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Oncovallès va desplegar taules informatives i va organitzar la marató d'activitats a la Porxada

L'Hospital estrena un espai innovador, amb més confort, per als pacients de tractaments oncològics
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EN PORTADA

La detecció 
precoç, l'eina més 
efi cient davant del 
càncer de mama

ONCOVALLÈS ENCÉN DE NOU EL LLAÇ ROSA

Les 13.293 mamografies fetes el 2020 en el 
programa de cribratge al Vallès Oriental han 
permès detectar una cinquantena de casos i 
tractar-los amb més garanties de supervivència

EXPERTS EN 

L’ATRACCIÓ DEL 

TALENT

Dimarts, 19 d'octubre, es comme-

morava el Dia Mundial contra el 

Càncer de Mama, amb l'objectiu de 

conscienciar la població sobre la 

importància del diagnòstic precoç 

del tumor més freqüent en dones d'arreu del món. Segons l'O�icina 
Tècnica de Cribratge de Càncer de 

Mama del Vallès Oriental, situada 

a l'Hospital de Granollers, a la co-

marca actualment s'estan tractant 

més de 200 casos d'aquesta malal-

tia, que a Catalunya l'any passat va 

afectar 5.408 persones i, a escala 

mundial, a més de 2,2 milions. Se-

gons l'OMS, 1 de cada 12 dones la 

patirà al llarg de la seva vida.

Amb tot, la posada en marxa de 

programes de cribratge, així com 

els avenços en el tractament, han 

fet que la mortalitat d'aquest ti-

pus de càncer s'hagi reduït un 

30% la darrera dècada, segons ex-plica la coordinadora de l'O�icina 
Tècnica de Cribratge, la doctora 

Lupe Peñalva. 

La detecció precoç permet de-

tectar el càncer de mama en una 

etapa molt inicial, quan encara no 

produeix molèsties i la possibilitat 

de curació és més alta. Per això, es 

fa una crida a les dones d'entre 50 a 69 anys a fer-se una mamogra�ia 

90%
ÉS EL GRAU DE SUPERVIVÈNCIA DELS 
PACIENTS AMB CÀNCER MAMARI.
La mortalitat va caure molt des 

d'inicis dels 80, amb els tractaments 

més concrets i l'inici dels programes 

de cribratge. Tot i els factors 

determinants de la malaltia, la 

doctora recorda que hi ha estudis 

que alerten dels factors externs que 

poden ajudar que es desencadeni un 

càncer: el consum de tabac i alcohol

i la vida sedentària, especialment, i 

recomana mantenir hàbits saludables.

Com cada any, Oncovallès va 
encendre el 19 d'octubre un gran 
llaç rosa a la plaça de la Porxada. 
Enguany, després que l'any passat 
la pandèmia fes reduir moltes activi-
tats, l'acte va ser el colofó de l'habi-
tual marató per sensibilitzar i recollir 
fons contra el càncer, que comença-

va a les 9.30 h amb l'arterapeuta Nú-
ria Molina, seguida de la presentació 
dels serveis comunitaris amb l'EMT. 
La marató també va incloure un tast 
de xocolata, una classe de zumba, 
una demostració de ball de l'escola 
Swing i la participació de Xics.

La jornada, amb el lema La 

prevenció va primer, va comptar 
també amb 43 taules informatives 
a centres d'atenció primària (CAP i 
ABS), 33 en ajuntaments i més de 40 
farmàcies arreu del Vallès Oriental. 
A més, dimecres també hi havia una 
taula informativa al mercat setmanal 
de Bellavista, a les Franqueses.

cipació de tot Catalunya, ja que 
normalment s'espera superar 
el 75% i la nostra és molt més 
alta", diu Peñalva. A més, la xifra 

de dones que responen a la crida 

ha anat creixent any rere any. De 

fet, el 2018 en van ser 10.580, gai-

rebé 3.000 menys que l'any passat.

La doctora ha explicat que, grà-

cies al programa, el 2020 s'han 

pogut detectar 50 casos de càn-

cer de mama, malgrat que la por 

d'algunes dones arran de la Covid 

ha fet que "com que es trobaven 
bé no responguessin a la crida". 

De tota manera, Peñalva assegura 

que la incidència de la pandèmia 

en el cribratge de càncer mamari 

serà poc perceptible. "Ja hi ha es-
tudis de simulacions a 10 anys 
que conclouen que repercutirà 

en 0,13 morts per cada 100.000 
habitants, i els estudis més pes-
simistes, en 2", indica la coordi-

nadora comarcal dels cribratges, 

que només es van aturar en l'èpo-ca del con�inament total i la pri-
mera onada de la Covid-19.

La incidència de la pandèmia
Així, el 13 de març de 2020 es 

van aturar les cites per fer mamo-gra�ies i, tres dies després, es van 
desprogramar les que ja estaven 

previstes. "Totes les que ja esta-
ven en estudis anteriors i, tenint 
en compte el grau de sospita, no 
es van aturar, però", apunta. La 

programació per a les proves de 

diagnòstic precoç es va reprendre 

el 29 de maig, quan es van tornar 

a convocar les primeres mamogra-

�ies anul·lades, i posteriorment, es 
van enviar les convocatòries dels 

controls del programa. "És cert 
que hi va haver una reducció en 
les agendes, però, passat l'estiu, 
es va anar augmentant l'activi-
tat �ins a recuperar la norma-
litat", explica la responsable del 

programa. "No hi ha hagut més 
de 3 mesos de retard en les pro-
ves, ni s'han aturat intervenci-
ons quirúrgiques ni tractaments 
que es requerien", insisteix.

Els factors reals per desenvolu-

par un càncer de mama venen do-

nats –ser dona (només un 1% dels 

casos són en homes), tenir més de 

50 anys, tenir càrrega genètica i ma-

mes de risc–, de manera que "l'únic 
que es pot fer és un diagnòstic 
precoç", conclou Peñalva. ❉ M.ERAS

XAVIER SOLANAS

cada 2 anys. L'any passat, tot i les di�icultats en la realització de pro-
ves preventives arran de la crisi 

sanitària de la Covid-19, el progra-

ma de diagnòstic precoç del Vallès 

Oriental –que coordina l'Hospital 

de Granollers amb la participa-

ció de Mollet i Sant Celoni– va fer 13.293 mamogra�ies, és a dir que 
va fer la prova al 87,50% de les 

dones convocades (15.161). "Som 
dels programes amb més parti-
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

L'Hospital estrena un espai per 
a persones en procés oncològic
Dimarts, coincidint amb el Dia 

mundial contra el càncer de mama, 

l'Hospital General de Granollers va 

estrenar l'espai Domum, un racó 

dissenyat i pensat per a persones 

en procés oncològic, de la mà de la 

Fundació Nou Cims i la seva àrea 

de Benestar Emocional.

Es tracta del segon Domum de 

Catalunya, després d'una primera 

experiència engegada l'any passat 

a l'Hospital del Mar de Barcelo-

na, i s'emmarca en un programa 

que planteja transformar les sales 

d'espera dels centres hospitalaris 

en espais pensats per als pacients, 

familiars i professionals, "amb 

més confort, beneficiós per con-

trarestar el malestar físic, emo-

cional i psicosocial de la malal-

tia", indicava el director gerent de 

l'Hospital, el doctor Rafael Lledó.

Així, l'espai disposa de tres sales, 

dissenyades per l'Estudi Aura d'in-

teriorisme, que poden funcionar 

tant com a sales d'espera, de tro-

bada i de repòs, com a espais per 

acollir activitats –tallers, sessions 

informatives, activitats sociocul-

turals, grups de suport, etc.– per a 

persones que fan tractaments de 

quimioteràpia i radioteràpia. Així, 

se'n podran beneficiar pacients del 

servei d'Oncologia que han de pas-

sar llargues estones a l'hospital.

Domum neix a partir de la iden-

tificació per part de l'Hospital, a 

través del seu projecte d'Experi-

SALUT  L'ESPAI DOMUM, IMPULSAT PER NOU CIMS, ÉS TANT SALA D'ESTAR COM D'ACTIVITATS

ència Pacient –iniciat el 2019–, de 

la necessitat de comptar amb es-

pais més humans. Es va desenvo-

lupar un procés participatiu amb 

pacients oncològics que conclou 

que cal "un espai de trobada per 

compartir informació, dubtes i 

vivències, amb racons per cui-

dar-se i per socialitzar", indica 

Lledó. El director de l'Hospital 

també ha destacat que és un espai 

"sostenible, viu –amb mobiliari 

canviant–, íntim, acollidor, obert 

–a grups de suport i voluntari-

at– i integrat a l'edifici d'atenció 

ambulatòria", descrivia.

Per la seva banda, la directora de 

Nou Cims, Marta Mosquera, expli-

cava que el Domum granollerí s'ha 

inspirat en el de Barcelona i està 

"basat en l'evidència científica 

dels avantatges de l'interiorisme 

terapèutic", amb mobiliari ergonò-

mic, sostenible, i amb referències 

a la natura. L'objectiu de l'entitat, 

després de les experiències de Do-

mum Mar i Domum Granollers, és 

aquest model d'espai terapèutic es 

pugui replicar a altres unitats d'on-

cologia d'arreu de l'Estat.

L'alcalde, Josep Mayoral, recor-

dava que, tot i que ara s'estan fent 

grans inversions sanitàries a la ciu-

tat, "ens motiven les coses petites, 

més a prop de la gent", i agraïa el 

treball en xarxa amb Nou Cims, una 

fundació que treballa com a consul-

tora d'innovació social, en progra-

mes d'ocupació, benestar emocio-

nal i cooperació internacional. M.E.

Gimnasos al 100%Caminada solidària de les malalties reumàtiques
L'aixecament de restriccions per la Covid continua 

avançant i aquest divendres s'ampliarà al 

100% l'aforament dels recintes esportius tancats, gimnasos inclosos –�ins ara ho podien fer �ins al 80%–, i al 80% el de l'oci nocturn –�ins ara, al 70%–.
El parc del Falgar va acollir diumenge una caminada solidària amb

les persones que pateixen malalties reumàtiques, convocada per

la Lliga Reumatològica Catalana amb motiu del Dia mundial contrael dolor, el 17 d'octubre, i el Dia mundial de les malalties reumàtiques, 
el 12. L'activitat també va servir per visibilitzar aquestes malalties.

SOCIETAT

Finalment, el nombre d'ingressats 

positius de Covid-19 a l'Hospital 

de Granollers ha baixat després 

de setmanes estancat en la dese-

na. Així, entre dimecres passat i 

aquest s'ha passat d'11 a 5 perso-

nes al centre positives en una PCR. 

La situació a l'UCI també ha millo-

rat i fa setmanes que hi ha places 

suficients i la majoria de malalts 

que necessiten cures intensives te-

nen altres patologies que no tenen 

res a veure amb la Covid.

En el vessant més trist del ba-

lanç d'aquesta setmana, hi ha una 

defunció, amb la qual des de l'ini-

ci de la pandèmia al març de l'any 

passat l'Hospital n'acumula 311. 

Feia un mes que el centre no ha-

via hagut de lamentar cap defun-

ció de malalts Covid.

Repunt del risc de rebrot
Mentre que la setmana passada el 

risc de rebrot de la Covid a Grano-

llers era el més baix des que s'in-

forma d'aquest índex (1), aquest 

dimecres se situava en 35, un índex 

que es considera moderat. La ve-

locitat de contagi (Rt) també s'ha 

disparat i a Granollers és de 2,42, 

mentre a Catalunya és d'1,04. 

LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES EMPITJOREN 

El nombre d'ingressats per 

coronavirus cau a la meitat

Més de 450 caminaires per la salut mental

La sisena Caminada Popular per la Salut Mental a Granollers, organitzada 
per la Taula de Salut Mental i Addiccions, va aplegar diumenge més de 
450 persones i ha batut el seu rècord de participació. La iniciativa té com 
a objectiu la lluita contra l'estigma que existeix al voltant de les malalties 
mentals i la sensibilització a la ciutadania.

BENITO MENNI

HGG

CONVERSA  Mosquera, Lledó i Mayoral, en una de les sales de Domum
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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

Granollers va celebrar dijous una 
sessió plenària ordinària del Con-
sell de Formació Professional de 
la ciutat, en què participen tots els 
actors vinculats a l'FP: administra-
ció, empreses, gremis, sindicats, 
professionals de l'educació, etc. 
L'objectiu era analitzar la situació 
de l'FP a Granollers a partir d'un 
informe d'anàlisi i perspectives 
que va encarregar l'Ajuntament, i 
aprovar l'estratègia municipal en 
la matèria. El consell va aprovar 
el pla de treball del curs 2021-
2022, que té com a prioritat l'aug-
ment de places tant de grau mitjà 
com de grau superior a la ciutat. 
També vol disposar d'un sistema 
d'orientació propi per acompa-
nyar les persones i els centres en 
tot el procés d'acreditació i reco-
neixement, i reforçar la indústria 
4.0 aplicant tecnologia intel·ligent 
a la formació que permeti passar 
del món físic a l'artificial.

Igualment, també proposa un 
creixement en especialitats d'FP, 
sobretot de grau mitjà. Això impli-
ca reforçar els centres d'FP, sigui 
disminuint els grups d'ESO o am-
pliant les instal·lacions; crear un 
nou centre especialitzat en l'àmbit 
sociosanitari; especialitzar els cen-
tres; atraure noves formacions que 
el mercat necessiti; i incrementar 
l'oferta de cursos –tant d'FP inicial 
(grau mitjà, superior, cursos d'es-
pecialització) com d'FP per l'ocu-
pació (a través de convenis amb 
entitats, empreses o gremis)–.

La sessió va comptar amb la 
participació del director dels ser-
veis territorials d'Educació, Simó 
López, i el director general de For-
mació Professional de la Generali-
tat, Àngel L. Miguel Rodríguez, qui 
va assegurar que el departament 

de famílies d'FP com del nom-

bre de places, i per tendir a l'es-

pecialització dels centres a mit-

jà termini". I afegia: "La ciutat 

és un pol industrial important, 

i això és el que volem reforçar, 

així com les especialitats de ser-

veis a les empreses". X.L.

té "molt en compte quines són 

les expectatives del territori", 
així com "les propostes per ade-

quar l'oferta formativa a les ne-

cessitats d'alumnes, empreses i 

territori".  

Dèficit de places
Enguany, més de la meitat dels 
inscrits en cicles d'FP a Granollers 
es van quedar inicialment sense 
plaça: més de 1.100 inscrits per a 
poc més de 500 places. El proble-
ma, comú a tot Catalunya, es va re-
soldre al setembre amb l'obertura 
de més places disponibles en ci-
cles online. Amb tot, l'Ajuntament 
insisteix en la necessitat d'ampli-
ar l'oferta d'especialitats i places 
d'FP a la ciutat, sobretot en moda-
litat dual, ja que és un model amb 
uns índexs d'inserció laboral molt 
alts. "Volem cada cop millor FP a 

Granollers, més i millor oferta i 

més especialitats", deia l'alcalde, 
Josep Mayoral. "Hem posat sobre 

la taula algunes dades per refle-

xionar sobre les estratègies de 

futur per ampliar l'oferta tant 

EDUCACIÓ EL CONSELL DE L'FP PROPOSA CREAR UN NOU CENTRE PER A L'ÀMBIT SOCIOSANITARI

Petició a Educació perquè 
ampliï l'oferta d'FP a la ciutat

Suport

A l'inici de l'acte es van lliurar les beques 

Erasmus+ de foment a la mobilitat in-

ternacional als 15 alumnes que van po-

der gaudir-ne el curs passat per acabar 

les pràctiques professionals en països 

com Eslovènia, Itàlia i Irlanda. Dels 15, 

4 són estudiants de grau superior de 

l'INS Carles Vallbona, i 11 de grau mit-

jà. Aquests joves han passat entre un i 

dos mesos desenvolupant el que han 

après durant el cicle formatiu en una 

empresa dels seus respectius sectors.

ES LLIUREN LES 
BEQUES ERASMUS+

La Mútua ha renovat el patrocini 
de la CNG Escola, el projecte es-
portiu-educatiu del Club Natació 
Granollers. Es tracta d'un projec-
te global de formació en l'esport i 
l'educació adreçat a infants i joves 
de 2 a 18 anys que busca la for-
mació integral d'alumnes i espor-
tistes. Amb aquesta col·laboració, 
activa des de 2018, les dues enti-
tats estrenyen relacions i compar-
teixen valors i filosofia vinculades 
a la salut, la família i l'esport. I 

concretament amb la CNG Escola, 
que "engloba tot aquest esperit", 
diuen. L'objectiu és acompanyar 
els infants i joves i les famílies des 
de l'inici de qualsevol activitat es-
portiva fins a la pràctica d'esports 
federats o no federats –natació, 
waterpolo, gimnàstica artística o 
natació artística– sempre que això 
fomenti l'esport i l'estil de vida sa-
ludable. El projecte també inclou, 
per a edats més grans, un segui-
ment acadèmic i d'orientació.

AJUNTAMENT

LLIURAMENT DE BEQUES  La sessió va tenir lloc dijous a la Sala Tarafa

La Mútua renova el
patrocini de la CNG Escola

LES FRANQUESES. El grup municipal 
de Ciutadans presentarà una moció 
en el proper ple per demanar que 
l'Ajuntament insti el Departament 
d'Educació a promoure l'FP al 
municipi. L'objectiu és garantir la 
igualtat en l'accés a l'FP a les Fran-
queses i avaluar les necessitats del 
municipi, així com l'oferta d'FP per 
ampliar-la amb la participació del 

teixit empresarial, els sectors pro-
ductius, els serveis d'ocupació i els 
centres d'FP. El text també proposa 
un "increment mínim del 50%"

de la quantia anual destinada a l'FP 
a Catalunya, augmentar l'oferta de 
programes de formació i inserció 
(PFI) i facilitar la inserció en l'FP 
dual de persones amb dificultats 
per accedir al mercat laboral. 

Ciutadans de les Franqueses

vol impulsar l'FP al municipi

El portal de l’Arxiu Digital de l’AM-
Gr, que difon documents, premsa, 
estudis i publicacions digitalitzats, 
té des d'aquest divendres una nova 
aparença, amb més prestacions 
que faciliten la cerca, la visualitza-
ció i la descàrrega de documents. 

