 
format de quartet, acompanyat 
pels seus col·laboradors habitu-
als: el bateria Roger Gutiérrez i 
el guitarrista Dani Pérez, a qui 
s'ha sumat el saxofonista Santi de 
la Rubia, amb qui Riera compar-teix moltes afinitats. Plegats fan 
un jazz modern, contemporani i 
fresc, en el qual Riera s'esforça 
per homenatjar aquells que l'han 
guiat en el seu viatge musical. i

MÚSICA
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TEATRE  LA CIA. PAGANS PROPOSA UNA EXPERIÈNCIA IMMERSIVA PER CONNECTAR AMB LA NATURA

T'has perdut mai al bosc?
Negra nit. Un grup reduït de per-
sones s'endinsa dins el bosc, no-
més il·luminat per les pantalles 
dels telèfons mòbils. De cop, co-
mencen a rebre comunicacions 
de manera personalitzada. No és 
una situació d'emergència, són 
els espectadors de Paraules que 

trenquen ossos, una experiència 
de teatre itinerant, immersiu i 
comunitari que dissabte arribarà 
a Granollers en una doble funció 
(20 i 21.30 h) al bosc del polígon 
industrial Font del Ràdium.

Aquesta insòlita obra, programa-
da en el marc del cicle Girem Pro-
postes Singulars d'Escena grAn, 
defuig l'escenari convencional, 
cerca espais singulars, desplaça 
el públic, propicia l'experimenta-
ció amb l'entorn i, sobretot, afa-
voreix que els espectadors siguin 
partícips del que estan veient. Una 
nova manera d'explicar una histò-
ria, molt vivencial, amb un punt d'aventura i, fins i tot, un cert alè 
poètic. 

Les ànimes del projecte són Núria 

Clemares i Marc Fernández. Tots 
dos ja havien col·laborat plegats 
en altres muntatges, però han vist 
l'oportunitat de crear un tàndem 
creatiu "que faci servir la tecno-

logia com a element narratiu, 

com a element essencial de les 

seves propostes". És així com ha 
nascut la Companyia Pagans a San-
ta Maria de Palautordera.

El títol del seu muntatge al·lu-

escena gran

ESCENARI  'Paraules que trenquen ossos' transcorre en un entorn natural

deix al poder destructiu que po-
den arribar a tenir les paraules, encara més amb l'amplificació que 
els atorguen les xarxes socials. 

Paraules que trenquen ossos es 
va estrenar al Festival de Llegen-
des 2020 i a la Fira Mediterrània 
de Manresa, i ha estat distingit 
amb el Premi de la Crítica d'Arts 
Escèniques 2021 al millor espec-
tacle d'arts de carrer.  

Un any més –i ja en són cinc– Gra-
nollers és una de les set poblaci-
ons catalanes que se suma a la 
Festa del Cinema Infantil en Cata-
là, amb una programació itinerant 
que va arrencar diumenge passat i 
s'estendrà fins al 28 de novembre.

Aquesta proposta dissenyada 
per la distribuïdora especialitzada 
Pack Màgic i protagonitzada per la 
música i les històries de la banda 
Xip Xap porta una nova manera de 
gaudir del cinema als espectadors 
més menuts. Un espectacle multi-
disciplinari en el qual les pel·lícu-
les traspassen la pantalla per om-

arXIU

CINEMA INFANTIL EN CATALÀ

La festa del cinema per 
als més petits a l'Edison

LES FRANQUESES. Jammes Garibo, 
premi nacional de màgia, és el pro-
tagonista de The one show, la pro-
posta d'aquest cap de setmana del 
cicle d'espectacles familiars. Els 
espectadors podran gaudir de to-
tes les facetes de la màgia, inclosa 
la més espectacular: la de les grans 
il·lusions. Garibo es distingeix per 
una manera diferent de presentar 
els números de màgia, amb un toc 
modern i amb un estil personal. 

Màgia amb un estil 

modern i personal

JAMMES GARIBO

Gravats de Judith 

Collell a la galeria Sol
Divendres (20 h) la galeria Sol, al 
carrer del mateix nom, és el marc 
de la presentació en el món de l'art 
de la granollerina Judith Collell 
Poal, en la que és la seva primera 
exposició individual. Rere el títol 
Landscapes of miscommunication 
es desplega una selecció de pe-
ces realitzades amb les tècniques d'impressió del gravat calcogràfic 
tradicional. Collell és llicenciada 
en Belles Arts per la UB.  

Ds 16 d'octubre, 18 h. Teatre Auditori 
de Bellavista. Preu: 5 i 4 €

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 14 al diumenge 17 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 12º 23º 13º 21º 14º 22º 14º

HANDBOL. DISSABTE 16, 19 h
FRAIKIN BMG - CB SINFÍN
Palau. Amb Aitor Compañón i Sergio Iglesias

FUTBOL. DIUMENGE 17, 12 h
CE L'HOSPITALET - EC GRANOLLERS
Municipal de l'Hospitalet 
Amb Emma Montané i Daniel Godoy

BÀSQUET. DIUMENGE 17, 19.30 h
CEB SANT GERVASI - CB GRANOLLERS
Escola Sant Gervasi. Guillem Raich i Arnau Moya

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

j.garIbo

plir d'emoció la sala de projecció. 
A més, també resulta una experi-
ència enriquidora que convida a 
reflexionar sobre aspectes com 
els feminismes i l'ecologia.

