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EN PORTADA

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       679 633 709 
       607 922 455

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, banquets…)

L’1 DE NOVEMBRE
OBRIM!

La crisi provocada per la pandèmia ha signi�icat 
"un degoteig constant i que no s'atura de més 

persones amb una situació de precarietat ali-

mentària". Així ho assegurava dilluns a Granollers la presidenta de la Federació Catalana del Banc dels Aliments, Roser Brutau, a la presentació de la campanya de voluntariat de la 13a edició del Gran Recapte d'Aliments, als magatzems d'El Xiprer, al polígon Ramassar. A Catalunya el Banc d'Aliments té 267.000 bene�iciaris, detallava Brutau, qui de-manava a la ciutadania que "visualitzi aquest 

quart de milió de persones vulnerables; és 

molt fort", lamentava.De fet, Natàlia Sanchis, gerent de la Fundació El Xiprer –una de la vintena d'entitats de la comarca que es bene�icia de la recollida d'aliments–, alerta-

El Gran Recapte s'aproparà
al comerç de proximitat

La iniciativa del Banc d'Aliments repetirà una edició 

virtual arran de la pandèmia, però es podran fer 

donacions tant a grans superfícies com a botigues 

El Xiprer, una de les entitats beneficiàries, recorda 

que la demanda de famílies vulnerables ha crescut

un 15% i que actualment atén unes 1.100 famílies

va que la demanda ha crescut el darrer any entre un 13% i un 15%, de manera que El Xiprer lliura aliments a unes 1.100 famílies de Granollers, les Franqueses, Canovelles i la Roca. "El que més ens 

preocupa és la pobresa que s'ha croni�icat en 
algunes famílies", indicava.
En línia, però de proximitatEn aquesta ocasió, com l'any passat, el Gran Re-capte tornarà a ser virtual arran de la pandèmia, de manera que es podran fer aportacions a través del web granrecapte.com –en forma de cistella d'aliments o de diners–, així com a l'hora de pagar a caixa dels establiments de les cadenes de super-mercats participants. Una de les novetats d'aques-ta edició, però, serà la crida al petit comerç i als 

mercats perquè també participin d'aquesta inicia-tiva solidària. "Tenint en compte els objectius de 

desenvolupament sostenible, que tenen molt 

present la proximitat, volem potenciar la col-

laboració de botigues, més enllà de les grans 

super�ícies que �ins ara han participat". De fet, al Vallès Oriental l'any passat es va fer una prime-ra experiència en aquest sentit i que va permetre 
"recaptar molts productes frescos" de parades del Mercat de Sant Carles i una desena de botigues més, remarcava la responsable d'El Xiprer.Mentre que l'any passat s'iniciava aquest nou model a través d'uns tiquets de donacions, en-guany aquestes aportacions es faran a través d'una 
app que, mitjançant la tecnologia blockchain, per-metrà que les donacions quedin registrades i es vinculin a una entitat social del mateix municipi o barri de la botiga. Així, les entitats tindran un crè-dit en aquell establiment per adquirir els produc-tes d'alimentació que més necessitin. Els clients que facin les aportacions rebran un codi QR en què, si s'escau, tindran un certi�icat per desgravar la do-nació, que pot ser de qualsevol import.
Crida al voluntariatL'acte de dilluns servia també per donar el tret de sortida de la campanya de voluntariat per aquesta 13a edició. Malgrat que la recaptació d'aliments no és �ísica, sí que el cap de setmana del 19 i 20 de no-vembre hi haurà voluntaris a les grans super�ícies per informar i esperonar la ciutadania a fer aquest gest solidari. Per sumar-se a l'equip de voluntariat del Gran Recapte només cal registrar-se a granre-
capte.com. Al Vallès Oriental, l'any passat s'hi van desplegar 1.603 persones voluntàries, a 129 punts de recollida de 24 cadenes alimentàries, recordava Joan Hidalgo, delegat del banc a la comarca. ❉ M.ERAS

Els botiguers disposaran 

d'una aplicació mòbil 

per tal de donar-se 

d'alta per participar a la 

iniciativa i registrar les 

aportacions ciutadanes.