El web permet consultar docu-
ments des de l'any 1438 i inclou 
405.700 pàgines digitalitzades. 
El nou portal permet buscar per 
paraules, per dates i per tipus de 
documents. Amb l'adreça arxiumu-

nicipal.granollers.cat/ArxiuDigital, 
presenta el contingut per fons i col-
leccions documentals, i possibilita 
desar els resultats de les cerques 
per a consultes posteriors. L’actu-
alització del software, anomenat 
Pandora, l’ha fet l'empresa Cran 
Consulting. Per moure’s amb més 
facilitat pel nou entorn, l’equip de 

l’Arxiu ha elaborat uns vídeos tu-
torials concebuts com a manual 
d’instruccions, que es podran con-
sultar a partir de divendres.

El nou contingut compta amb 
36.210 pàgines de documents d’ar-
xiu, corresponents a actes i acords 
de govern dels anys 1970-1971; 
manuals d’actes del comú de 1793 
a 1832 de la Universitat de Grano-
llers; una selecció de documents 
datats entre 1621 i 1931 del fons 
de l’Ajuntament de Palou, i una se-
lecció de documents del fons Celestí 
Bellera i Rita Gibernau correspo-
nents al període 1922-1944. En 
premsa, s’han afegit sis capçaleres 
de 1927 a 2015, que són La Tribuna 

Vallesana, Montseny, Parròquia Sant 

Esteve, Ronçana, Anuari de Santa 

Eulàlia de Ronçana i Roquerols, amb 
un total de 43.970 pàgines.

HISTÒRIA PERMET CONSULTAR MÉS DE 400.000 PÀGINES

L'Arxiu Digital de l'AMGr 
estrena un nou portal web
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AJUNTAMENT

L'OBJECTIU ÉS RECOLLIR LA VEU DELS JOVES DE LA CIUTAT

El fòrum jove l'Arrel comença a caminar

Dimecres va tenir lloc l'acte de constitució de l'Arrel, Fòrum de les 
Adolescències, el consell local de participació format per joves de 12 a 16 anys 
d'escoles, instituts i entitats juvenils de la ciutat. Enguany, l'encàrrec que
els va fer l'alcalde és fer una mirada crítica al Pla d’Infància i Adolescència
de Granollers 2018-2024 i participar 3r Pla Estratègic de la ciutat 2030.

PASSATGE ARBECA, 3 
GRANOLLERS 

(Al costat de Carrefour) 

L’1 DE NOVEMBRE
OBRIM!

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE 
Menú feiners i menú degustació 

amb gran varietat de plats els caps de setmana

Un lloc ideal per a dinars i sopars de grups 
(esdeveniments, àpats d’empresa…)

T. 679 633 709

Estel Massip Padrós, estudiant de 

segon de batxillerat científic de 

l'Institut El Til·ler de les Franque-

ses, ha iniciat una campanya per 

recaptar fons per a l'hospital in-

fantil Sant Joan de Déu. Aquesta és 

la part pràctica del treball de re-

cerca de batxillerat que presenta-

rà la primera setmana de novem-

bre, i que tracta sobre les causes i 

conseqüències de l'hospitalització 

infantil. "El meu treball consis-

teix a sensibilitzar la població 

del que comporta l'hospitalit-

zació en la infància", diu Mas-

sip, "sobretot l'impacte que té, 

des del punt de vista psicològic, 

tant per als mateixos infants 

com per a les seves famílies i 

també per al personal sanita-

ri". En aquest sentit, destaca la 

por que viuen els infants davant la 

incertesa de la mateixa malaltia, 

la por d'estar sols, l'estrès de la 

situació o la sensació d'aïllament. 

L'estudiant explica que amb el seu 

treball "volia fer una aportació a 

una enquesta vaig optar per im-

pulsar una recollida de fons per 

donar-los suport", diu Massip. 

Actualment ha recaptat 1.163 eu-

ros, i el seu propòsit és arribar als 

2.000 euros. Per aconseguir-los ha 

impulsat diverses accions, des de 

la venda de roses per Sant Jordi 

fins al sorteig de tres paneres al 

setembre que va comptar amb la 

col·laboració de 15 establiments 

de Granollers. Pel Dia mundial del 

nen hospitalitzat, el 13 de maig, va 

vendre bosses de llaminadures, i 

també va vendre rosaris solidaris 

a les portes de l'església dels fran-

ciscans, a Granollers. També ha fet 

xerrades en instituts per sensibi-

litzar d'aquestes situacions, "molt 

desconegudes per a la majoria 

de la població", assenyala. Final-

ment, Massip també ha creat un 

blog i un compte d'Instagram –@

help1child– des d'on seguir l'evo-

lució del treball i de les accions 

vinculades a la campanya per re-

captar aquests fons solidaris. X.L.

la societat", i que de cara al futur 

li agradaria dedicar-se a l'àmbit 

sanitari.

Per desenvolupar el treball, Mas-

sip es va posar en contacte amb 

famílies d'infants hospitalitzats, i 

ràpidament també va rebre el su-

port del mateix hospital de Sant 

Joan de Déu. "En comptes de fer 

E.M.

SOLIDARITAT ESTEL MASSIP, DE LES FRANQUESES, RECULL FONS PER A L'HOSPITAL BARCELONÍ

Treball de recerca solidari amb
els infants de Sant Joan de Déu

ESTEL MASSIP  L'autora del treball

Rumb a la Panda Raid 'pels valents'
Els policies de barri de Granollers Joan Pastor i Adolfo Azuar inicien aques-

ta setmana la participació a la Panda Raid, un ral·li de 3.000 km pel desert 

del Marroc sense el suport de cap mena de tecnologia i a bord d'un Seat 

Panda o Marbella. Els dos policies han aprofitat la participació en el raid 

per impulsar la campanya d'escuts solidaris Pels valents i recollir diners 

–més de 5.000 euros– que destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu en bene-

fici del nou Pediatric Cancer Center per la lluita contra el càncer infantil.
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L’expert respon

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Ens poden obligar a la feina a 
vacunar-nos contra la Covid-19? 

Des de l’inici de la situació de 
pandèmia causada per l’expan-
sió de la Covid-19, la qüestió de 
la possible obligatorietat de la 
vacuna per accedir al lloc de 
treball ha estat sobre la taula 
en nombroses ocasions. Una 
polèmica que ha tornat a revi-
far després que Josep Ginesta, 
secretari general de la patronal 
PIMEC, manifestés en una en-
trevista que caldria suspendre 
de sou i feina les persones 
que no estiguessin en posses-
sió del certificat COVID que 
acrediti la seva vacunació i es 
neguin a sotmetre’s a proves 
diagnòstiques per tal de cer-
tificar no patir la malaltia per 
impedir que el dret individual 
a no vacunar-se «sigui a costa 
d’exposar altres companys o 
les empreses a un major risc”.

Ara bé, és possible acollir la pe-
tició de PIMEC atenent a la le-
gislació vigent? Doncs hem de 
dir que des de Col·lectiu Ron-
da considerem que a dia d’avui 
i en tant no es modifiqui l’actu-
al marc legal, les empreses no 
poden obligar els treballa-
dors i treballadores a vacu-
nar-se ni, lògicament, suspen-
dre’ls el contracte per aquesta 
raó. Diferent, però és la situació 
respecte l’obligatorietat de sot-
metre’s a proves diagnòstiques. 
Intentem aclarir-ho.

Al marge de quina pugui ser la 
nostra opinió respecte la con-
veniència de que tothom es 
vacuni, les empreses no ens 
poden sancionar pel fet de no 
estar vacunats. I això perquè 
a dia d’avui, no existeix cap 
norma que faci d’aquesta 
vacuna una mesura d’obli-
gat compliment. Per tant, en 
absència de norma en aquest 
sentit, preval el dret a la prò-
pia integritat física i el princi-
pi de voluntarietat dels tracta-
ments mèdics. 

Especialment, tenint en comp-
te que existeixen mesures 
científicament avalades per 
prevenir el contagi al marge 
de la vacuna com ho és l’ús 
de mascaretes o el manteni-
ment de la distància social. 
Caldria acreditar la improba-
ble situació de que una deter-
minada activitat professional 
impliqui el contacte amb ter-
cers i sigui d’impossible rea-
lització fent servir mascareta 
o guardant la distància social 
de seguretat per tal que es po-
gués plantejar l’obligatorietat 
de la vacunació.

Així doncs, les empreses no-
més podrien sancionar pel fet 
de no estar vacunats si existís 
una llei que obligués a vacu-
nar-se. I no parlaríem d’una 
llei qualsevol, sinó que per im-
plantar aquesta mesura caldria 
aprovar una Llei orgànica, 
cosa que exigeix l’acord d’una 
majoria absoluta del Congrés. 
Fins i tot, en aquest cas, podria 
haver dubtes sobre si la llei 
seria plenament constitucio-
nal atès que envairia un àmbit 
personal especialment prote-
git per la Constitució. 

Com dèiem abans, la situació 
respecte l’obligació de sotme-
tre’s a proves diagnòstiques 
com ara PCR o tests d’antígens 
a petició de l’empresa és ben 
diferent. En aquest cas, es po-
dria entendre que l’empresa 
actua en compliment del seu 
deure de protegir la salut i la 
integritat física de la planti-
lla i tindria dret a  imposar la 
realització de tests per a una 
major seguretat, més enllà de 
vetllar pel compliment de les 
mesures de prevenció. Això sí, 
el cost econòmic d’aquestes 
proves diagnòstiques hauria 
de ser sufragat per la pròpia 
empresa.

Com cada 15 d'octubre, Grano-
llers va commemorar divendres 
l'aniversari de l'afusellament del 
president de la Generalitat Lluís 
Companys, de qui enguany es com-
pleixen 81 anys de la seva mort. 
L'acte va començar amb la lectu-
ra d'un manifest que recordava la 
trajectòria política i social de Com-
panys, les circumstàncies que van 
envoltar la seva captura, judici i 
assassinat, i com Granollers ha re-
cordat la seva figura, posant el seu 
nom a un carrer de la ciutat primer 
i, des de l'any 2002, amb un bust 
i uns jardins al costat del pavelló 
municipal d'esports.

Seguidament, l'historiador Pelai 
Pagès, professor de la Universitat 
de Barcelona, va fer un parlament 
en què va destacar "l'extensa mi-

litància de Companys" i en espe-
cial dos moments concrets de la 
seva vida, que coincideixen amb 
"dos moments complexos de la 

història de Catalunya".
Un, el més conegut, és el perío-

de en què va exercir la presidèn-
cia de la Generalitat, entre 1934 i 
1940. Durant aquests anys, entre 
d'altres, va impulsar la llei de con-

mobilitzacions obreres". De fet, 
es va implicar amb el moviment 
obrer i fins i tot va redactar els 
estatuts de la Unió de Rabassai-
res –el principal sindicat agrari de 
l'època– i en va dirigir la seva re-
vista, La Terra.

Al final de l'acte, els assistents van 
dipositar un clavell al peu de l'es-
cultura de Companys, amb l'acom-
panyament musical de la violinista 
Raquel Garcia Villar, de l'Orquestra 
de Cambra de Granollers. X.L.

tractes de conreu i va proclamar 
l'Estat català, motiu pel qual va ser 
condemnat a 30 anys de presó, tot 
i que va ser amnistiat pocs mesos 
després amb l'arribada de l'es-
querra al poder.

L'altre moment important va ser 
anterior, entre 1917 i 1923, quan 
ja va tenir un paper polític i soci-
al destacat. Durant aquests anys, 
Companys va ser "molt sensible 

a la problemàtica social que es 

vivia a Catalunya, com les grans 

X.L.

POLÍTICA PELAI PAGÈS DESTACA DOS MOMENTS SOCIALS I POLÍTICS IMPORTANTS DE LA SEVA VIDA

Homenatge a Companys en
els 81 anys del seu afusellament

HOMENATGE  Els assistents a l'acte van dipositar un clavell al peu de l'escultura

LES FRANQUESES. Representants 
de l'Ajuntament i l'Associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals es 
van reunir dimarts amb les auto-
ritats de Dindefelo, al Senegal, per 
estudiar possibles projectes de 
cooperació. En la trobada es van 
tractar temes vinculats al territo-
ri, com l'esport, que contribueix a 
instaurar un seguit de valors i és 
font de motivació per a infants i 
joves. Per això es va mirar de ve-
hicular un projecte de participació 
de joves del municipi senegalès 
als programes esportius organit-
zats amb els clubs de franquesins. 
Així, es va plantejar la possibilitat 
d'organitzar un torneig al muni-
cipi per refermar l'esport com a 
porta d'entrada perquè els joves 
puguin accedir a drets bàsics, fo-
mentar la motivació i recuperar la 
confiança en ells mateixos. Igual-
ment, també es va parlar de la 
cultura, de la tradició i dels valors 
associats a l'activitat esportiva.

Les Franqueses 

estudia projectes de 

cooperació amb un 

poble del Senegal

JxCat arrenca dissabte a 

Granollers una gira pel país
Junts per Catalunya donarà el tret de sortida, aquest dissabte a Granollers 
(la Porxada, 12 h), a una cinquantena d'actes que farà per tot el país fins 
al juliol de 2022. L'objectiu, segons la formació, és "ser la primera força 

municipalista per tirar endavant el projecte polític de la indepen-

dència". El lema de la campanya és Junts, per Catalunya, juntament amb el 
concepte preparats. A Granollers hi participaran la consellera d'Universi-
tats i Recerca, Gemma Geis; la diputada al Congrés Míriam Nogueras, l'al-
calde de Sant Celoni, Raül Garcia, i el portaveu a Granollers, Àlex Sastre.

Unitat contra el Feixisme i el Racis-
me del Vallès Oriental va organitzar 
divendres, al Centre Cívic Nord, una 
xerrada amb les diputades d'ERC 
Maria Dantas i Najat Driouech –al 
Congrés i al Parlament respectiva-
ment– per parlar dels drets con-
querits amb la Llei de no discrimi-
nació, impulsada durant el 2020. De 
fet, la mateixa entitat va participar 
en l'elaboració d'aquesta llei, que 
aborda i penalitza la discriminació 
per color de pell, religió o cultura.

Xerrada d'UCFR 

sobre la llei de

no-discriminació
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El carrer Castella es convertirà 

en un vial de plataforma única, 

amb la calçada i voreres al mateix 

nivell i la supressió de les barre-

res arquitectòniques per millorar 

l'accessibilitat. Aquesta és una de 

les accions previstes en el Progra-

ma d'actuació municipal de l'ac-

tual mandat (PAM 2019-2023). 

Les obres tenen un pressupost 

previst de 298.168 euros, IVA in-

clòs. Actualment, el projecte està 

aprovat per la junta de govern de 

l'Ajuntament i es troba en procés 

de licitació. La durada prevista de 

les obres és de 4 mesos i es preveu 

que comencin a principis de 2022.

Les obres al carrer permetran 

fer una reforma integral dels ser-

veis del subsòl, amb la renovació 

de la xarxa d'aigua potable i la 

creació de noves canalitzacions 

soterrades de les xarxes elèctrica, 

de telefonia i de telecomunicaci-

ons. També permetrà la renovació 

de recollida d'aigües pluvials i el 

canvi del paviment.

la ciutat. El carrer de plataforma 

única permetrà l'augment d'es-

pai per al vianant i "afavorirà el 

benestar i la vida social, alhora 

que suposarà un impuls per al 

comerç de proximitat", indica 

l'Ajuntament.

La conversió del carrer a plata-

Aquests arranjaments, segons 

preveu el consistori, suposaran 

una millora de la qualitat urba-

na del carrer, amb un elevat vo-

lum de vianants, tant per la seva 

proximitat al centre educatiu de 

secundària de l'Escola Pia, com 

a l'illa de vianants del centre de 

ajuntament

URBANISME  LES OBRES, APROVADES EN JUNTA DE GOVERN, TAMBÉ PERMETRAN LA REFORMA INTEGRAL DELS SERVEIS SOTERRATS

El carrer Castella es reformarà 
per fer-lo de plataforma única

CARRER CASTELLA  Reforma també de les cruïlles amb Guayaquil i Barcelona

forma única i la reforma integral 

de tots els serveis permetrà la 

millora de la mobilitat a peu i la 

seguretat dels vianants, i contri-

buirà a la pacificació del trànsit de 

vehicles. També dotarà el carrer 

de major accessibilitat, amb nova 

senyalització tàctil dels passos de 

vianants per a usuaris amb difi-

cultat visual.

Així, el carrer incorporarà no-

ves jardineres amb arbustos i reg 

automàtic, que contribuiran a se-

parar els diferents usos del carrer 

i protegiran el pas de vianants al 

costat sud del carrer. També s'eli-

minaran els aparcaments de mo-

tos; es preveu la renovació de l'en-

llumenat públic del carrer amb 

tecnologia led i el reforç de la il-

luminació afegint un punt de llum 

a la cantonada sud-est del carrer 

Castella amb el carrer Guayaquil, 

per millorar la seguretat dels via-

nants.  m.e.

Es reforçarà la il·luminació
amb un nou punt de llum a

la cantonada sud-est
amb el carrer Guayaquil

MEDI AMBIENT

Formació per al 

programa de control 

de ratpenats

Avui, dijous (19 h), tindrà lloc la 

primera jornada de talent local 

Amb G de Granollers, un cicle 

de conferències mensuals amb 

professionals que destaquen en 

sectors punters i apassionants, 

vinculats a la ciutat. La primera 

sessió anirà a càrrec de David 

Pallàs, mestre xocolater, qui 

aproparà la pastisseria i la seva 

experiència als assistents.

GASTRONOMIA

El xocolater David 

Pallàs, a l''Amb G'

Avui, dijous (17 h), a l'Espai 

de Natura de Can Cabanyes, es 

farà una activitat de capacitació 

per tal que qualsevol persona 

interessada conegui el proto-

col QuiroCaixes del Programa 

de Seguiment de Ratpenats. Es 

formarà en la col·locació i revi-

sió de les caixes-refugi, els di-

ferents models i com entrar les 

dades al ratpenats.org.
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"Malgrat que la majoria de la 

gent ha reconegut el treball de 

la policia durant la pandèmia, 

juntament amb els sanitaris i 

les administracions, hi ha grups 

escèptics amb el cos de Mos-

sos d'Esquadra. I davant d'això 

demanem respecte per la nos-

tra feina", reivindicava el cap de 
l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Gra-
nollers, Joan Coll, durant el Dia de 

les Esquadres celebrat dimecres a 
l'Hotel Ciutat. "Durant el confi-

nament hi ha hagut restriccions 

importants per la població, i 

això no sempre ha estat ben en-

tès", deia Coll, qui apuntava que 
l'últim any ha calgut garantir la 
seguretat i alhora els drets de la 
ciutadania. "Estem orgullosos de 

la feina que hem fet l'últim any, 

perquè, juntament amb els sa-

x.l.