La llum protagonitza l'edició 
d'enguany, de manera que el cine-
ma s'omplirà de llanternes mà-
giques de colors que prenen vida 
per comunicar-se entre elles en un 
vals fantasiós i juganer. Però uns 
animalons que acaben de néixer 
tenen moltes ganes de descobrir el 
món i viatjaran fins al pati de bu-
taques perquè els nens i les nenes 
els puguin conèixer de ben a prop.

A Granollers Un dia de festa! ar-
riba dissabte (11.30 h) al Cinema 
Edison, una activitat recomanada 
per a infants a partir de 3 anys. 
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Presentació de 'Cabells de gebre'

Plagues i epidèmies, lluites pel poder i bruixes. Amb 

aquests ingredients l'autora Teresa Sagrera, de Sant Pere 

de Vilamajor, ha bastit una novel·la històrica situada a la 

Catalunya del segle XIV. Dijous (19 h) l'escriptora local 

Carme Ballús la presentarà a la llibreria La Gralla.

Som del Montseny festeja 10 

anys amb Chaqueta de Chandal 

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 14

19.30 h Nau B1. Roca Umbert

Conferència inaugural del festival 

Panoràmic, amb Joan Fontcuberta, 

Andrés Hispano i Erwin Wurm

DIVENDRES, 15

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc

17.30 h Plaça de Maluquer i Salvador

Le petit théâtre ambulant. Humor 

gestual dins el DiverDivendres

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans

19.30 h Jardins Lluís Companys

Homenatge al president Companys

20 h Casino Club del Ritme

49è Cicle de Jazz. Txema Riera Quartet

DISSABTE, 16

9 h Plaça de les Olles

Mercat d'Artesans d'alimentació

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc

11.30 h Cinema Edison

Un dia de festa! La festa del cinema 

AGENDA

infantil en català

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Realitat augmentada

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita a l'exposició Tu investigues!

19 h Sala Francesc Tarafa

Concert d’Aranjuez. Concert de Jordi 

Masó i Manel Sánchez

20 i 20.30 h Font del Ràdium

Paraules que trenquen ossos. Teatre 

DIUMENGE, 17

8 h Plaça de Maluquer i Salvador

Caminada per la salut mental 2021

17.30 h Teatre Auditori

Els misteris de Mozart. Concert familiar 

a càrrec de David Puertas i l’OCGr 

19 h Teatre Auditori

Mozart concertant. Concert de

l'Orquestra de Cambra de Granollers

DIMARTS, 19 

18 h Canal YouTube Ciutats

Defensores dels Drets Humans

Projecte Ciutats Defensores dels Drets 

Humans 2021. Parlem amb l'activista 

Reynaldo Domínguez

18.30 h Museu de Granollers

Aula Agevo. Emilié de Chatelet, l'univers 

de Newton als salons de la il·lustració, a 

Som del Montseny és una associació cultural creada a la falda del massís per joves de 

la zona i dedicada a promoure l'escena musical del Baix Montseny i els seus voltants.

Des de fa uns dies celebren la seva primera dècada d'existència i dissabte a partir de 

les 18 h arriba la festa grossa amb la novena edició del seu vaixell insígnia: el Festival 

Som del Montseny. La cita tindrà lloc a l'auditori Ovidi Montllor del parc del Reguissol, 

a Santa Maria de Palautordera, amb un cartell "per il·lusionar a la parròquia" i amb 

un bon equilibri entre noms de casa i de fora. El primer a pujar dalt de l'escenari serà 

el celoní Mau Boada amb el seu inclassificable projecte Esperit! A continuació el 

seguiran el trio de post-rock psicodèlic Gambardella; la banda vigatana de punk rock 

FP i el grup de punk rock local Les Cruet. La recta final l'ocuparan el rock espacial i 

àcid dels barcelonins Chaqueta de Chandal i la presentació de l'aliança musical entre 

Ricky Gil i la veterana banda de rock de Vilanova i la Geltrú Biscuit.

Exposicions
Ajuntament de Granollers  

Palou vist per Salvador Llobet.  

Fins al 26 de novembre

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2022

Fragments de por en aquest temps 

d'invertesa. Fins al 17 d'octubre

El Modernisme i les flors.  

Fins al 9 de gener de 2022

El dit a l’ull: fotografia inconscient. 
Inauguració dijous a les 18 h

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals

Cartells del Dia Mundial de  

la Salut Mental. Fins al 17 d'octubre

Biblioteca Roca Umbert

Instal·lació L'oracle fotogràfic.

 Inauguració, dijous

Restaurant El Mirallet

Fotografies d'Anastasia Mulrooney. 
Fins a finals d'octubre
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

Exposicions del Panoràmic

Galeria Sol

Landscapes of miscomunication de 

Judith Collel. Inaugura divendres (20 h)

DIVENDRES, 15

18 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de la presentació del videoclip de 

rap Desfem-nos de la por

DISSABTE, 16

18 h Centre Cultural de Bellavista

The one show. Màgia amb Jammes 

Garibo

DUMENGE, 17

18 h Ateneu Popular la Tintorera

En off. Documental sobre Arcadi 

Oliveras 

DIMECRES, 20

18 h Biblioteca deBellavista

Carme Riera comenta la seva novel·la 

Venjaré la teva mort

càrrec del professor Xavier Roqué

DIMECRES, 20

17 h GRA. Equipament juvenil

1a edició del taller del projecte 

Climatubers, influencers pel canvi
19 h Museu de Granollers

Sense control: atzar i creació

fotogràfica. Taula rodona a l'entorn de 

l'exposició del festival Panoràmic

LES FRANQUESES
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