El Gran Recapte de 

2021 se celebrarà del 

19 al 27 de novembre 

als establiments –amb 

voluntaris als punts 

de recollida els dies 

19 i 20–. La recaptació 

online, però, tindrà un 

període més ampli i es 

podran fer aportacions 

de l'11 de novembre a l'11 

de desembre.

App

Dates

M.E.

CRIDA AL VOLUNTARIAT  Natàlia Sanchis, Roser Brutau i Joan Hidalgo presentaven el Gran Recapte 2021



DJ, 28 OCTUBRE 20214

El rebut de la recollida d'escombraries 
s'encarirà 10 euros, com ha estat enguany
De cara als impostos i les taxes 

municipals per al 2022, el govern 

granollerí ha mantingut el criteri 

que ja va anunciar a inicis de man-

dat sobre l'increment progres-

siu i sostingut de la pressió fiscal 

"per donar una certa fiabilitat 

als serveis públics municipals i 

als contribuents", deia el regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades, dimarts 

al ple municipal. El també portaveu 

del PSC explicava que l'impost de 

béns immobles urbans (IBIU) i l'im-

post d'activitats econòmiques (IAE) 

tindran, com en aquest exercici de 

2021, un increment de l'1,5%, "tot i 

que l'IPC d'aquest any es preveu 

que arribi al 2,8%", puntualitzava.

Per a Terrades, la crisi de la Co-

vid és diferent de la crisi financera 

de 2008, quan el govern va decidir 

no augmentar la pressió fiscal du-

rant 8 anys. Ara, tot i que "és veri-

tat que el camí deixa situacions 

molt complexes de vulnerabili-

tat que es podran abordar en el 

debat pressupostari, la crisi té 

una recuperació mantinguda i 

pensem que la proposta que fem 

no és agosarada".

L'aspecte de les ordenances fis-

cals que més s'incrementarà és el 

rebut de les escombraries domi-

ciliàries, en un 6,9%, és a dir que 

suposarà 10 euros més anuals, de 

manera que passarà dels 145 euros 

d'enguany als 155 per habitatge el 

2022. De fet, l'any passat, el rebut 

ORDENANCES FISCALS  EL PLE DE GRANOLLERS APROVA ELS CANVIS EN IMPOSTOS I TAXES PER AL 2022, AMB ELS VOTS DE PSC I ERC

també es va apujar 10 euros, que 

llavors suposava un 7,41% d'incre-

ment respecte al 2020. Terrades 

també alertava que, tot i l'augment 

de la taxa, aquesta no cobreix el to-

tal de la despesa del servei.

També en l'àmbit de la gestió 

de residus, com a novetat, s'ha 

augmentat un 5% la bonificació 

per als contribuents que acreditin 

fer ús de les deixalleries del munici-

pi en 5 o més ocasions, una propos-

ta d'ERC que el govern ha acceptat.

25% menys per a terrasses
En el cas de la taxa per l'ocupació de 

la via pública amb taules i cadires  

–després de la reducció del 50% 

de les tarifes aaquest 2021 per tal 

d'ajudar a la recuperació de la crisi 

provocada per la Covid en el sector 

de la restauració– es recuperen par-

cialment les quotes i es manté una 

reducció del 25% sobre les tarifes 

de 2020, de manera que la tarifa 

sencera no es pagarà fins al 2023.

Aquest increment gradual és fruit 

d'un acord amb els grups de l'oposi-

ció, que demanaven al PSC rectificar 

la proposta inicial de recuperar el 

100% de la tasca en el proper any.

Respecte a la taxa per estaciona-

ment regulat a la via pública –zona 

blava– es produeix un augment del 

5%. El regidor ponent recordava 

que les tarifes estaven congelades 

des de 2013, com també les de ser-

veis educatius i conservació del ce-

La Bonoloto deixa 107.149 eurosAcord amb els paradistes de Sant Carles
En el sorteig de dimecres de la setmana passada de 

la Bonoloto hi va haver dues butlletes premiades de 

Segona Categoria, una de les quals va ser validada al 

punt de venda del número 98 del carrer Sant Esteve. 

L'afortunat s'enduia 107.148,52 euros de premi.