El cap dels Mossos 
demana "respecte" 
pel cos en el Dia
de les Esquadres

AGENTS COMPROMESOS  L'acte d'enguany es va fer només per al personal vinculat a l'ABP de Granollers

SEGURETAT  UNA VINTENA D'AGENTS DE DIFERENTS COSSOS POLICIALS I CINC PROFESSIONALS EXTERNS VAN REBRE UNA FELICITACIÓ PER LA SEVA TASCA

família puig botey

PAULÍ PUIG

Mor als 90 anys l'empresari 

Paulí Puig, de Conserves Puig
L'advocat i empresari Paulí Puig 
Tuset, de 90 anys, va morir dimarts 
a Granollers, on vivia darrerament 
després d'anys establert a Llerona. 
Puig va ser el gerent de Conserves 
Puig, que comercialitzava Rove-
llons Tres Pins, els primers que es 
van vendre a Catalunya. Puig es-
tava casat amb Rafaela Botey, era 
cosí de l'empresari Pau Puig –mort 
el gener passat– i era el pare del re-

conegut cuiner Fermí Puig. Nascut 
l'abril de 1931, formava part de la 
nissaga familiar dels Puig, cone-
guts popularment com a Can Puig 
dels Pinyons, per la vinculació amb 
l'empresa familiar dedicada a la 
manipulació i comercialització de 
fruits secs i conserves. L'empresa 
havia ocupat durant anys diversos 
locals del carrer Ricomà. Durant un 
breu període de temps Puig va for-
mar part del consistori de Grano-
llers a finals dels anys 60, i el 1974 
va ser distingit amb la medalla de 
plata de l'Ajuntament com a fill pre-
dilecte de la ciutat. Anys més tard, 

nitaris, hem pogut evitar molts 

contagis, tant de la població en 

general com de les persones que 

incomplien la normativa".
El Dia de les Esquadres és un re-

coneixement a les actuacions des-
tacades d'aquest 2021 en matèria 
de seguretat ciutadana, proximitat, 
investigació o d'altres grups po-
licials especialitzats, com els que 
eviten robatoris en cases d'urba-
nitzacions. En aquesta ocasió van 
rebre una felicitació individual una 
vintena d'agents de diversos cos-
sos policials per accions concretes, 
com el desmantellament de planta-
cions de marihuana, la desarticula-
ció de grups criminals, la detenció 
de delinqüents fugits de la presó 
o actuacions d'atenció ciutadana. 

En nom d'aquests agents que va 
intervenir l'agent de la unitat d'in-
vestigació de Granollers Cecilio 
Rodríguez, qui va destacar la dedi-
cació i el sacrifici dels companys: 
"Aquesta és una ABP complexa, 

amb molt territori, molta pobla-

ció i molts polígons", deia. "Te-

nim molta feina per fer, i sempre 

canviant i complexa", apuntava.   

Professionals col·laboradors
D'altra banda, també es van lliurar 
felicitacions a professionals que 
han col·laborat estretament amb 
els Mossos d'Esquadra. Va ser el 
cas del director de la Fundació 
Hospital Asil de Granollers, Rafael 
Lledó, pel paper del centre sanita-
ri durant la pandèmia, així com la 

directora adjunta de l'Hospital de 
Sant Celoni, Núria Pujol, en aquest 
cas per la seva col·laboració esta-
blerta amb el cos. També va ser 
reconeguda la tasca de Juan Rodrí-
guez, tècnic d'Endesa; José Anto-
nio Terribas, primer tinent d'alcal-
de de Vallgorguina, i David Heras, 
guàrdia municipal de Gualba.

El cap de l'ABP va expressar 
l'agraïment i el reconeixement del 
cos a la dedicació i l'esforç dels 
agents en un any que ha suposat 
"un canvi de paradigma". "Cada 

dia donem el millor de nosaltres 

amb compromís i professionali-

tat", deia el cap de la comissaria de 
Granollers; "hem estat compro-

mesos i lluitadors per construir 

la millor policia".  x.l.

el 2012, també va ser homenatjat 
en la 49a Festa de la Gent Gran de 
la parròquia de Santa Maria de Lle-
rona. La cerimònia de comiat serà 
avui, dijous, a les 10 h a l'església de 
Santa Maria de Llerona. 

Amb motiu de Tots Sants, el Ce-
mentiri de Granollers estarà obert 
ininterrompudament de 9 a 18 h 
del 23 d’octubre a l’1 de novem-
bre. Es podrà entrar sense neces-
sitat de cita prèvia i s'aplicaran les 
mesures de prevenció recomana-
des per la Generalitat. L'accés es 
pot fer per la porta principal i per 
l'entrada del carrer Veneçuela. 

Tots Sants: horaris

ampliats al cementiri

La poeta Alina Canosa impulsa dis-
sabte (19 h), a la Sala Tarafa, una ter-
túlia poeticocultural amb caràcter 
solidari. L'objectiu és recaptar fons 
i medicaments per enviar a Cuba. 
Finalment, l'Ateneu, l'AV de Grano-
llers Centre i Francesc Circuns han 
retirat el seu suport inicial a l'acte, 
ja que, segons deien, "no teníem 

tota la informació completa". 

Tertúlia poètica i 

solidària amb Cuba



dj, 21 octubre 2021 11



dj, 21 octubre 202112

Leiria Vay, líder del Comitè de 

Desarrollo Campesino (Codeca), 

denuncia la situació dels pobles 

indígenes al seu país i com els po-

ders estan al servei de les empre-

ses transnacionals que exploten el 

territori. L'activista explicava com 

Guatemala, malgrat que té una ma-

joria de població indígena, està do-

minada per les elits econòmiques 

que "no responen als interessos 
dels pobles, sotmesos a tot tipus 
de violació dels drets humans".

Després de més de 36 anys de 

conflicte armat, el 1996 es va sig-

nar la pau i "el govern va obrir la 
porta a les transnacionals amb 
el discurs de generar desenvo-
lupament al país, però l'únic que 
tenim és més saqueig dels béns i 
recursos, destrucció de la mare 
terra, i més sobreexplotació la-
boral i repressió", la menta.

Vay alerta que els projectes ex-

tractius de les multinacionals estan 

destruint la riquesa natural i que 

això, no només afecta les comuni-

tats indígenes del territori, sinó a 

tot el planeta. Per això, a Guatema-

la s'han organitzat en el moviment 

Codeca, que promou des de 2012 

una assemblea constituent per 

defensar la vida i la terra. "Els sec-
tors de poder econòmic diuen 
que estem en contra el desenvo-
lupament i les inversions, i ens 
estigmatitzen com a enemics de 
la nació", exclama l'activista, qui 

lamenta que la terra només es vegi 

com un recurs, en lògica de mercat.

"Les empreses de monocultius, 
com la canya, fumiguen i això 
afecta les petites produccions 
properes, de manera que les fa-
mílies no poden produir i es ve-
uen obligades a entregar les se-
ves terres a les transnacionals", 

relata. Aquestes persones comen-

cen "a treballar per les grans ex-
plotacions sense drets humans 
ni laborals perquè és l'única 
oportunitat d'ingressos que te-
nen", denuncia. A més, les multi-

nacionals extractores "estan con-
taminant rius i pous", de manera 

que la manca d'aigua també expulsa 

les comunitats del territori. Davant 

d'això, Vay assegura que la indefen-

sió és completa perquè el sistema 

està configurat per defensar els in-

teressos de les multinacionals. De 

fet, assegura que la repressió cada 

cop és major, i que han assassinat 

21 dirigents de Codeca.  m.e.

youtube

COOPERACIÓ  EL PROJECTE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS OFEREIX UN CICLE DE XERRADES OBERT A YOUTUBE

"Ens criminalitzen 
perquè denunciem el 
saqueig del territori"

LEIRIA VAY  Líder de Codeca

Leiria Vay, activista indígena de Guatemala, va 
obrir dimecres les xerrades obertes a tota la 
ciutadania de l'11a edició del projecte Ciutats 

Defensores dels Drets Humans, en què participa 
Granollers, i que enguany se centra en la defensa 
de la terra i el medi ambient. Dimarts les xerrades 

virtuals, que es poden seguir pel canal de YouTube 
Ciutats DDHH, seguien amb Reynaldo Domínguez. 
Els tallers es reprendran el 9 de novembre.

L'alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, ha participat en el Con-

grés Mundial per la Pau coorga-

nitzat per l'International Peace 

Bureau (IPB) i l'Institut Català In-

ternacional per la Pau (ICIP), que 

va tenir lloc del 15 al 17 d'octubre 

al Centre de Cultura Contemporà-

nia (CCCB) i la seu de Blanquerna 

– Universitat Ramon Llull.

Mayoral, també president de la 

xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per 

la Pau, va participar com a ponent 

a la taula rodona Visions de pau 

pels conflictes i les tensions del fu-

tur i al taller Estratègies i accions 

per un món sense armes nuclears. 

Juntament amb altres líders del 

moviment per la pau, l'alcalde va 

reivindicar el paper dels munici-

pis per avançar cap a la transfor-

mació del món i l'eliminació defi-

nitiva de les armes nuclears.

A la primera taula, l'alcalde va 

remarcar que "només des de la 
proximitat és possible construir 
societats inclusives que lluitin 
contra els murs. És a la ciutat, 
a cada plaça i cada barri, on es 
poden canviar les coses. Neces-
sitem un municipalisme de pau 
per transformar el món". Mayoral 

també va destacar la importància 

de l'educació i del treball en xarxa: 

"davant del silenci dels estats, 
hem d'enfortir les estructures i 
seguir treballant per avançar".

Al taller es van compartir opini-

ons i estratègies de mobilització 

per l'abolició de les armes nucle-

ars i la doctrina de la dissuasió nu-

clear. L'alcalde va acollir la benvin-

guda que el Congrés dels Diputats 

va fer al Tractat sobre la Prohibició 

de les Armes Nuclears (TPAN) i va 

convidar l'Estat a participar com a 

país observador a la Primera Con-

ferència d'Estats del TPAN.  

INTERNATIONAL PEACE BUREAU

Mayoral, al 

Congrés Mundial 

per la Pau de l'ICIP

LA PANDÈMIA HA EMPITJORAT LA SITUACIÓ
n En època de pandèmia, la situació encara ha empitjorat més per a les 
poblacions indígenes de molts països del món. A Guatemala "van paralitzar el 
poble, els mercats de petits productors, però no les transnacionals que, a 
més, van fer retallades de salaris i van obligar a fer més hores sense cobrar". 
Per això considera que els "estats de setge perquè la població no sortís eren 
una estratègia per aturar els moviments socials. La finalitat no és la defensa 
de la vida, sinó continuar saquejant el territori".

Reynaldo Domínguez, defensor 

dels drets humans i el medi am-

bient a la comunitat de Guapinol 

i membre del Comitè en Defensa 

dels Béns Públics de Tocoa a Hon-

dures, explicava dimarts la seva 

lluita per la defensa dels rius i el 

parc natural on neixen les fonts 

davant de la indústria minera, que 

té el suport institucional.

"Els governs vulneren els drets 
de la ciutadania en relació amb 
l'accés a l'aigua". A partir de 2012 

l'Estat va crear una zona protegida 

i l'any següent els mateixos dipu-

tats van derogar el decret i donaven 

permís per fer-hi activitat minera. 

I, davant d'això, l'Estat té el suport 

dels jutges. De fet, l'entitat en de-

fensa de l'aigua té vuit membres 

empresonats, i davant del projecte 

miner es va judicialitzar més d'una 

trentena de persones, dues de les 

quals van ser assassinades. "Hi ha 
una corrupció visible per per-
metre els projectes que atemp-
ten contra el medi ambient, amb 
suborns, falsificacions documen-
tals, etc.", denuncia Domínguez, 

qui afegeix que els defensors estan 

"en greu perill, amb casos de des-
apareguts", mentre que l'explota-

ció minera posa en risc la població 

de la zona amb la manca d'aigua. 

ciutats DDhh

REYNALDO DOMÍNGUEZ  Activista del Comitè de Defensa dels Béns Públics

"La mineria explota on 
hi ha les fonts d'aigua"
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
11/10 José Rodríguez Arias  91 anys

12/10 Maria Pintó Florensa  71 anys 

12/10 Manuel Peralta García  82 anys 

12/10 Joan Cristòfol Arimany  64 anys

12/10 Alfonso López Valcárcel  85 anys 

13/10 Pedro Luna García  86 anys

13/10 Diego Rodríguez Arias     86 anys

13/10 Carmina Gascon Segundo  64 anys 

13/10 Pedro Antonio Gibert Alfonso 83 anys

13/10 Benet Comas Núñez  84 anys 

13/10 José Matito Ame   93 anys

13/10 Francisco Fernández Laredo 64 anys 

14/10 Josefa Varela Varela  83 anys 

14/10 Isabel Pérez González  90 anys

15/10 Francisco Villuendas Comín  68 anys 

16/10 Mercè Gibert Roqué  86 anys 

16/10 Jaume Peiró Villanueva  90 anys 

16/10 Ildefonso Navarro Navarro  72 anys 

16/10 Julio Mancha Arias     67 anys 

16/10 María Ruiz Espinar   90 anys

17/10 Manuel Catalán Núñez      94 anys 

17/10 Teresa Torregrossa Murcia  88 anys

17/10 Núria Casas Vilà  88 anys 

18/10 José Miralles Domene  87 anys

Agents de la Unitat d'Estafes de la 
Divisió d'Investigació Criminal dels 
Mossos d'Esquadra van detenir la 
setmana passda dues persones, de 
24 i 36 anys i nacionalitat marro-
quina, i n'investiguen una altra, de-
dicades a fer estafes bancàries amb 
el mètode del phishing, i que actu-
aven en connivència amb una boti-
ga de Granollers per blanquejar els 
diners. A mitjans de l'any passat, 
la Policia va tenir coneixement de 
diverses denúncies per estafes. La 
modalitat que referien les víctimes 
era sempre la mateixa: primer re-
bien un correu electrònic d'una en-
titat bancària, o d'altres empreses 
com Correos, que els notificava un 
problema amb una transacció o un 
enviament pendent. Al missatge 
adjuntaven un enllaç que redirigia 
a una pàgina on havien d'escriure 
les dades bancàries. Amb aques-
tes dades, els estafadors ja podien 
accedir als seus comptes corrents 
i operar a través de transaccions 
amb la botiga investigada de Gra-
nollers. Els investigadors van cor-
roborar l'existència de diverses 
transferències fraudulentes per 
valor de més de 150.000 euros.

tenir dues persones, una de les 
quals va quedar en llibertat des-
prés de declarar en seu policial. 
Posteriorment, l'altre detingut va 
passar a disposició judicial i va 
quedar en llibertat amb càrrecs.

Els Mossos recorden que si s'ha 
estat víctima d'una estafa d'aquest 
tipus, cal contactar amb el banc 
i cancel·lar les targetes compro-
meses; aportar captures de pan-
talla del missatge rebut on hi hagi 
l'adreça web i informació que acre-
diti els càrrecs bancaris. 

Les persones que utilitzaven les 
targetes fraudulentes actuaven en 
connivència amb una botiga de te-
lefonia, i a través del TPV produïen 
càrrecs a l'establiment que no es 
corresponien amb cap transacció 
comercial per blanquejar els diners 
estafats. A més, els investigats ha-
vien adquirit material electrònic i 
de telefonia que podrien haver ve-
nut a la botiga per lucrar-se a tra-
vés de la seva venda en un portal 
de compravenda d'objectes.

La investigació va permetre de-

Agents de la Policia Local de Gra-
nollers –amb la seva unitat cani-
na–, de la Policia Nacional i dels 
Mossos d'Esquadra –amb agents 
de proximitat de la comissaria de 

Granollers i de l'Àrea Regional de 
Recursos Operatius (ARRO)–, van 
dur a terme divendres al vespre 
un operatiu conjunt en dos bars de 
la ciutat on hi havia indicis que hi 

X.L.

SUCCESSOS ELS LLADRES ENVIAVEN CORREUS PER OBTENIR LES CLAUS BANCÀRIES DE LES VÍCTIMES

Cau un grup d'estafadors
que blanquejava diners a
través d'una botiga de telefonia

AL CENTRE  El grup operava des d'aquesta botiga del carrer Príncep de Viana

Dispositiu policial en
dos bars de Granollers
contra el tràfic de drogues

Agents del grup operatiu de pro-
ximitat de la comissaria de Grano-
llers dels Mossos d'Esquadra, de 
la Policia Nacional i una inspecto-
ra de Treball van participar dijous 
al matí, al voltant de les 10.30 h, 
en un dispositiu conjunt en dues 
empreses de Canovelles per fer 
un control de la salut i la segure-
tat en el treball i per comprovar 
possibles irregularitats en l'apli-
cació de la llei d'estrangeria. Con-
cretament es va intervenir en dos 
tallers de reparació de vehicles 
situats al carrer Indústria i Unió, 
aparentment sense connexió en-
tre ells. En les dues inspeccions es 
va aixecar una acta per infracció 
de la llei de protecció de dades i 
també es van produir quatre de-
núncies per infraccions greus en 
matèria de seguretat social i la-
boral en aquests locals. A més, el 
dispositiu policial també va aca-
bar amb cinc persones detingu-
des entre els dos establiments en 
aplicació de la llei d'estrangeria, ja 
que, segons va comprovar la Poli-
cia estatal, es trobaven en situació 
irregular a l'Estat. 

DISPOSITIU CONJUNT

Cinc detinguts a 

Canovelles per

irregularitats en

dos tallers mecànics

Atrapat en un robatori amb força 
Una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos també van atrapar in fra-
ganti un noi de 20 anys, veí de Mataró i de nacionalitat marroquina, en un 
robatori amb força a l'àrea descans de l'AP-7, a l'altura del quilòmetre 117. 
Els fets van passar dimarts al voltant de les 22.30 h, quan els agents van de-
tectar un jove que sortia d'un camió estacionat i entrava en una furgoneta. 
Els agents van identificar-lo i van comprovar que la furgoneta era robada. 
Se'l va detenir per robatori amb força al camió i per ús de vehicle robat. 

MOSSOS

REGISTRES  Un moment del dispositiu desplegat al voltant del carrer Vinyamata

havia consum i petit tràfic de dro-
gues. Un dels establiments era al 
carrer Vinyamata, a prop de la via 
del tren, i l'altre al carrer Colom, al 
barri de Sant Miquel.

El dispositiu va acabar amb qua-
tre detinguts en aplicació de la llei 
d'estrangeria, ja que es trobaven 
en situació irregular a l'Estat. Tam-
bé es van denunciar dues persones 
per tinença d'estupefaents i es va 
aixecar una acta administrativa a 
cada un dels bars inspeccionats 
per incompliments greus de nor-
matives, com per exemple en l'es-
tat de la instal·lació elèctrica del lo-
cal o en la neteja. En total, la policia 
va identificar 17 persones entre els 
dos establiments.

L'actuació policial s'afegeix a 
la que hi va haver dijous en dos 
tallers de reparació de vehicles a 
Canovelles, on es van detectar in-
fraccions greus en estrangeria i 
salut i seguretat laboral –amb cinc 
persones detingudes–, i la que hi 
va haver el cap de setmana passat 
a la zona d'oci del Ramassar, tam-
bé per controlar punts calents en 
el consum i el tràfic de drogues.

Un dispositiu conjunt entre els 
Mossos d'Esquadra i la vigilància 
privada que opera al polígon Can 
Massaguer, on hi ha el centre co-
mercial de La Roca Village, va per-
metre la detenció, dilluns, d'una 
persona acusada d'un delicte con-
tra la salut pública. Concretament, 
es tracta d'un home de 45 anys, veí 
de Sabadell i de nacionalitat marro-
quina, que duia 30 quilos de haixix 
al cotxe. Els fets van passar durant 
un control rutinari al voltant del 
centre comercial, on darrerament 
s'ha detectat un repunt de delictes. 
Els agents van localitzar dues per-
sones en actitud sospitosa al marge 
de la carretera. En identificar-los, 
els dos homes es van posar nervi-
osos i van intentar fugir, mentre un 
d'ells llançava les claus d'un cotxe 
a terra. La Policia els va poder re-
tenir i, en escorcollar el vehicle al 
qual corresponien les claus, apar-
cat a prop, va trobar 30 quilos de 
haixix. A banda d'aquesta troballa, 
el dispositiu també va denunciar 
una persona per tinença de subs-
tàncies estupefaents i se'n van de-
nunciar dues més per furts.

CAÇAT IN FRAGANTI

Detingut a La Roca 

Village per portar 

30 quilos de haixix 

al maleter del cotxe
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Dimarts es va commemorar el Dia mundial contra el càncer de mama, amb la 
inauguració, entre altres actes, d'un espai específic a l'Hospital per a pacients 
oncològics. Una iniciativa d'innovació social, que té en compte el confort de 
les persones que han de passar per una quimioteràpia, per exemple. Cada cop 
s'evidencia més que la cura –entesa en un sentit ampli– ha d'acompanyar la 
medicina per garantir una millor assistència i l'èxit dels tractaments. Fa anys 
que s'han engegat programes de detecció precoç de tumors, com el de càncer 
i el de còlon, que han aconseguit reduir considerablement la mortalitat, la qual 
cosa també demostra la importància de les actuacions preventives. I aquesta 
prevenció, ara i en moments de pandèmia, més que mai també s'ha de difondre 
en un sentit ampli. La mateixa Covid ha demostrat que mantenir un pes 
saludable i, per tant, una bona alimentació i hàbits, ha reduït les possibilitats 
de complicacions. És temps de la salut preventiva, a més de l'assistencial.

MÉS QUE MAI, PREVENCIÓ I CURES

Editorial

stem ja en fase de superació de 

la majoria de restriccions que 

durant gairebé dos anys ha pa-

tit la ciutadania i molts sectors 

econòmics, especialment els de la restau-

ració, el comerç, les activitats culturals, 

les sales d'oci nocturn i també les ins-

tal·lacions esportives, entre d'altres. No 

hem d'oblidar tanmateix que hi continua 

havent persones en ERTO, que és un indi-

cador que pot tornar a incrementar l'atur 

i que determinades empreses tindran 

dificultats en la seva viabilitat pel major 

endeutament financer al qual s'han vist 

abocades arran de la pandèmia. Aquesta 

recuperació de gairebé normalitat en la 

nostra vida quotidiana és, de fet, una sor-

tida progressiva i no ens ha de fer oblidar 

que hem de continuar aplicant mesures 

d'impuls, de suport i d'ajuda econòmica 

als sectors que més afectats han estat per 

tancaments i restriccions; per la incertesa 

de persones en ERTO i a l'atur, i per com 

afrontem aquesta recuperació progressi-

va, amb la problemàtica de subministra-

ments de matèries primeres i de determi-

nats productes, pujades de preus de shock 

energètic i la mateixa acceleració en la 

transformació digital.

Per això és un bon moment per refermar 

els criteris del nostre grup Junts per Gra-

nollers en les propostes a les ordenances 

fiscals municipals per a 2022. Aquestes 

propostes van en la línia de la recuperació 

econòmica i social; de la transformació i la 

innovació necessària en l'àmbit energètic; 

de la reducció contaminant amb l'amplia-

ció del parc de vehicles híbrids i elèctrics; 

vista la reducció del 50% de les taxes de 

les terrasses efectuada el 2020, que hi 

hagi un increment progressiu, propiciant 

Una sortida progressiva
reduccions en els propers dos o tres anys; 

no incrementar l'IAE com a impost, que 

és del tot contrari al desenvolupament de 

l'activitat econòmica i social de les empre-

ses; subvencions en l'IBI en l'impuls per 

les reformes i rehabilitacions en els habi-

tatges de residència destinades a millorar 

l'eficiència energètica; propiciar reduc-

cions pels titulars que posin a disposició 

habitatges per lloguer, o subvencionar 

l'extensió dels punts de recàrrega elèctri-

ca per a vehicles, entre d'altres.

Junts per Granollers sempre ha fet apor-

tacions en positiu en aquest sentit per 

modernitzar, millorar equipaments, de-

senvolupar plans de xoc social en aquests 

temps de crisi sanitària acusada, que han 

pal·liat situacions difícils de moltes per-

sones i famílies. I que s'han materialitzat 

d'acord amb plantejaments conjuntament 

treballats amb el govern del PSC de la nos-

tra ciutat.

I per això aquest retorn progressiu a 

la normalitat no ha de propiciar pujades 

impositives amb criteris de "normalitat 

absoluta". Podem entendre que s'hagi de 

quadrar un Pressupost, però cal fer-ho 

amb criteris de no carregar més a la ciu-

tadania, i d'adequació a mitjà termini en 

aquesta recuperació i sortida progressiva 

de la crisi sanitària. El nostre grup munici-

pal vol inspirar que les decisions a prendre 

siguin amb mirada llarga, amb ambició, re-

forçant persones, entitats i empreses, atra-

ient talent a la nostra ciutat, sense oblidar 

les angoixes i patiment de molta gent, que 

necessita "amb cura" aquesta progressiva 

tornada a la vida quotidiana.

E

JOSEP M. NOGUERA
Regidor del grup de Junts per 

Granollers a l'Ajuntament

El retorn a la normalitat després
 de la crisi sanitària no ha de 

propiciar pujades impositives
amb criteris de 'normalitat absoluta'

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Un dia hauríem de pensar, 
seriosament, què fer-ne de 
les galeries a #Granollers. 
Van tenir èpoques millors, de 
certa elegància i modernitat. 
Avui són, només, llocs de pas, 
de trànsit.

Pau Llobet i Roura 
@Pau_Llobet

m refereixo a l'apagada que es va 

produir, durant unes hores, a al-

gunes xarxes socials i que, encara 

que sembli il·lògic, va transcendir 

de manera massiva i ha comportat notícies 

i comentaris de tota mena. I força preocu-

pació entre molta gent. Arran d'això, m'he 

preguntat què passaria sí aquesta apagada, 

en el món digitalitzat que ens hem constru-

ït, en lloc de ser puntual, es produís, de ma-

nera general, a tota la xarxa d'internet, de 

manera que no hi tinguéssim accés.

Segur que pel sol fet de pensar-ho, la ma-

joria de gent entraria en estat de pànic. In-

ternet ha transformat tant les nostres vides i 

a nosaltres que, per parlar, per exemple, no-

més d'allò tan suposadament noble a què es 

dedica molta gent, com és el fet d'escriure, 

investigar o crear, difícilment podria fer-ho 

sense tenir a mà les referències immediates 

que proporciona la xarxa, havent d'utilitzar, 

en el seu lloc, únicament la ment i l'ajuda, si 

cal, d'algun llibre. Fins i tot, segur que, per 

la majoria, inclús els resulta inconcebible 

creure que una cosa així és possible.

No obstant això, encara que a alguns dels 

nascuts a partir de les darreries del segle 

passat els costi de creure, en temps no gaire 

llunyans la gent no tenia internet i, una mica 

més enrere, ni tan sols tenia ordinadors.

Quina por, oi? Escric, però no puc posar 

cap cita de ningú per fer-me l'interessant, 

perquè no tinc res a mà, o em costa massa 

esforç cercar-ho en algun dels volums plens 

de pols, que hi ha a les lleixes de casa dels pa-

Apagada general
res. Tampoc puc posar cap article d'una llei, 

que em convindria citar per semblar més 

erudit, perquè no les conec de memòria. 

Això avui en dia no és només patrimoni 

del jovent. S'ha generalitzat tant, que hau-

rem de convenir que, a hores d'ara, crear 

sense internet –i sense ordinadors– és quasi 

impossible, tot i que, ben entès, també po-

dríem convenir que, intentar fer-ho, és molt 

més meritori del que ens podem imaginar.

Des d'aquest punt de vista, és impressio-

nant pensar com els creadors d'abans, i fo-

namentalment els escriptors, havien de tenir 

una capacitat intel·lectual que nosaltres, aco-

modats a les noves tecnologies, difícilment 

mai assolirem, perquè ja no necessitem ni 

tan sols tenir memòria. L'hem substituïda 

per un USB extern en el qual encaixem des 

de l'última sentència del Tribunal Suprem 

fins a la primera pel·lícula dels germans Lu-

mière, passant per música de qualsevol èpo-

ca o per la més absurda bajanada.

Ja no ens calen trucs mnemotècnics per 

memoritzar, perquè ho tenim tot a un clic. 

Això és bo? No ho sé. Però el que sí que sé 

és que el poder de la ment s'ha afluixat tant 

que, fins i tot, avui en dia, gairebé som inca-

paços de sumar o restar, sense una calcula-

dora a mà. O un telèfon intel·ligent, que, al 

capdavall, a poc a poc, s'està convertint en el 

substitut del nostre cervell. I si no em creieu, 

feu-vos una senzilla pregunta: quants nú-

meros de telèfon recordeu? Probablement 

la majoria respondrà que cap. I a la resposta 

hi teniu la prova més fefaent que si ens des-

connectessin l'USB del cervell, ens amputa-

rien allò que ens és més fonamental.

Diuen que el futur és només d'aquells 

que pensen en el futur. Doncs, que tinguem 

sort a fer-ho. La necessitarem.

E

RAMON FONT
Advocat

Apagada general
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OPINIÓ

ls primers dies de tardor comencen 
sense gaire fred. Res a veure amb 
el fred que desprenen les velles 
parets despullades de l'Hospital 

al tombant de la nit, inhòspites i solitàries 
com les primeres setmanes de pandèmia. Els 
aplaudiments d'aquells dies han deixat pas al 
canvi del paisatge a fora, amb la construcció 
de nous dispositius sanitaris. Quasi dos anys 
que s'ataüllen ràpid, malgrat que hagin estat 
tan difícils per a tanta gent arran de la pandè-
mia i la repressió pel procés català. Dos anys 
compartits entre les vetustes parets hospita-
làries i les parets règies de l'Ajuntament.

Ser metge i ser catalana són dos fets que 
m'han marcat profundament. Ser metge és 
la meva professió, la feina per la qual m'he 
preparat. És el que estimo, el que a vegades 
no em deixa dormir. M'ha ensenyat que no 
hi ha un problema més gros que un altre en 
salut que el que té una persona en un mo-
ment determinat. En la intimitat de la malal-
tia totes les persones som iguals, en la por i 
el desconeixement, en el dolor i l'esperança. 
Ser catalana i viure el procés em va interpel-
lar per participar en política de forma acti-
va. Provinc d'una família polititzada, que va 

El compromís polític més enllà del càrrec
viure la presó i l'exili; se'n parlava molt poc a 
casa; i quan la conversa hi portava, amb dues 
o tres paraules s'aturava. Mai es va aconse-
guir passar pàgina dels fets. A la política, hi 
he arribat sense preparar-me, amb un pro-
fund desconeixement de l'administració; 
però amb un equip de persones preparades 
i incansablement determinades a fer possi-
ble el que sempre pot haver semblat difícil.

El 25 de maig del 2019, els electors ens van 
donar la confiança suficient perquè el grup 
d'electors de Granollers per la Independèn-
cia–Primàries Catalunya entrés amb una re-
gidoria a l'oposició. L'encàrrec va recaure en 
la meva persona, i he ostentat el càrrec fins 
al 28 de setembre d'enguany, quan he passat 
el relleu a Joan Ricart Angulo. Sense il·lusió i 
esforç no és possible treballar pels objectius 
que ens van interpel·lar a presentar-nos en 
política municipal: lleialtat a l'1 d'octubre, 
transversalitat en el sobiranisme, regene-
ració democràtica i participació ciutadana. 
Els nostres resultats electorals van sorpren-
dre aleshores a molta gent; ja que entrar al 
consistori al marge d'un partit polític en una 
ciutat gran com és Granollers no era fàcil; 
igual que poc fàcil és fer visible els objectius 
esmentats amb un sol regidor. Per la viabi-
litat del projecte vam proposar compartir 
la regidoria durant aquests 4 anys. Ser més 
d'un regidor durant tot el mandat aporta 
matisos i accents diferents al propi projecte 
de Primàries. Compartint-lo donem a conèi-

E

MÒNICA RIBELL
Exregidora de Granollers per la 

Independència - Primàries Catalunya

xer la transversalitat de la llista electoral que 
va permetre que jo fos regidora aquella pri-
mavera del 2019. Conscients que els liderat-
ges són molt importants en un projecte po-
lític, creiem, però, que els projectes haurien 
de prevaldre tant o més que qualsevol lide-
ratge. Ser conscients del programa i projecte 
que escollim més enllà de la persona que ho 
representa –en dipositar la papereta a l'ur-
na– és encara un repte colossal.

Millorar l'atenció de les persones i de 
Granollers des de la màxima institució de la 
ciutat és un repte bellíssim. Ens sentim es-
pecialment orgullosos com a grup d'haver 
posat sobre la taula la necessitat d'ampliar 
els cicles formatius a la ciutat, sobretot de 
l'àmbit sanitari; d'insistir en els vials cami-
nables, de contribuir en la rebaixa de les 
percepcions dineràries que rebem els grups 
municipals, i de contribuir, per exemple, en 
adequar la plusvàlua per herència quan es 
tracta de l'habitatge habitual dels pares, o 
començar a treballar amb entitats bancàri-
es de proximitat allunyades d'inversions en 
armes. Queda moltíssim per fer, començant 
pel que es podria haver fet ja i no hem sabut 
fer; però el pas pel consistori m'ha ensenyat 
a creure més en la solidaritat i la política; i 
com de necessari és el coneixement també 
en política. Dubtar de la política i dels seus 
representants avui és un sentiment estès, 
però cal reflexionar-hi i donar-hi la volta 
perquè la política avui ho decideix quasi tot 

Dubtar de la política i els seus

representants és un sentiment

estès, però cal interessar-s'hi

perquè ho decideix gairebé tot

de la nostra vida. Decideix què i quan pa-
guem i en què es distribueix; decideix per 
on passa un carrer, l'amplada d'una vorera, 
quina ha de ser la gestió dels serveis públics 
com l'aigua, la llum, o la neteja; decideix si 
cal reforçar els dispositius de salut, crear-ne 
de nous o millorar-los. Decideix quines com-
panyies teatrals actuaran a la ciutat, quina 
programació cultural hi haurà; quina serà la 
dotació en seguretat o en espais verds. A la 
política s'hi ha de ser i participar, perquè ens 
interpel·la, malgrat les decepcions. Aquest 
compromís polític és possible en cadascú de 

nosaltres independentment de les feines o 
professions. El compromís pot ser diferent 
en cada etapa de la vida, i pot exercir-se des 
d'àmbits diferents. Totes les opcions són ne-
cessàries i reforcen la democràcia.

El 12 d'octubre, en la mobilització convo-
cada per l'ANC cada dimarts a Granollers per 
demanar la fi de la repressió i la lleialtat als 
resultats del referèndum de l'1-O, hi va ser 
convidat el conseller Jordi Turull. Quan el dia 
ja era fosc, les paraules de la seva experièn-
cia a la presó traspassaven el silenci. Em vaig 
quedar amb una de les frases: "el compro-
mís polític va més enllà de qualsevol càrrec".

M'hi vaig trobar representada.
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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

Enguany fa 10 anys que se celebra la festa 

més gran de Lliçà de Vall, la Festa del Glaç, 

feta entre tots els veïns i veïnes i que ho-

menatja una part molt important del patri-

moni del municipi. Aquesta edició –el 23 i 

24 d'octubre– recupera el format habitual 

després de la interrupció el 2020 arran de 

la pandèmia i l'anul·lació per pluja del 2019. 

Dissabte la festa començarà a les 16 h 

i s'allargarà fins a les 23 h. Durant tota la 

tarda hi haurà quatre sessions de l'obra de 

teatre Històries dels pous de glaç. Sota la di-

recció de Mònica Lucchetti, actors i actrius 

locals, cantaires de la Coral Lliçà de Vall i El 

Cor de La Vall, la Colla de Gegants, la Colla de 

Ball de Gitanes i uns incansables tramoies 

explicaran petites històries relacionades 

amb els pous de glaç. Les sessions seran a 

les 17, 18.15, 19.30 i 20.45 h. A les 22 h, els 

Diables de la Vall del Tenes seran els encar-

regats de posar punt i final a la vetllada. 