El ple ha aprovat la modi�icació del contracte de concessió de les
parades del Mercat de Sant Carles, segons el qual el cost de les obres 

efectuades al soterrani i instal·lacions complementàries (928.106 euros) 

repercutiran als paradistes titulars de les concessions de les parades a 

través d'un canon anual durant els 25 anys de durada de la concessió.

SOCIETAT
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El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha 

anul·lat diversos punts de la llei regula-

dora de les hisendes locals del 2004, en 

concret el que fa referència a l'impost 

de plusvàlua, un impost que cobren 

els ajuntaments per les operacions de 

compravenda d'immobles i que, segons 

aquesta anul·lació, hauran de deixar de 

cobrar. Aquest impost suposa una im-

portant font d'ingressos a les arques 

municipals i es cobra en dos supòsits: 

quan es traspassa un immoble, el ve-

nedor ha d'abonar l'impost al consistori 

on hi ha registrada la propietat, i en el 

cas d'una donació o herència, la persona 

que rep la propietat és la que haurà de 

liquidar el tribut. Segons les dades de la 

liquidació de l'Ajuntament de Granollers, 

el 2020 el consistori havia pressupostat 2 

milions euros pel cobrament de l'impost 

sobre l'increment del valor dels terrenys 

de natura urbana (plusvàlua). D'aquests, 

2.666.885 euros nets van ser drets reco-

neguts, dels quals l'Ajuntament va tenir 

una recaptació neta d'1.642.502 euros.

El regidor d'Hisenda de Granollers 

s'ha mostrat preocupat pel possible im-

pacte d'aquesta sentència en el pressu-

post municipal, però ha recalcat que el 

ministeri ha emès un comunicat en què 

assegura que "cal legislar per garantir 

la salut financera dels ajuntaments. Ja 

veurem com acaba tot això", deia Terra-

des. En aquest sentit també es pronun-

ciava la portaveu d'ERC, Núria Maynou, 

qui recalcava que l'impost "és clau per 

garantir la suficiència financera dels 

ajuntaments per mantenir serveis pú-

blics" i demanava solucions a l'Estat.

EL CONSTITUCIONAL 
ANUL·LA L'IMPOST 
DE PLUSVÀLUA

tot, la portaveu republicana, Núria 

Maynou, reconeixia "preocupació 

per l'increment de l'IBI" i dema-

nava més bonificacions. "La llei ho 

dificulta, així que hem demanat 

vincular els ajuts a través dels 

pressupostos", deia. De fet, el re-

gidor d'Hisenda apuntava que al-

gunes de les propostes dels grups 

de l'oposició "no tenen encaix en 

el debat d'ordenances i sí en el 

pressupostari. Ara s'obren tres 

setmanes per abordar-ho ple-

gats", deia. El ple sobre el pressu-

post municipal per a 2022 serà el 

15 de novembre.

Entre altres propostes d'ERC 

que no han prosperat també hi ha 

un recàrrec del 50% de l'IBI en els 

pisos buits i crear una bonificació 

de fins al 95% per als habitatges 

que es lloguin sota el preu referen-

cial de l'Agència de l'Habitatge. 

El regidor de Junts Josep Maria 

Noguera considerava que encara 

s'està en fase de recuperació de 

l'activitat d'alguns sectors i que 

"aquesta fase es pot estroncar". 

Noguera lamentava que l'IAE s'apli-

qui independentment dels resultats 

de l'empresa contribuent, si no "pel 

carrer o la zona on està emplaça-

da. Això no ajuda a la recupera-

ció", concloïa, i anunciava una "abs-

tenció exigent i expectant".

Cs i Primàries hi votaven en con-

tra. Els primers perquè demana-

ven la congelació d'impostos. M.E.

mentiri, que s'havien mantingut des 

de 2011. Així, la modificació aprova-

da dimarts proposa l'increment del 

3% de les tarifes de l'Escola Munici-

pal de Música i d'un 15% (1,85 eu-

ros) per nínxol en el rebut anual de 

conservació del cementiri, i un 20% 

en el cas dels panteons.

Arran de tots aquests canvis tri-

butaris, l'Ajuntament incremen-

tarà el pressupost d'ingressos en 

749.000 euros.