Diumenge la festa serà d'11 a 14 h. A pri-

mera hora, La Tresca i la Verdesca oferirà 

l'espectacle familiar Zum. A les 12.30h, l'or-

questra Bandeltenes oferirà un concert de 

tot el seu repertori per celebrar el seu 10è 

La Festa del Glaç celebra el 10è aniversari
Hi haurà activitats el dissabte 23 i el diumenge 24 d'octubre

FESTA DEL GLAÇ

Verneda de Can Gurri · Lliçà de Vall

www.llissadevall.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Sabeu que us portem els productes de la 

botiga a casa? Ja hem tornat!. Les restricci-

ons ja ens permeten tornar a fer reunions 

tuppersex, amb totes les mesures de segu-

retat contra la Covid-19. Sabeu què les tro-

bades tuppersex?

Us reuniu amb les vostres amigues o/i 

amics –sí, també poden ser trobades mix-

tes, cap problema–. Podeu fer un sopar, un 

pica-pica a casa, a un restaurant... Concer-

tem una cita i l'equip de Punt Love es des-

plaça fins on sigueu amb una maleta plena 

de productes de mostra i testers d'articles 

de les nostres botigues eròtiques; allà in 

situ us expliquem per què funciona cada 

cosa, fem servir el rol d'una cita, iniciem 

potser amb unes espelmes, un oli de mas-

satge... toqueu, proveu el tacte de l'oli, l'olor 

de l'espelma... Anem passant tots els pro-

ductes perquè pogueu veure com funciona; 

tot molt divertit i amè!

Responem a totes les preguntes, també 

personal si tens cap ducte més íntim.

Al final de la reunió, podeu comprar els 

productes que hem portat que us agradin 

més o passar posteriorment per la botiga, 

Punt Love reprèn les trobades 'tuppersex' 
Sessions per presentar productes eròtics a grups d'amistats

PUNT LOVE

Galeries Sant Carles, local 7 · carrer Sant Jaume, 10-14 · Granollers

Tel. 93 879 03 47 · www.puntlove.es

aniversari. També diumenge es podrà veure 

l'exposició de fotos del lliçanenc Màrius Gó-

mez. Tant dissabte com diumenge, el públic 

podrà passar pel Mercat del Glaç, on hi hau-

rà un mercat de pagès amb productes locals, 

un petit mercat de capricis i un d'artesania 

de proximitat. També hi haurà un espai de 

jocs i tallers infantils i familiars, visites guia-

des als pous de glaç, una exposició retros-

pectiva dels 10 anys de la Festa del Glaç i un 

espai de restauració on poder menjar i beu-

re. Com a novetat, tota la festa d'enguany es 

farà dins el bosc dels pous de glaç.

no hi ha cap compromís de compra!

No cal dir que tot el personal de Punt 

Love és contractat expressament i forma 

part de la plantilla de la botiga, de mane-

ra que si després teniu cap dubte, podeu 

trobar-nos als establiments de Granollers i 

Mollet del Vallès!
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Unes 130 persones van assistir di-
vendres a l'Hotel Augusta Barcelo-
na Vallès a la presentació de LYNE 
Group (Leading Youth Network of 
Entrepreneur) –xarxa líder de jo-
ves emprenedors–, una associació 
de joves d'entre 20 i 35 anys que té 
l'objectiu de promoure l'emprene-
doria, el treball en xarxa i les siner-
gies entre els joves i les empreses 
de la comarca per enfortir el teixit 
empresarial del futur. L'entitat, 
que és un dels projectes d'aquest 
any de la Unió Empresarial (UEI), 
està impulsada per una vintena de 
joves "amb actitud emprenedo-

ra", formats en el món empresari-
al, i vol ser un espai de trobada on 
els joves talents se sentin còmodes 
per compartir les seves inquietuds 
i trobar eines per fer créixer els 
seus projectes. Alhora, també es 
busca que els empresaris conso-
lidats puguin compartir els seus 
coneixements i valorar de primera 
mà les aportacions que poden fer 
els joves en els projectes empresa-
rials. En aquest sentit, l'entitat ja 
col·labora amb empreses com KH-
7, Pruna Motor, JDA-SFAI o Codor-
niu entre d'altres. 

Entre els projectes inicials, LYNE 
Group s'ha proposat formar els jo-
ves perquè així puguin aportar més 
valor a les empreses on treballen, 
donar-los suport en els projectes 
que liderin i connectar-los amb les 
empreses i la xarxa de la UEI, que compta amb més de 2.000 a�iliats. 
També projecta fer xerrades a les 
escoles per explicar la importància 

R.X.

LYNE GROUP  La presentació, divendres a l'Hotel Augusta Barcelona Vallès

ENTITATS AQUEST ÉS UN DELS PROJECTES QUE HA IMPULSAT LA UNIÓ EMPRESARIAL AQUEST ANY

de la cultura emprenedora.
En la presentació van intervenir 

alguns empresaris per explicar la 
importància d'incorporar talent 
jove i d'establir el treball en xar-
xa. També van assistir-hi alcaldes 
com els de Montmeló, Montornès i 

Canovelles, regidors de Granollers, 
l'exconseller de Treball Chakir 
El Homrani i Òscar Riu, director 
general de Relacions Laborals de 
la Generalitat, qui va parlar de la 
creació de noves oportunitats a 
partir d'associacions com LYNE 
Group. Per la seva banda, dos dels 

integrants de la comissió executi-
va, Aleix Colom i Albert Duran, van 
explicar els objectius de l'associa-
ció, com s'organitza i es dinamit-
za el grup –amb grups de treball especí�ics en formació, comunica-
ció, mentoring i esdeveniments–, 
i els requisits per formar part del 
col·lectiu. "Busquem persones 

proactives a les empreses, amb 

iniciativa, encara que no tinguin 

un projecte propi", deia Aleix 
Colom, secretari general de LYNE 
Group, qui insistia en la idea que 
el grup "és un club multidisci-

plinari que vol connectar joves 

i empresariat de tota mena de 

sectors". Finalment, el president 
de l'associació, Eduard Compte, va culminar l'acte amb una re�lexió 
sobre el talent i els joves. X.L.

LYNE Group, l'entitat que vol 
connectar joves i empresariat

Fort increment dels

contractes el tercer trimestre
Durant el tercer trimestre de l'any 
es van formalitzar al Vallès Orien-
tal 39.120 contractes, 8.310 més 
que els registrats durant el tercer 
trimestre del 2020 (+ 26,97%), 
segons el darrer butlletí sobre 
contractació elaborat per l'Obser-
vatori-Centre d'Estudis del Consell 
Comarcal. Les dades apunten que 
s'ha recuperat 1 de cada quatre 
contractes que es van perdre l'any 
passat. A més, la contractació tam-
bé ha augmentat en 3.987 contrac-
tes respecte al trimestre passat.

Per municipis, Granollers va 
registrar 10.823 contractes, un 

42,7% més que en el mateix perío-
de de l'any passat, mentre que a les 
Franqueses van ser 2.407, amb un 
increment del 19% respecte al ter-
cer trimestre del 2020. Per sexes, 
l'augment va ser molt similar entre 
homes i dones, amb una tendència 
superior en el cas de les dones.

Per edats, van ser sobretot els 
més joves, menors de 20 anys, els 
que van registrar un major crei-
xement (+80%), i per sectors eco-
nòmics, els serveis, la indústria i 
sobretot l'agricultura van ser els 
més beneficiats en aquest incre-
ment de l'activitat.

OCUPACIÓ ELS MÉS BENEFICIATS, ELS MENORS DE 20 ANYS

Nova xerrada d'El repte 3.0.Plaques per identifi car els comerços associats
Gran Centre organitza avui, dijous (20.30 h),
a la Sala Tarafa, una nova conferència d'El repte 
3.0. Serà amb Swami Satyananda Saraswasti,especialista en �iloso�ia del ioga i l'advaita
vedãnta, que parlarà de ment, meditació i silenci.

El senyor Rec i la senyora Roc, de l'associació Del Rec al Roc, col·locaran
avui, dijous, la primera de les plaques que identificaran els 60 comerços
adherits a l'entitat amb motiu del seu 25è aniversari. Així es vol fer
visible el compromís d'aquests establiments amb el comerç local i la
ciutat. La Carnisseria Font, a la plaça de les Olles, rebrà la primera placa.

ECONOMIA

L'Ateneu Cooperatiu promou el 

relleu cooperatiu amb una guia
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha publicat la guia Abans 

d'abaixar la persiana: fem relleu 

cooperatiu!. És un document que 
promou fer el pas al model coope-
ratiu com a fórmula per recuperar 
empreses properes al tancament. 
Des de l'Ateneu Cooperatiu es 
considera "una molt bona alter-

nativa per evitar el tancament i 

la pèrdua de llocs de treball en 

empreses a punt de tancar. Les 

cooperatives permeten crear 

col·lectivament una economia 

que situï les persones al centre 

i on les sòcies s'organitzin de 

forma horitzontal i igualitària. 

Pimec proposa un 'green pass' 

per accedir als llocs de treball
El secretari general de Pimec, Jo-
sep Ginesta, va visitar dimecres la 
delegació de Granollers, on va fer 
una crida a les petites i mitjanes 
empreses a associar-se per refor-
çar el pes de Pimec. "El 99,8% 

de les empreses del país són 

pimes, que representen el 70% 

del valor afegit brut", recordava. 
Per això cal "una organització 

que estigui al pont de comanda-

ment i que tingui força en tots 

els àmbits de decisió". Ginesta 
també es va referir al passaport 

Covid que proposa l'entitat per ac-
cedir als llocs de treball. "La vacu-

nació no ha de ser obligatòria, 

ja que cal respectar la llibertat 

individual, però alhora propo-

sem un green pass per garantir 

uns centres de treball amb baix 

risc de contagi", deia.

Beneficien les persones treba-

lladores, les empresàries i el 

conjunt de la societat perquè 

cerquen la generació de treball 

de qualitat i la reactivació del 

teixit". La guia inclou casos d'èxit 
de relleu cooperatiu, com el de la 
llibreria Els 4 Gats (Sant Celoni) 
i Mol-Matric (Barberà). En el pri-
mer cas, el relleu es va fer el 2019, 
amb la jubilació de la propietària, 
i el segon cas, un dels més histò-
rics del país, va tenir lloc el 1981, 
amb l'ensorrament de Talleres 
Alá i la col·lectivització de la com-
panyia per part de les persones 
que hi treballaven.

El DFactory, la Fàbrica dels Regals, 
ja escalfa motors de cara a les fes-
tes de Nadal. L'organització ja ha 
obert les inscripcions per muntar 
parada en la que serà la 7a edició 
d'aquest mercat especialitzat en 
productes de petits creadors i dis-
senyadors emergents. Serà a Roca 
Umbert els dies 17, 18 i 19 de de-
sembre. El mercat compta amb una 
acurada selecció de participants, 
dissenyadors independents, tallers 
locals i productes fets a mà. Dispo-

sa de paradetes tant exteriors com 
interiors, amb el mobiliari bàsic, 
il·luminació d'ambient i material 
necessari. Compta també amb un 
extens programa d'activitats gra-
tuïtes així com tallers, concerts a 
l'aire lliure i espai gastronòmic. 
Com en l'última edició, enguany 
hi ha prevista la participació d'una 
vuitantena de creadors, per als 
quals ja s'ha obert la inscripció. 
L'última edició, el 2019, va comp-
tabilitzar 10.500 visitants.

Obren les inscripcions per a 

l'edició d'enguany del DFactory 

Joves talents i empresaris 

conviuen i comparteixen 

experiències i inquietuds

a través del 'networking'
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La Fira Àpat, la mostra de l'ali-
mentació i la gastronomia catala-
na per a professionals del sector 
agroalimentari celebrada el cap 
de setmana a Barcelona, ha pre-
miat el sindicat agrari Asaja i l'as-
sociació Km 0 per la seva adapta-
ció als requisits de prevenció de 
la Covid-19. Aquests guardons 
reconeixen l'èxit dels productors i 
elaboradors de productes de pro-
ximitat de Catalunya en les cate-
gories del productor més innova-
dor, el més sostenible, el logístic, 

la millor transferència digital i el 
que millor s'ha adaptat a les cir-
cumstàncies de prevenció per la 
Covid-19. En el cas d'Asaja i Km 0, 
les dues entitats van impulsar la 
campanya No surtis, t'ho portem a 

casa, en què es van servir a domi-
cili productes com alls, cebes, ver-
dures, llegums, carn de vedella, de 
xai, porc, pollastre, ous, oli, làctics, 
vins i caves des de Ca l'Ollé de les 
Franqueses a tot Catalunya, so-
bretot a Barcelona i l'àrea metro-
politana durant l'estat d'alarma. 

ALIMENTACIÓ  RECONEIX L'ADAPTACIÓ A L'ESCENARI COVID

Asaja i Km 0 reben un premi
Àpat del sector agroalimentari

El model cooperatiu pot ser una molt bona 
alternativa per evitar la pèrdua de llocs de feina 
en empreses a punt de tancar. 

Contacteu amb nosaltres i us n’assessorarem!

#FemRelleuCooperatiu!

ABANS 
D’ABAIXAR 
LA PERSIANA: 

Promou: Finançat per:Impulsa:

www.ateneucoopvor.org
@ info@ateneucoopvor.org        693 827 775

@ateneucoopvor

Mor Ildefonso Navarro, 
històric sindicalista 
del metall de CCOO
Idelfonso Navarro, històric sindicalista del 
sector del metall al Vallès Oriental, va morir 
dissabte als 72 anys. Navarro va ser treballa-
dor i delegat de CCOO a l'empresa Bosch de 

Rebuig a les agressions al sindicat italià CGIL
 

La UGT del Vallès Oriental es va concentrar divendres a les portes de la seva seu de Granollers,
al carrer Esteve Terrades, per rebutjar les agressions feixistes que la setmana passada van patir 
els locals a Roma del sindicat italià CGIL. També la Unió Intercomarcal de CCOO va rebutjar els 
atacs amb un vídeo en què apunta que "aquestes agressions són un atac a tot el sindicalisme 
de classe i confederal". Per això, assegura, l'única resposta és "la lluita contra el feixisme".

ugt vallès oriental

SINDICATS  CONCENTRACIONS I REACCIONS ARREU DEL TERRITORI

Lliçà d'Amunt i secretari general de l'anti-
ga Federació del Metall del Vallès Oriental. 
Posteriorment va ser membre de l'execu-
tiva del Sindicat Intercomarcal Minerome-
tal·lúrgic del Vallès Oriental-Maresme, dels 
consells de l'antiga Federació Minerome-
tal·lúrgica de Catalunya i de la Unió Interco-
marcal de CCOO del Vallès Oriental-Mares-
me. Darrerament havia fet d'assessor del 
sindicat per als sectors d'Indústria. 

asaja

ÀPAT  La fira agroalimentària s'ha celebrat a Barcelona del 16 al 18 d'octubre

"Els hotels ens volem apropar 

més a la ciutadania; som establi-

ments de proximitat amb bons 

restaurants i el fet d'estar dins 

d'un negoci hoteler sovint fa 

que no es tinguin tant en comp-

te", diu la presidenta de l'Associ-
ació d'Hotels del Vallès Oriental, 
Sílvia Brunet. Per revertir aquesta 
percepció, l'entitat ha impulsat el 
projecte Enhotels, amb el suport 
del Consell Comarcal, el Consorci 
de Promoció Enoturística DO Ale-
lla i el consell regulador d'aquesta 
denominació d'origen vinícola.

Enhotels permetrà fer maridat-
ges amb vins de la DO Alella a sis 
hotels de la comarca: l'Ibis Mont-
meló-Granollers, l'Hotel Grano-
llers, l'Hotel Augusta Vallès, el Bal-
neari Termes Victòria de Caldes, 
l'Edelweiss de la Garriga i el Molí 
de la Torre de Bigues i Riells. Així, 
els quatre dijous de novembre i els 
dos primers de desembre, els esta-
bliments oferiran el tast maridat 
de productes locals a les 19 h. Les 
entrades a les sessions, limitades 

davant i preparar els infants i jo-

ves" que s'eduquen al centre, fins 
als 21 anys, com també apuntava 
la consellera de Polítiques Socials 
i Igualtat del Consell Comarcal, Ro-
ser Colomé. El president de l'ens, 
Emilio Cordero, recordava com 
aquestes iniciatives vinculades al 
turisme, "lligades a altres aspec-

tes, ajuden a no deixar ningú 

enrere". L'alcalde Mayoral també 
lloava el treball en xarxa, així com 
un projecte lligat a "la identitat, 

la proximitat i la qualitat del 

producte, dels serveis i del ter-

ritori". I el president d’Enoturisme 
DO Alella, Marc Almendro, apun-
tava que aquest "és un projecte 

innovador, que connecta amb 

molts agents socials", en el marc 
d'una DO amb 31 municipis de tres 
comarques "amb molt atractiu 

turístic", puntualitzava també el 
conseller de Turisme del Vallès Ori-
ental, Àlex Valiente, qui assegurava 
que "tenim territori, gastrono-

mia, DO... tots els ingredients per 

ser una comarca turística".  m.e.

a 15 persones, es poden adquirir 
per 10 euros a enhotelsdoalella.

cat. També es ven un lot per als 6 
hotels de 36 euros. Les sessions 
estaran conduïdes per un profes-
sional que donarà a conèixer el 
producte i el lligam amb el terri-
tori a un públic que no necessària-
ment ha d'estar iniciat en el tast de 
vins, però sí interessat a gaudir-ne 
i conèixer-los. Entre els productes 
que s'hi podran tastar, a més dels 
vins, hi haurà els de les format-
geries La Cleda i Montseny, fruits 
secs de Garapinyades Can Faba, 
embotits de Carns Asturgó, fumats 
Carpier i Vallflorida xocolaters.

Activitat solidària
Els maridatges es van presentar di-
mecres a l'Escola d'Educació Espe-
cial Montserrat Montero, que serà 
la beneficiària de la recaptació que 
se n'obtingui, de manera que la ini-
ciativa té també un caire solidari. La 
presidenta de la Fundació Montser-
rat Montero, Carme Gràcia, agraïa 
l'acció, "que ens ajuda a tirar en-

TURISME  ES DURAN A TERME TOTS ELS DIJOUS DE NOVEMBRE I ELS DOS PRIMERS DE DESEMBRE

Tast de vins en sis hotels
Enhotels, un nou projecte turístic i solidari al Vallès Oriental
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

NOVEMBRE 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
3 NOVEMBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h. 
Empresa i emprenedoria.
EINES AVANÇADES D’EXCEL.
Conèixer totes les possibilitats que dóna 
el programa informàtic Excel amb la 
finalitat d’augmentar la productivitat i 
millorar la qualitat de la feina en el dia a dia.
La Cambra de Comerç - Granollers

10 a 13 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
TALLER D’AUTODEFENSA DIGITAL.
Granollers Mercat

9 I 11 NOVEMBRE
10 a 13 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
CREATIVITAT PER EMPRENDRE.
Granollers Mercat

12 NOVEMBRE
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

10 a 11.30 h. 
Jornada. Empreses.
NOUS FONS EN SUBVENCIONS I 
INCENTIUS FISCALS PER INVERSIONS 
I INNOVACIÓ.
Coorganitza: La Cambra de comerç  
i Granollers Mercat

9 a 14 h. 
Formació bonificable de 20 h. 
Empresa i emprenedoria.
TREU EL MÀXIM RENDIMENT 
DEL DEPARTAMENT DE COMPRES.
Va dirigit a tots aquells que vulguin 
avançar en la gestió compres 
de l’empresa i saber com afrontar una 
negociació amb un proveïdor.
La Cambra de Comerç - Granollers

15 NOVEMBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h. 
Empresa i emprenedoria.
ENTRENAMENT DE VENDES PER 
A PERSONAL TÈCNIC.
Dirigit als tècnics i professionals 
interessats en millorar competències 
i habilitats comercials per tal d’assolir: 
LA VENDA RENDIBLE.
La Cambra de Comerç - Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
FINANCES BÀSIQUES 
PER EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

17 NOVEMBRE
9.30 a 13.30 h. 
Formació. Empresa i emprenedoria.
DISSENY 3D - PROTOTIPATGE 
DE PRODUCTE.
Granollers Mercat

9 a 14 h. 
Formació bonificable de 15 h. 
Empresa i emprenedoria.
MENTALITAT GUANYADORA. 
LIDERATGE DE L’ALT RENDIMENT 
ESPORTIU A L’EMPRESA.
Adequat per directius i comandaments 
intermedis. També per persones que 
lideren o participen en projectes 
interdepartamentals.
La Cambra de Comerç - Granollers

19 NOVEMBRE
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

9 a 14 h. 
Formació bonificable de 10 h. 
Empresa i emprenedoria.
GESTIÓ LOGÍSTICA, 
DOCUMENTAL I FISCAL 
DE LA VENDA ONLINE 
INTERNACIONAL.
Cal menció especial la necessitat 
intrínseca que té l’empresa venedora 
de conèixer els diferents mitjans de 
transport utilitzats en la venda en línia 
internacional i la seva contractació.
La Cambra de Comerç - Granollers

23 NOVEMBRE
9 a 13 h. Formació bonificable de 8 h. 
Empresa i emprenedoria.
NOVA NORMATIVA INTRASTAT 
2022 - OPERACIONS TRIANGULARS 
I COMPRAVENDES INTERIORS 
EXEMPTES D’IVA. 
Aconseguir bons coneixements de 
les obligacions contractuals i fiscals 
del comerç internacional, tant en les 
compravendes comunitàries com 
amb tercers països. 
La Cambra de Comerç - Granollers

24 NOVEMBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
WORDPRESS 360º: 
INNOVA EN LA VISUALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES DEL 
TEU ECOMMERCE.
Granollers Mercat

30 NOVEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
LA FÓRMULA DE LES 5 VITAMINES 
PER A L’ÈXIT PROFESSIONAL 
I PERSONAL.
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

CONSULTA ELS CURSOS DE L’AULA VIRTUAL
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ESPORTS

El CBG, a prova contra el MontgatRea manté opcions per guanyar el Mundial
El CB Granollers es posarà dissabte a prova a 

casa (17.45h) contra el líder, el Montgat, que 

suma els partits per victòries. L'equip granollerí 

ve de guanyar contra l'Escola Sant Gervasi, de 

Mollet, per un contundent, 68 a 89. 

Jonathan Rea, del granollerí Kawasaki Racing Team, encara té opcions 

de guanyar el Mundial de Superbike en l'última prova de la temporada, 

que tindrà lloc del 19 al 21 de novembre a l'illa de Lombok, a Indonèsia. 

Després de les tres curses d'Argentina, Rea és segon amb 501 punts, 30 

menys que el líder, el turc Toprak Razgatlioglu, de Yamaha. 

La jugadora dels Països Baixos 

Arantxa Rus serà la cap de cartell 

de la 10a edició del Torneig Inter-

nacional Femení ITF-WTA de les 

Franqueses, que tindrà lloc a par-

tir de dimarts a les instal·lacions 

del CT Els Gorchs. La competició 

internacional, que donarà 80.000 

dòlars en premis a més de l'hos-

talatge, és la competició de més 

rellevància que se celebra a Cata-

lunya i la més important en l'àm-

bit estatal pel que fa a la superfí-

cie de pista ràpida. La classificació 

prèvia donarà el tret de sortida a 

la competició diumenge i dilluns, 

mentre que dimarts s'iniciarà el 

quadre principal. 

Rus jugarà a casa perquè des de 

fa un any s'entrena a les instal·laci-

ons franquesines de la mà del seu 

tècnic, Julian Alonso, que ha mun-

tat la seu de la seva acadèmia pro-

fessional al CT Els Gorchs. La juga-

dora professional, que viu a Canet 

de Mar, s'ha situat al número 61 

del rànquing internacional i serà 

la rival a batre del quadre princi-

pal. "Que Arantxa s'entreni a les 

nostres instal·lacions ens dona 

prestigi perquè està entre les 

100 millors tennistes del món. 

A més, és una referent en la qual 

es miren les nostres joves ten-

nistes", explica el president del CT 

Els Gorchs, Jaume Marquès, que 

afegeix: "ella viatja sovint per les 

competicions, però quan s'en-

TENNIS | Internacional  LA DELS PAÏSOS BAIXOS FA UN ANY QUE S'ENTRENA A LES FRANQUESES

Arantxa Rus, cap de cartell 
del torneig d'Els Gorchs

ARANTXA RUS Amb el seu entrenador al triomf de València al setembre

wta

trena sempre la tenim aquí".

Rus arriba a les Franqueses des-

prés de perdre a primera ronda al 

torneig d'Indian Wells, dels Estats 

Units d'Amèrica, però anterior-

ment havia guanyat els tornejos de 

València W80 i els dos de San Bar-

tolomé de Tirajana W20, a Gran 

Canàries. La temporada passada 

va guanyar 10 tornejos d'ITF i en-

guany va camí del seu quart títol.

Onze jugadores al top 200
La competitivitat del torneig fran-

quesí està assegurada amb 11 ju-

gadores amb un rànquing interna-

cional situat entre les 200 millores 

jugadores del món. A banda de 

Rus, destaca la belga Maryna Za-

El Tennis Taula federa 

dos equips absoluts

TENNIS TAULA  EL CLUB SUMA UNA TRENTENA D'ESPORTISTES

El somni de fa uns anys de David 

Selva s'ha convertit en una reali-

tat aquest octubre. El president 

del Club Tennis Taula Granollers 

va idear el 2019 la creació d'un 

club de tennis taula a Granollers, 

que fins al setembre del 2020 no 

va poder disputar cap partit i dos 

anys després de les primeres pas-

ses ha pogut inscriure dos equips 

absoluts a la Tercera Territorial B, 

de la Federació Catalana de Tennis 

Taula. El B va debutar amb derro-

ta la setmana passada i dissabte 

serà el torn del primer equip.  

Des del 2019 fins a l'octubre del 

2021, el club ha hagut de fer front 

a una dificultat afegida que ha es-

tat la pandèmia de la Covid-19. 

"Al principi no teníem cap local, 

després hem patit la pandè-

mia... ara hem pogut inscriure 

dos equips absoluts a les lligues 

cttg

ESPORTISTES El Tennis Taula Granollers al Palau d'Esports

territorials de la federació cata-

lana i el club té una trentena de 

jugadors", exclama David Selva, 

president i també jugador. 

El Tennis Taula se segueix en-

trenant a la segona planta del Pa-

lau d'Esports, però ara competeix 

al gimnàs de les Pistes Municipals 

d'atletisme, amb dues taules.

Nil Aragall, monitor al club
Per millorar la tècnica i seguir 

evolucionant en el joc, el CTT Gra-

nollers va contactar la campanya 

passada amb el jugador Nil Ara-

gall, que milita a la Segona Divisió 

estatal amb el CTT La Garriga. "El 

curs passat la meva col·labora-

ció era puntual,  enguany cada 

dilluns fem iniciació i perfecci-

onament amb diferents grups", 

explica Aragall, que veu positiva-

ment l'evolució del club.  jl.r.b.

nevska (número 102 del món), 

que enguany ha guanyat l'Open de 

Polònia; la sèrbia Nina Stojanovic 

(110); la búlgara Viktoriya Tomo-

va (111), i l’hongaresa Dalma Gal-

fi (124). "L'última jugadora del 

quadre principal té el número 

264 del món, això mai ho haví-

em aconseguit i crec que tenim 

l'edició amb més nivell que hem 

fet mai", assenyala Marqués. 

Televisat a Eurosport
El CT Els Gorchs es vestirà de gala 

amb una pista principal amb una 

capacitat per a 200 persones –

amb entrada gratuita–. A més, serà 

televisat pel canal internacional 

Eurosport.  jl.rODrÍGUEZ b.
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spartans

El Club Rugbi Spartans va posar 

en marxa fa uns mesos un nou 

equip en cadira de rodes, que mit-

jançant la plataforma de crowd-

funding Totsuma busca mecenes. 

L'objectiu de la campanya, que 

acaba en una vintena de dies, és 

aconseguir un miler d'euros i, ara 

per ara, ha aconseguit una quarta 

part de la fita marcada. 

La secció va començar els entre-

naments al setembre i des d'ales-

hores busca patrocinadors i ara 

posa en marxa una campanya de 

micromecenatge. "Necessitem 

ajuda per fer front a l'elevada 

inversió que suposa practicar 

un esport adaptat", informa el 

club al portal Totsuma, que asse-

nyala la gran despesa de la ma-

teixa cadira de rodes adaptada al 

rugbi que pot costar "com a mí-

nim 6.000 euros". "Les ajudes 

públiques no són suficients per 

cobrir les despeses que impli-

quen els projectes esportius de 

les persones amb discapacitat", 

RUGBI  LA SECCIÓ INICIA UNA CAMPANYA DE MICROMECENATGE AL PORTAL 'TOTSUMA' AMB L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR MIL EUROS

L'Spartans en cadira de rodes 
busca mecenes per competir

explica el club, que s'ha federat i 

enguany competirà a la lliga de la 

Federació Espanyola d'Esports de 

Persones amb Discapacitat Física 

(FEDDF) amb jornades per dife-

rents punts d'Espanya, fet que en-

Recompenses
LES DONACIONS ECONÒMIQUES
es fan mitjançant el portal digital  

Totsuma, amb una mínima quantitat 

de 5 euros i una màxima de 100 

euros. A partir de 20 euros, el club 

recompensa els mecenes amb una 

samarreta de l'entitat; de 35 euros, 

amb una dessuadora; de 50 euros, 

amb la samarreta i la dessuadora; i de 

80 euros, s'afegeix una experiència 

de jugar en cadira de rodes, a 

banda d'obtenir la dessuadora i la 

samarreta. 

careix el pressupost de la secció. 

La lliga només té vuit equips i en 

una primera fase, el combinat gra-

nollerí viatjarà a Vitòria i Madrid, 

al desembre, i València, al gener. 

A Granollers també s'hi competirà 

una jornada, que es preveu cele-

brar el 15 i 16 de gener. 

L'objectiu és la fase final
L'objectiu de la secció en cadira 

de rodes és formar un equip com-

petitiu i disputar la fase final de 

competició espanyola de rugbi. 

Aquesta serà al primera tempora-

da de la plantilla, que compta amb 

una desena de jugadors.  jl.r.b.

El sènior masculí encadena tres derrotes

L'accés a la Divisió d'Honor Catalana s'ha complicat per al sènior masculí 
del Club Rugbi Spartans, que encadena tres derrotes. Dissabte visita el 
Quebrantahuesos, de Monzó a Osca, amb l'objectiu de guanyar. "Ens 

queden tres jornades i hem de guanyar-les totes tres per mantenir les 

opcions de passar a la Divisió d'Honor", diu el tècnic Maurici Zapater.

WATERPOLO | Pimera Divisió

El waterpolo masculí del CNG va 

sumar el primer triomf de la tem-

porada a la segona jornada de la 

Primera Divisió a la piscina del 

Colegio Brains, de Madrid. L'equip 

dirigit per Tomas Bruder va impo-

sar-se amb un contundent 9 a 16. 

Els vallesans van dominar el 

compromís des del principi i van 

marcar la diferència amb el segon 

quart, amb un parcial al seu favor 

d'1 a 5, que va deixar el compro-

mís bastant decantat pel CNG. El 

màxim golejador va ser el grano-

llerí amb cinc dianes, seguit amb 

tres de Josep Colominas i Aleksan-

der Antonov. El CNG colidera el 

grup B amb una victòria i una 

derrota, empatat amb el seu prò-

xim rival el Poble Nou, que ve de 

guanyar el Premià (11-7).  

L'equip del CNG 

guanya a Madrid i 

colidera el grup B

CN GRANOLLERS - POBLE NOU

Dissabte, 23 - 16 h Granollers
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circuit
El Mundial de Fórmula 1 ha anun-

ciat el calendari del 2022 i inclou el 

Gran Premi d'Espanya del Circuit 

de Barcelona-Catalunya. L'organit-

zació del circ de l'automobilisme 

va publicar fa uns dies l'esborrany 

oficial de la nova temporada, tot i 

que va marcar que la cursa vallesa-

na està subjecte a la renovació del 

contracte amb el Circuit. 

La Fórmula 1 ha fet la seva visi-

ta d'obligat compliment des de fa 

30 anys, quan va estrenar-se l'as-

falt montmeloní. Des d'aleshores, 

any rere any s'ha celebrat el Gran 

Premi d'Espanya i pel 2022 es po-

dria seguir amb aquesta tradició 

del motor de les quatre rodes. La 

pròxima temporada el Mundial 

comptarà amb 23 curses i la del 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

serà la sisena del calendari. 

El calendari ha estat aprovat 

pel Consell Mundial de la FIA i 

s'iniciarà el 20 de març a Bahrain 

i es tacarà el 20 de novembre a 

Abu Dabí. D'entre les novetats del 

MOTOR  LA CURSA SERÀ EL 22 DE MAIG, PERÒ ESTÀ SUBJECTE A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

El Mundial de Fórmula 1 del 
2022 inclou el GP del Circuit

Chema Márquez és una de les vuit 

novetats de la primera llista de 

la selecció espanyola d'handbol, 

després de guanyar la medalla de 

bronze als Jocs Olímpics de Tò-

quio. El central del Fraikin està en 

un gran moment de forma i no ha 

passat desapercebut per al selecci-

onador Jordi Ribera per disputar 

un doble compromís amistós con-

tra la selecció de Romania, el 4 i 6 

de novembre a Avilés.    

El jugador madrileny ja va debu-

tar amb Espanya el juny del 2017, 

per suplir la baixa de Joan Cañe-

llas, i quatre anys més tard torna 

a la dinàmica del combinat estatal.  

De fet, el lateral va guanyar amb el 

combinat júnior estatal la medalla 

d'or del Mundial del 2017 a Algè-

ria. El juny del 2020 va fitxar per 

l'equip vallesà, tot i que aleshores 

va haver de superar una greu lesió 

amb el trencament parcial del lli-

gament creuat anterior del genoll 

esquerre. Aquesta temporada, 

Chema torna a recuperar les bones 

sensacions i ja la setmana passada 

contra el Barça va ser el jugador 

Chema Márquez torna 

a la selecció espanyola

HANDBOL | Asobal  TAMBÉ EN FORMA PART ANTONIO GARCÍA

més valuós del derbi com a màxim 

golejador amb 13 dianes.

A la convocatòria també hi és 

Antonio García Robledo, que a l'es-

tiu va ser medallista olímpic amb 

Espanya. També hi ha convocat 

Ian Tarrafeta (Pauc Handbal), for-

mat a les categories inferiors del 

Balonmano Granollers.

Visita a Lleó
El Fraikin visitarà diumenge 

l'Ademar de Lleó amb la voluntat 

de mantenir les bones sensacions 

de l'últim partit contra el BM Sin-

fín (33-21). Els granollerins ocu-

pen el 4t lloc amb vuit punts.  

bmg

CHEMA MÁRQUEZ
EN PISTA  Un dels moments de la cursa de Fórmula 1 d'aquest 2021

nou calendari, hi ha l'entrada del 

Gran Premi de Miami (EUA) amb 

un nou traçat urbà, que tindrà lloc 

el 8 de maig, just dues setmanes 

abans de la cursa vallesana. 

D'altra banda, tal com va anun-

ciar els diaris Som* a l'edició pas-

sada, també s'està a l'espera de la 

renovació del Mundial de MotoGP, 

tot i que Dorna apunta que el gran 

premi se celebrarà el 5 de juny. 

Pel 2022, el Circuit preveu aco-

llir novament quatre grans premis 

internacionals amb la Fórmula 1, 

la MotoGP, el World Superbike i el 

Ral·licròs.  

ADEMAR LEÓN - FRAIKIN BMG

Diumenge, 24 - 12 h Lleó

FUTBOL | Tercera Divisió

L'EC Granollers es tornarà a veure 

les cares contra el botxí de la pro-

moció d'ascens del curs passat, el 

Sant Andreu. L'ECG de José Sioli-

velles va perdre contra l'hospita-

let la jornada passada (2-1) amb 

bones sensacions després de fa-

llar un penal i no haver pujat un 

gol legal a l'electrònic. "Ens hem 

de fer forts a casa", explica Soli-

velles. 

Bateria de fitxatges
Setmana frenètica als despatxos 

de l'ECG, que preveu incorporar 

un mínim de quatre jugadors. Ahir 

dimecres, a l'hora del tancament 

d'aquesta edició encara no s'havi-

en tancat les incorporacions.  

L'ECG torna a veure 

el Sant Andreu

EC GRANOLLERS - SANT ANDREU
Diumenge, 24 - 12 h Granollers

HANDBOL | Lliga Guerreres

El KH-7 Granollers es va veure 

superat a la segona part per l'Uni-

caja Banco Gijón, que va ser supe-

rior (29-31). L'equip de Salva Puig 

va portar la iniciativa del partit 

durant la primera part, però a la 

represa les visitants van desple-

gar un millor joc fins aconseguir la 

victòria final. 

Les granolleriones van encade-

nar la segona derrota a la Lliga 

Guerreres Iberdrola i ara ocupen 

el vuitè lloc amb cinc punts. El 

pròxim duel de les vallesanes serà 

contra el Lanzarote, que és cuer 

sense punts, i en teoria és un ri-

val assequible. Les canàries van 

perdre l'últim partit disputat a la 

pista de l'Elx, per 32 a 23.  

Segona derrota 

seguida del KH-7

LANZAROTE - KH-7 BMG

Divendres, 22 - 21.30 h Lanzarote

L'Atlètic del Vallès lidera en soli-

tari el grup 9 de la Tercera Cata-

lana després de golejar el Llerona, 

per 4 a 1. L'equip granollerí suma 

L'Atlètic del Vallès, líder 

en solitari del grup 9

FUTBOL | Tercera Catalana  L'EQUIP ENTRENAT PER DANI CASANY ENCADENA TRES VICTÒRIES

els tres partits disputats per victò-

ries, tot i que des de la banqueta 

es fa una crida a la calma perquè 

"només hem jugat tres jornades 

i l'objectiu ha de ser la salva-

ció", assenyala el tècnic Dani Ca-

sany, qui afegeix: "No tenim cap 

pressió del club i això ajuda, 

així que, quan s'acabi la prime-

ra volta, veurem on estem". 

Casany compleix la segona tem-

XAViEr SOLANAS

BELLAVISTA M. - ATLÈTIC VALLÈS

Dissabte, 23 - 19.30h Les Franqueses

porada de la seva tercera etapa 

al club. La passada campanya va 

agafar les regnes de l'equip amb 

l'objectiu de crear un projecte a 

dos anys. "La temporada passa-

da vam acabar amb bones sen-

sacions i això va fer que quatre 

jugadors destacats marxessin 

a equips de superior categoria. 

Tot i que d'altres es van voler 

quedar perquè aquí som com 

una gran família i es respira 

molt bon ambient", diu Casany.

Sis incorporacions
L'equip s'ha reforçat aquest curs 

amb sis incorporacions: a la por-

teria amb Xavi Coll, del juvenil del 

Granollers; a la defensa amb Javi 

Santander i Edu Ruiz, del Bella-

vista Milan; al migcamp amb Jordi 

Sarrate, del juvenil del Sant Celoni, 

i Mohamed El Jellouli, del Bellavis-

ta Milan, i a la davantera amb Javi 

López, de la Batllòria. "Som una 

plantilla jove, que fa poc han 

sortit de l'etapa juvenil, però 

que tenen qualitat i podem ser 

un bon equip perquè ells agafin 

experiència", apunta el tècnic, 

que es mostra satisfet de guanyar 

els tres partits disputats. L'últim 

va ser, a més, amb golejada contra 

el Llerona, per 4 a 1, i dissabte vi-

sitarà la Bellavista Milan.  jl.r.b.

EN JOC  Victòria de l'Atlètic del Vallès contra el Llerona (4-1)
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(Re)descobrint PalouVeus, de nou al Liceu, ara amb 'War Requiem'
Diumenge (11 h) un itinerari guiat a càrrec 

de la historiadora Cinta Cantarell proposa 

un recorregut per alguns dels elements patrimonials més significatius del pla de 
Palou. Inscripció prèvia i aforament limitat.

Veus, el cor infantil d'Amics de la Unió, torna a participar en una 

producció del Gran Teatre del Liceu. Concretament, actuarà a War 

Requiem, amb música del britànic Benjamin Britten i text de Wilfred Owen El muntatge contemporani, de missatge pacifista i ecologista, s'estrena avui, dijous, i es podrà veure fins al 31 d'octubre.

CULTURA

Irene Reig, primera dona al cicle de jazz

PRESENTARÀ 'MIRA', EL SEU NOU DISC, AMB EL PIANISTA JOAN MONNÉ COM A CONVIDAT

Diàleg musical d’allò més estimu-

lant al 49è Cicle de Jazz al Casino. 

Divendres (20 h) Irene Reig –la pri-

mera veu femenina al programa– 

pujarà dalt de l’escenari en format 

de trio i amb la col·laboració espe-

cial del pianista, compositor i ar-

ranjador Joan Monné. Plegats pre-

sentaran les composicions de Mira, 

el darrer disc de la saxofonista del 

Raval, enregistrat a la sala Milano 

de Barcelona, publicat el març pas-

sat i en què toca amb el bateria Joan 

Casares, el baix Pau Sala i Monné al 

piano. Un treball amb vuit compo-

sicions, des de peces pròpies a rein-

terpretacions de Duke Ellington i 

Richards Rodgers en clau contem-

porània i amb arranjaments carre-

gats de personalitat. 

c.r.

CRÍTICA MUSICAL  EL TAG VA ACOLLIR DIUMENGE EL RECITAL 'MOZART CONCERTANT' DE L'OCGR

Diàleg i punt de trobada

Mozart és probablement el com-

positor amb més projecció popular 

i, en conseqüència, el més progra-

mat a les sales de concert. Sovint 

amb les mateixes obres una vegada 

i una altra. Però el geni de Salzburg 

ha llegat un ampli catàleg d’obres 

de gran qualitat i bellesa que no és 

habitual escoltar. Aquest és el cas 

de les simfonies concertants que 

l’Orquestra de Cambra de Grano-

llers va interpretar diumenge, i 

que Mozart va escriure quan tenia 

poc més de 20 anys.

En una simfonia concertant 

l’orquestra dialoga amb els ins-

truments solistes que, al seu torn, 

ho fan entre ells. Aquest diàleg va 

ser ben viu durant tot el concert 

gràcies a l'expressivitat i la com-

penetració dels instrumentistes. 

Destacava la fluïdesa de la viola 

convidada, Gisella Curtolo, així 

com la bona sintonia entre els 

membres del quartet de vent, amb 

moments de molta vitalitat.

Escoltar aquestes obres, doncs, 

és un fet poc comú. Però encara ho 

és menys sentir-les totes juntes tal 

com es va fer diumenge al TAG. El 

concert va presentar les peces en 

ordre cronològic invers començant 

amb la simfonia concertant per a 

violí, viola i violoncel –obra que 

Mozart va deixar inacabada– en la 

versió de Philip Wilby. Aquesta va 

deixar pas a la més coneguda de les 

tres peces: la simfonia concertant 

per a violí i viola, que compta amb 

xavier solanas

A ESCENA  Els actors són personatges que han de sortir de la cambra tancada

un emotiu segon moviment en què 

els dos instruments interactuen 

amb delicadesa i sensibilitat. Final-

ment va ser el torn de la que Mozart 

va escriure per a quartet de vents 

(clarinet, oboè, trompa i fagot).

Les sempre instructives explicaci-

ons de Corrado Bolsi al principi del 

concert recordaven al nombrós pú-

blic que es tracta d’una música es-

crita en un breu període, entre 1778 

i 1779, en el qual Mozart es fa adult 

a partir d'experiències que el mar-

carien especialment, i que aquest 

canvi es percep en la música que es 

va interpretar. Una bona elecció per 

obrir la temporada d’un TAG on es 

respiraven aires de celebració en el 

primer cap de setmana sense limita-

cions d’aforament.  oriol padró

Dg 17 d'octubre 
Al Teatre Auditori de Granollers

	Títol. Mozart concertant

	Intèrprets. Orquestra de 
Cambra de Granollers
	Direcció. Corrado Bolsi
	Solistes. C. Bolsi (violí), 
Gisella Gurtolo (viola), Anna 
Costa (violoncel), Óscar Diago 
(oboè), Teresa Noguerón 
(clarinet), David Bonet (trompa) i 
Laura Serra (fagot)

La fitxa artística

La iniciativa ha sorgit d’una propos-

ta d’Oriol Padró, col·laborador del 

SomGranollers, i Laia Saperas, tots 

dos sense experiència prèvia en el 

mitjà però sí vinculats al món musi-

cal i amb un passat comú als Amics 

de la Unió. La Laia com a intèrpret i 

des del vessant docent i l’Oriol com 

a melòman. “El que ens agrada 

és l’aire informal dels podcasts, 

tens la sensació que és una cosa 

molt casolana”, apunta Padró.

El seu podcast posa en context 

els concerts programats a la tem-

porada de clàssica del Teatre Au-

ditori. Té una durada de mitja hora 

i s’estructura com una conversa 

informal entre dos amants de la 

música, amb un guió obert i lluny 

d’exhibicions de saviesa. Es pot se-

guir al web del TAG, complemen-

tat amb playlists i altres recursos, 

i també està allotjat a les platafor-

mes d’escolta Spotify i iVoox. La 

intenció és la de publicar-lo entre 

10 i 15 dies abans de cada concert. 

“L’excusa és la temporada de 

clàssica del teatre, però la idea 

és que a partir d’aquí parlem de 

música en general; que ens obli-

dem de l’agenda, que fugim del 

producte local i que això pugui 

interessar a gent de més enllà 

del radi d’influència de la ciutat”.

Padró, aquest cop acompanyat 

d’Alba Nogueras com a conductors, 

també és al darrere de Notes al mar-

ge, un programa de Vallès Oriental 

Televisió que neix amb un propòsit 

similar: fer un aperitiu de les actu-

acions de les formacions residents 

de clàssica i de cant coral. Padró 

explica que “al programa de tele-

visió fem allò que no fem al po-

dcast: una petita classe, amb la 

inclusió de fragments musicals i 

una breu entrevista. En general 

té un caràcter més didàctic”.

El programa està realitzat per 

Enric Vilageliu, s’han programat 9 

capítols de 10 minuts de durada i 

s’emet en dues versions, una com 

a prèvia uns dies abans i una altra 

donant pas a l’emissió per VOTV.

Nogueras també va passar pels 

Amics de la Unió i està emprenent 

carrera com a periodista musical a 

mitjans com el digital Núvol. i c.r.

Nou podcast i espai 
televisiu per captar 
nous públics al TAG

MÚSICA  UNA INICIATIVA D'ORIOL PADRÓ I LAIA SAPERAS

Diumenge (17.15 h) la sonoritat 

de l’orgue Josep Maria Ruera, a la 

parròquia de Sant Esteve, tornarà 

a ser protagonista, acompanyant 

les veus del Cor de Cambra de 

Granollers. Marc Díaz, figura com 

a director convidat.

El cor del programa és la in-

terpretació del Magnificat en Re 

Major de Bach. El precediran cinc 

peces corals, entre aquestes una 

de Pau Casals i Lux Aeterna, perta-

nyent a la Missa de Rèquiem d’El-

gar. S'hi fa menció especial d’una 

obra per a orgue sol, estrenada fa 

pocs dies amb motiu de la bene-

dicció del nou abat de Montserrat. 

Està signada pel jove compositor 

Andreu Diport i és un Preludi Aba-

cial basat en la traducció musical 

del cognom del pare Manel Gasch, 

en la tradició de les anomenades 

signatures musicals, criptogrames 

que des d'antic s'han fet servir per 

compondre música.

El concert és una coproducció de 

la Societat Coral Amics de la Unió 

i el Teatre Auditori de Granollers. 

L’entrada és lliure, amb taquilla 

inversa. i

EL CICLE 'LA MÚSICA DEL CEL' ARRIBA A LA 13a EDICIÓ

Música sacra a Sant Esteve

amb 'Magnífic Bach!'

Txema Riera és un investigador de les possibilitats sonores de l’històric orgue 
Hammond B3. Al seu concert de divendres i en format de quartet, va demostrar 
també ser un músic explorador i eclèctic, tot combinant influències tant dispars 
com l’estètica del Barroc, el rock de grups com Yo La Tengo i una versió de la 
cançó Olivia de Silvio Rodríguez.
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L’inici de la temporada de música 

clàssica al Teatre Auditori ha vin-

gut acompanyat d’una bona notí-

cia per als amants del bel canto: 

la represa del cicle d’òpera i sar-

suela. Això succeirà al mes que ve, 

però per entretenir l’espera s’ha 

programat una tanda de tres òpe-

res enregistrades i projectades a 

la pantalla del Cinema Edison.

La primera en arribar, avui, di-

jous (19 h), és Tosca de Giacomo 

Puccini, una de les òperes més 

cèlebres i representades del re-

pertori italià. L’enregistrament es 

va fer al Gran Teatre del Liceu, en 

coproducció amb el Teatre de la 

Maestranza de Sevilla i va comp-

tar amb les veus de Tatiana Serjan, 

Roberto Aronica i Lucio Gallo, sota 

la direcció musical de John Fiore.

El muntatge, escrupolosament 

fidel a l’original, duu la signatura 

de l’escenògraf i director escènic 

Paco Azorínc. El resultat demostra 

la vigència i modernitat d’aquest 

gran clàssic del gènere líric.  

Amb la relaxació de les restricci-

ons d'aforament (al 80% en locals 

d'oci nocturn i a concerts amb es-

pectadors a peu dret) és evident 

que el sector de la cultura respi-

ra alleugerit i tant programadors 

com públic estan desitjosos de re-

cuperar una certa normalitat

A Granollers i comarca un dels 

primers esdeveniments de gran 

format que podran beneficiar-se 

d’aquesta situació és l’edició nú-

mero 24 del Fusiònica, el festival 

independent de música i art visu-

al, que arriba el cap de setmana 

del 29 i 30 d’octubre sota l’orga-

nització de l’Arcada Koncerts.

El cartell inclou i presenta 15 

bandes, la major part afins al har-

dcore i el punk rock, tot i que tam-

bé hi ha espai pel noise, el post 

pop o el post rock: Los Re-Sona-

tors, Coherence, Flamsteed, Mu-

tant Clan, Tilde, Vlack, Bonestorm, 

KLS, Dalla, Tansumica i el retorn 

d'Assac! als escenaris amb punk 

tenyit de nostàlgia. Hi ha abun-

dant presència vallesana, amb 

Gürtel Club, sorgits de l’escena de 

Can Masferrer, a Montornès del 

Vallès; Zesc, també des del Baix 

Vallès; Againsters, amb membres 

dels veterans roquerols Budellam 

i Zombi Pujol, i 800 Mil Pepas.

El Fusiònica 22.0 se celebrarà 

al Parc Firal de Granollers, diven-

dres 29 d'octubre a partir de les 

18 h i dissabte 30 a partir de les 

16 h. Les entrades ja es poden ad-

quirir al seu web – fusionica.org– 

per un import que oscil·la entre 

els 10 i els 12 euros, en funció del 

dia.  carles riobó

hamlet

MÚSICA  LA VETERANA BANDA MADRILENYA, A LA NAU B1 ARCADA KONCERTS EL PREPARA PER AL 29 I 30 D'OCTUBRE UNA OBRA DE LLUITA I PASSIÓ

L'Edison projectarà 
tres òperes i 
començarà per 
'Tosca' de Puccini

El festival Fusiònica torna 
a la càrrega amb l'habitual 
esperit alternatiu

Justament això és el que promet 

l’actuació de dissabte (22 h) de 

la veterana banda madrilenya 

Hamlet a la sala Nau B1. Un grup 

de metal amb més de tres dècades 

de trajectòria i 14 discos editats 

que ara es reinventa en una gira 

en clau acústica, un repte insòlit a 

la seva carrera. L’estímul afegit és 

que el quintet farà un repàs de tots 

els seus èxits, amb himnes inamo-

vibles del seu repertori com Antes 

y después, Desaparecer i Imaginé.

El format acústic sempre re-

presenta un desafiament, perquè 

despulla les cançons dels arranja-

ments i dels artificis de producció, 

deixant al descobert l'esquelet, 

l'essència. Es converteixen en una 

cosa nova, i és aquí el talent com-

positiu ha de passar la prova.

En actiu des de 1987, amb la 

mirada posada en grups com 

Slayer, Sepultura o Pantera, el so 

de Hamlet s’ha anat transformant 

amb els anys. El seu darrer tre-

ball en estudi, publicat el 2018, 

ja marcava un pas més enllà en el 

seu estil i, de manera significati-

va, el van titular Berlín: “una ciu-

tat sempre inconformista i en 

constant evolució”.  

Hamlet es reinventa
Hi seran els vallesans

Gürtel Club, Zesc, 800 Mil
Pepas i Againsters, a més 

de Coherences, Dalla i Tilde
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Predicant amb l'exemple

Durant la visita comentada a les exposicions, Joan Fontcuberta i Andrés 
Hispano van protagonitzar una de les famoses "escultures d'un minut" 
d'Erwin Wurm, en les quals l'espectador es converteix en protagonista.

CARLES RIOBÓ

ARTS VISUALS  EL FESTIVAL, AMB SEU A GRANOLLERS I BARCELONA, ASSUMEIX EL REPTE DE FER EDUCACIÓ EN LA IMATGE

“L’edició d’enguany és impressi-

onant, amb un programa ambi-

ciosíssim”. Són paraules pronun-

ciades dijous per Joan Fontcuberta, 

en nom de l’equip directiu, durant 

l’acte d’inauguració del Panoràmic. 

En el seu parer, en aquesta cinque-

na edició ja s’ha superat la fase de 

consolidació i es pot parlar d’”una 

oferta de festival feta amb una 

qualitat professional, amb uns 

continguts d’una certa profun-

ditat, presentats amb rigor i que 

intenten abastar mots públics. 

Estem presentant un programa 

molt transversal sobre unes te-

màtiques que ens semblen d’in-

terès general”.

L’alcalde Josep Mayoral va elo-

giar el vessant pedagògic del fes-

El Panoràmic enceta 
l'edició més ambiciosa

tival i Fontcuberta va confirmar 

que educar-nos en la imatge és 

una de les prioritàries que ens 

hem d’autoimposar. “Des del 

món de la imatge tenim una 

responsabilitat. La imatge ja no 

és una faceta decorativa sinó 

que és un llenguatge, una forma 

de construir i pensar la realitat. 

La imatge ens formatejarà les 

consciències i els esperits. Qui 

domini la imatge dominarà la 

realitat”, va advertir.

Sobre el creixement del festival 

la regidora de Roca Umbert, Pie-

tat Sanjuan, va explicar que, ja en 

els seus orígens, el Panoràmic es 

va imaginar com “un festival ben 

arrelat a la ciutat, però amb la 

mirada projectada ben enfora. I 

durant aquests cinc anys això és 

el que ha anat passat i esperem 

que es desenvolupi encara més 

i es converteixi en un festival de 

referència en l'àmbit de la pro-

ducció artística i audiovisual”.

L’acte es va tancar amb unes re-

flexions d’Andrés Hispano, mem-

bre del comitè assessor del festival, 

entorn dels eixos temàtics i els con-

tinguts de l’edició d’enguany: “les 

exposicions que podreu veure 

són una mostra de l’amplitud 

amb la qual es poden interpre-

tar i gaudir les obres d’art. Són 

fruit d’una generació d’artistes i 

d’espectadors on ja no s’imposa 

una lectura ni una interpretació; 

són totes obertes a revisions a la 

mida de cadascú”. 

L'espai diàfan i industrial de la nau de Dents de Serra ha estat intervingut pel 

premiat arquitecte olotí Xevi Bayona per acomodar tres exposicions diferents 

de manera simultània. Bayona ha concebut unes sales modulars que, en certa 

manera, recorden les diferents habitacions d'una casa.

La posada en escena

LES VUIT EXPOSICIONS A LA CIUTAT
n ONE MINUTE FOREVER. Erwin Wurm 

L’austríac Erwin Wurm, present a Granollers, és 

el protagonista destacat d’aquesta edició. A la 

mostra que se li dedica s’inclouen instal·lacions, 

projeccions i, sobretot, les seves famoses “es-
cultures d’un minut”, que amb el pas del anys 

han anat creixent en escala i ambició. Aquestes 

prenen vida gràcies a la interacció dels especta-

dors, que han de seguir les instruccions propor-

cionades per l’artista per recrear escenes absur-

des utilitzant objectes quotidians. Segons Joan 

Foncuberta, codirector del festival, “aquest és 
un lloc de participació, on perdre la vergonya”. 

L’obra de Wurm, encomanada de sentit de l’hu-

mor, es va avançar a l’actual moda dels memes i 

dels reptes virals i és una “metàfora de la socie-
tat de consum i del més és més".

n NO PLACE LIKE HOME. Weronika Gęsicka 

L’artista polaca es rebel·la contra l’imaginari ca-

pitalista nord-americà, construït per la publicitat 

i les pel·lícules de Hollywood. El resultat són els 

seus collages digitals que deconstrueixen con-

ceptes com la família o el consumisme.

n IMAGINACIÓ ESPECULATIVA: EL LLEGAT 
AFROFUTURISTA. Col·lectiva 

Repàs a un moviment artístic panafricà que es-

pecula amb un futur on els afrodescendents tin-

guin un protagonisme que modifiqui els rols que 

tradicionalment els ha assignat el colonialisme i la 

dominació blanca

n EL DIT A L'ULL: FOTOGRAFIA INCONSCIENT. 
Col·lectiva (Museu de Granollers)

Il·lustra com com l’atzar, l’error i l’imprevist, en-

lloc de ser elements de pertorbació, poden arri-

bar a ser una força creadora.

n INTERVENCIÓ TOP MANTA. Sindicat de manters 

La història d'aquest col·lectiu en un work in pro-

gress en forma de mural a l'aire lliure.

n THE IMMORTAL JELLYFISH. Rosana Antolí 
Una instal·lació immersiva que, rere l’aparença 

d’una ficció en un futur distòpic, planteja un co-

mentari sobre el canvi climàtic.

n RAT.SYSTEM. Julie Freeman 

(Museu de Ciències Naturals)

A partir de l'estudi de'una colònia de rates talp, 

la proposta juga alhora amb la ironia i la crítica 

sobre aspectes de la nostra societat, com per 

exemple el dret a la privacitat

n OPEL CIRCLE, LIVED RELATION. Col·lectiva 

Una selecció de 34 fotollibres, especialment de 

petites editorials independents, que comple-

menten les línies temàtiques del festival.

CARLES RIOBÓ

INSTAL·LACIÓ La medusa concebuda per Rosana Antolí viu a l'interior de la Tèrmica
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TEATRE  L'ADAPTACIÓ TEATRAL HA REEDITAT L'ÊXIT DEL SEU REFERENT LITERARI

'Canto jo i la muntanya balla', 
en versió escènica al TAG

Canto jo i la muntanya balla ha es-

tat un veritable fenomen editori-

al, a Catalunya i també a fora, amb 

múltiples traduccions. Tant és així 

que la novel·la de la osonenca Ire-

ne Solà ha generat una peculiar 

adaptació escènica de llarga dura-

da que divendres (20 h) arribarà 

a la Sala Gran del Teatre Auditori 

ARXIU

ADAPTACIÓ  El muntatge fa servir diversos llenguatges escènics i musicals

La companyia de la coreògrafa i 

ballarina barcelonina Lali Ayguadé 

tanca amb Hidden la seva trilogia 

escènica sobre la identitat, iniciada 

amb Kokoro (2015) i continuada 

amb IUanMi (2017)

Aquest darrer muntatge, on 

conviuen els intèrprets dalt de 

l’escenari i la veu de la cantant ma-

llorquina Joana Gomila, fa una mi-

rada a aquelles coses que ens de-

fineixen, però que –amb el pas del 

temps– han quedat ocultes sota el 

vel de l’inconscient. Ayguadé re-

flexiona amb la idea que el nostre 

present difumina el passat. Com 

la vida deixa un rastre de records 

que queden a l’ombra, amagats 

sota un tel d’artifici.

A partir del moviment, Hidden 

ens parla de la identitat imposada 

pels cànons socials en el marc di-

gital, de la creació del nostre propi 

personatge, de l’aspiració a encai-

xar en la visió dels altres i de la 

nostra imatge pública en contrast 

amb el jo més real. 

L’espectacle es presenta diu-

menge (19 h) al Teatre Auditori.   

DANSA  LA PROPOSTA D'ART DEL MOVIMENT DEL TAG

Lali Ayguadé busseja en

l'inconscient amb 'Hidden'

Tallers
La presentació de Hidden arriba 
molt ben acompanyada. Una hora 
abans de l’espectacle el col·lectiu 
de crítics del portal web Recomana.
cat proporcionarà algunes eines per 
poder gaudir millor de la proposta 
artística. I després de l’espectacle 
s’ha programat una postfunció en  
la qual els espectadors que ho  
desitgin podran conversar i 
intercanviar impressions amb els 
membres de la companyia.Aquest 
cap de setmana la ciutat viurà la 
dansa de manera intensa, amb dues 
propostes relacionades. Divendres  
(10 h) la mateixa Lali Ayguadé 
impartirà un taller de moviment al 
Centre d’Arts en Moviment, a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, adreçat 
a participants amb un nivell avançat. 
L‘endemà dissabte (17.30 h) i al 
mateix espai la rellevarà el ballarí i 
coreògraf Marc Lapuerta, que farà 
un taller d’improvisació guiada de 
moviment, orientat a persones amb 
un nivell inicial i intermedi.

A l'Edison

Amb motiu de la commemoració dels 

25 anys de la seva creació, el Centre 

de Titelles de Lleida recupera una ver-

sió lliure del conte clàssic de la Rínxols 

d’Or, amb música i cançons originals. 

Diumenge (12 h) es podrà comprovar la 

vigència d'aquesta rondalla popular en 

una funció al Cinema Edison, recoma-

nada per nens i nenes a partir de 2 anys.

ESPECTACLE FAMILIAR 
AMB 'LA JANA I 
ELS TRES ÓSSOS'

de Granollers.

Amb dramatúrgia de Clàudia 

Cedó i direcció de Guillem Albà i 

Joan Arqué, el muntatge proposa un 

híbrid de teatre de gest, text i mú-

sica en directe, composada per la 

cantautora Judit Neddermann. En 

aquest text màgic prenen la paraula 

dones i homes, fantasmes i dones 

d’aigua, núvols i bolets, gossos i 

cabirols que habiten entre Campro-

don i Prats de Molló.

Després de l’espectacle s’ha 

programat una postfunció per tots 

aquells espectadors que vulguin 

compartir les seves impressions 

amb els creadors.  
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LITERATURA I GASTRONOMIA  PRIMERA MATINAL XOCOLITERÀRIA A LA PLAÇA DEL PEIX

Maridatge de lletres i cacau
La xocolata combina amb tot. 

Aquesta és una màxima que el xo-

colater i pastisser Joan Bonet ha 

fet seva des que va instal·lar-se a 

la ciutat, ara fa 9 anys, al capda-

vant de l'obrador i botiga Xocola-

tes Granollers. Ara fa un pas més 

tot proposant la Primera Matinal 

Xocoliterària de Granollers, que 

tindrà lloc dissabte (10.30 h) en 

un escenari cèntric i no del tot ex-

plotat: la plaça del Peix.

En realitat la iniciativa ha sor-

git gràcies a la coneixença amb 

la Marta Queralt, responsable 

del blog i del compte d'Insta-

gram Tinta & Chocolate, estrenat 

el Sant Jordi passat i que es basa 

plenament en l'aliança de les lle-tres i el cacau. La filla del mestre 
xocolater, Marta Bonet, s'ha afegit 

a l'equip organitzatiu, que també 

ha aconseguit la complicitat d'al-

tres establiments comercials de la 

zona, com la llibreria La Gralla, la 

botiga d'instruments Cau de Mú-

sics, la videoproductora Videostu-

di o també la perruqueria de Xa-

vier Arcarons. Com apunta Bonet, 

"la idea és crear una mica de 

consciència de barri i aprofitar 
aquest indret recollit i amb una 

certa intimitat".

L'acte central del programa serà 

la conversa amb les autores de dos 

llibres en els quals la xocolata té un important pes específic: Desig 

de xocolata, de la mataronina Care 

Santos, i Pa amb xocolata, de la 

igualadina Teresa Roig. Totes dues 

en llegiran fragments i també  

atendran les preguntes del públic. 

Un aperitiu musical a càrrec de 

l'Aula de Música l'Orquestra dona-rà pas a la signatura de llibres, fins 
a l'hora de dinar. I no cal dir que 

c.r.

A L'OBRADOR  Joan Bonet, aquesta setmana, banyant ossos de sant

també hi haurà un obsequi dolç 

per a tots els assistents.

D'altra banda, Xocolates Grano-

llers tornarà a tenir protagonisme 

ben aviat amb l'imminent llan-

çament d'un original calendari 

d'advent de Granollers, que asse-

nyalarà el camí del Nadal. Tindrà 

una il·lustració de la Porxada de la 

garriguenca Maria Ripol i els per-

sonatges seran els protagonistes 

del seu conte infantil El desig de 

la Pedra de l'Encant, amb possibi-

litats de personalització. i c.RIOBÓ

Els Xics recuperen

les places a Can Bassa

Després de la represa dels assajos 

castellers, ara és l'hora que les colles 

recuperin les places. Els Xics de 

Granollers ho faran dissabte (18 h) 

amb una actuació castellera a la pla-

ça Joan Oliver, en col·laboració amb 

l'AV de Can Bassa. Passat més d'un 

any sense castells, al setembre es 

permetien assajos i actuacions d'un 

màxim de 160 persones, i divendres 

desapareixien les restriccions. 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 21 al diumenge 24 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 14º 20º 12º 19º 9º 21º 9º

BÀSQUET. DISSABTE 23, 17.45 h
CB GRANOLLERS - UE MONTGAT
c. Girona. Amb Guillem Raich i Arnau Moya

HANDBOL. DIUMENGE 24, 12 h
ABANCA ADEMAR LEÓN - FRAIKIN BMG
Palau d'Esports. Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 12, 12 h
EC GRANOLLERS - UE SANT ANDREU
Municipal del carrer Girona. Amb Emma 
Montané i Daniel Godoy

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

La Troca, a Roca Umbert, acull des 

de divendres l'exposició Retrats 

sota el foc, un projecte personal 

del roquerol Daniel Garcia Crespo, 

antic membre dels Diables de Gra-

nollers i especialitzat en fotografia 

sociocultural. Aplega 39 instantà-

nies de Diables captades arreu de 

Catalunya entre 2015 i 2020, en-

tre les quals una de Granollers. El 

seu treball se centra en "els sen-

timents i les emocions", alhora 

que cerca el contrast i evidencia 

que als balls de Diables "no tot 
és disbauxa, i també hi ha mo-

ments de serenor". L'exposició es 

pot veure fins al 30 d'octubre, de 

dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Retrats sota el foc és el preàmbul 

de la sisena diada de Diables de Gra-

nollers, que arriba dissabte, encara 

amb un format reduït per la Covid. 

Sigui com sigui, la colla s'ha tret l'es-

pina i tornarà a cremar al centre. Se 

celebrarà una cercavila nocturna 

(22 h) amb les colles infantil, jove i 

gran que recorrerà el tram de l'illa 

de vianants entre les places de la 

Corona i Maluquer, i culminarà amb 

un petit castell de focs.  c.R.

c.r.
TRADICIÓ  DIABLES CELEBRA LA SISENA DIADA DISSABTE

REFERENT  Daniel Garcia Crespo, al costat del retrat del seu pare, a Reus

Fotogènia diabòlica

El festival sardanista 

torna a la Porxada

Després de l'anul·lació l'any pas-

sat arran de la pandèmia, l'Agru-

pació Sardanista de Granollers 

torna a celebrar el Festival Sarda-

nista a la Porxada, que arriba a la 

49a edició. El certamen, dedicat a 

les colles veteranes i al públic en 

general, serà diumenge, a partir 

de les 11 h, i amb la música de la 

Cobla Ciutat de Granollers, que 

interpretarà una desena de peces.

L'aforament de l'espai per ballar 

serà restringit i caldrà reservar 

plaça per mitjà del correu sarda-

nistagranollers@gmail.com.  
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El segle d'or a la ciutat

Avui, dijous (19 h), el Museu de Granollers oferirà una 

nova conferència vinculada al retaule gòtic de Sant 

Esteve. En aquest cas, el catedràtic d'història Jaume Dantí explicarà què passava a Granollers a finals del segle XV, el 
segle d'or, quan s'encarregava el retaule.

Can Palots bufa 15 espelmes

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 21

19 h Espai d'Arts de Roca Umbert

The last angel of history de John

Akomfrah. Cinefòrum del festival 

Panoràmic

19 h Cinema Edison

Tosca. Emissió de l'òpera

DIVENDRES, 22

10 h Teatre Auditori de Granollers

Taller de moviment amb Lali Ayguadé 

20 h Casino Club del Ritme

49è Cicle de Jazz. Irene Reig Trio feat. 

Joan Monné

20 h Teatre Auditori de Granollers

Canto jo i la muntanya balla. Teatre 

DISSABTE, 23

9 h Plaça de Can Trullàs

Encants Solidaris de l' Assemblea 

d'Aturats de Granollers

10.30 h Plaça del Peix

I Matinal Xocoliterària de Granollers.

16 i 16.30 h Museu de Ciències 

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat

augmentada i visites guiades a

l'exposició Tu investigues!

AGENDA

17 h Cinema Edison

Cicle de curts. Festival Panoràmic

17.30 h Plaça Jacint Oliver

Actuació castellera dels Xics 

17.30 h Centre d'Arts en Moviment

Improvisació guiada de moviment amb 

Marc Lapuerta. Taller

20.30 h Cinema Edison

The wolfpack de Crystal Moselle.

 Cinefòrum del festival Panoràmic

22 h Sala de concerts Nau B1 

Hamlet. Concert en acústic 

DIUMENGE, 24

9 h Parc de Ponent

Mercat de segona mà de Ponent

11.30 h Plaça de la Porxada

Ballada de colles veteranes

11 h Antigues escoles de Palou

Palou. Paisatge rural, paisatge cultural. 

Itinerari guiat

12 h Cinema Edison

La Jana i els tres óssos. Titelles

17.15 h Parròquia de Sant Esteve

Magnífic Bach! Concert  coral i d'orgue

18 h Teatre Auditori de Granollers

Hidden. Dansa

DILLUNS, 25

18 h Sala Francesc Tarafa

El Teatre Auditori de Can Palots, a Canovelles, celebra els seus primers 15 anys de vida. 

Per festejar-ho, s’ha dissenyat una programació especial per aquest cap de setmana 

que transcorrerà en dos àmbits: la plaça de Margarida Xirgu i la Sala Arimany.

Els actes arrencaran divendres a la tarda (18 h) amb  un taller de balls tradicionals a 

càrrec de l’Associació Passaltpas i la inauguració de l’exposició sobre l'arquitectura 

local de l’Associació Fotogràfica de Canovelles (AFOCA). També es farà una mostra de 

cultura popular en què participaran els Gegants de Canovelles, la Colla de Bastoneres 

i la Colla de Gitanes i, quan sigui fosc, la Colla de Diables de Canovelles il·luminarà el 

cel amb un castell de focs. La jornada culminarà amb l’animació de la formació musical 

de carrer Brass the Gitano. 

L’endemà, dissabte, el Teatre Auditori Can Palots acollirà l’espectacle Ex Cupidos, 

d’Hotel Cochambre (20 h), una proposta d’humor, boig, irònic, divertit i musical, que 

pretén invocar Cupido perquè faci acte de presència.

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

El Modernisme i les flors.  

Fins al 9 de gener de 2022

El dit a l’ull: fotografia inconscient. 
Fins al 28 de novembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals 

Transition. Art abstracte de Núria 

Escudé. Fins al 30 d'octubre

Biblioteca Roca Umbert

Instal·lació L'oracle fotogràfic.

Fins al 15 de novembre

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. Fins al 31 de desembre

Restaurant Anònims

Dubtant, que és gerundi de Montse 

Aldrufeu. Fins al 30 d'octubre

DIJOUS, 21

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Popcorn de por

DIVENDRES, 22

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 23

9 h Estació de Renfe de Corró d'Avall

Excursió al bosc del Malhivern de la 

Garriga

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Alyahat o la suma dels dies. Teatre

DIUMENGE, 24

11 h Parròquia de Santa Coloma de 

Marata

Història del tango. Concert 

d'homenatge a Astor Piazzolla

Com prevenir l'addició infantil a les 

pantalles. Xerrada

22 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

DIMARTS, 26 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Atzar, necessitat i finalitat.
Conferència de pràctica filosòfica

LES FRANQUESES



DJ, 21 OCTUBRE 202132

OR / RELLOTGES / DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA · 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