L'opinió de l'oposició
Les ordenances fiscals per al 2022 

s'aprovaven amb els vots a favor 

del govern del PSC i d'ERC, qui con-

siderava l'augment moderat. Amb 
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Els Centres d'Atenció Primària 

(CAP) de l'Institut Català de la Sa-

lut al Vallès Oriental han iniciat 

la campanya de vacunació contra 

la grip, que enguany té com a ob-

jectiu principal arribar a les per-

sones majors de 60 anys, les que 

pateixen una malaltia crònica, 

embarassades i professionals de 

la Salut. Com a novetat, en aquesta 

ocasió, les persones que van rebre 

la segona dosi de la vacuna contra 

la Covid-19 fa més de 6 mesos i 

que tenen més de 79 anys, podran 

rebre simultàniament la vacuna 

de la grip i la tercera dosi contra 

la SARS-CoV-2.

Així, amb la doble vacunació, 

l'ICS pretén protegir al màxim els 

col·lectius més vulnerables davant 

una possible coinfecció. La terce-

ra dosi de reforç contra la SARS-

CoV2, fins ara, ja s’havia obert a les 

persones que viuen a les residèn-

cies geriàtriques i a les immunode-

primides i, ara, s’obre a la població 

general de més de 70 anys.

Cada un dels equips d’atenció 

primària del territori han esta-

blert espais de vacunació en fun-

Totes les persones que formin 

part dels col·lectius de risc poden 

demanar cita a través del web de 

programació de visites citasalut.

gencat.cat o a través de La Meva 

Salut, a l’apartat Cita.

També es pot demanar dia i hora 

a través de la central de trucades, 

al telèfon 93 326 89 01. A més, 

com cada any, es podrà contactar 

directament amb el centre d’aten-

ció primària corresponent.  m.e.

ció de les especificitats del seu 
centre i de la seva població. Així 
doncs, en alguns casos la vacuna-
ció es farà als CAP i, en altres, a 
punts externs i comunitaris (cen-
tres cívics, casals, espais munici-
pals, etc.). En el cas de Granollers, 
les vacunes se subministraran als 
CAP Sant Miquel i Vallès, i a les 
Franqueses, als CAP Les Franque-
ses de Bellavista i al CAP Corró 
d'Avall.

El Departament de Salut des-
tinarà un psicòleg comunitari, 
especialitzat en salut mental, al 
CAP de Corró d'Avall a partir del 
2 de novembre. Així ho anuncia-
ven divendres a les Franqueses 
la secretària d'Atenció Sanitària 
i Participació del Departament de 
Salut, Meritxell Budó, i la gerent 
de l'Àmbit Metropolità Nord del 
CatSalut, Anna Aran, en una visi-
ta a l'Espai Can Prat, un dels pocs 
equipaments sanitaris inaugurats 
al país durant la pandèmia.

El Departament de Salut ha 
contractat 150 psicòlegs comuni-
taris a tot Catalunya per reforçar 
l'atenció en l'àmbit de la salut 
mental, 40 dels quals ja han co-
mençat a exercir en diferents am-
bulatoris. "Ara afloren moltes 

malalties i trastorns en salut 

mental, sobretot pel que fa al 

benestar emocional, a causa de 

tot el que hem viscut aquesta 

pandèmia", deia Budó. En el cas 
de les Franqueses, donarà servei 
al CAP de Corró d'Avall a partir de 
dimarts.

Més serveis al CAP

En la visita també es van reunir 
amb l'alcalde, Francesc Colomé, i 
la regidora de Salut, Marina Gines-
tí, que van demanar a Salut l'apro-
fitament de les noves instal·la-
cions de Can Prat per incrementar 
serveis i personal. A més, l'Ajun-
tament va presentar les 700 fir-
mes recollides entre els veïns que 
reclamaven la recuperació total 
de serveis, com medicina general 
i pediatria. "A poc a poc anirem 

recuperant tots els serveis que 

teníem abans de la pandèmia", 
deia Colomé, "i fins i tot amb més 

intensitat". De fet, recordava, "el 

servei de pediatria ja s'ofereix 

L'Hospital General de Granollers, 
juntament amb els de Bellvitge, 
Vall d'Hebron, del Mar, Sant Pau, 
Clínic, Germans Trias i Pujol i Jo-
sep Trueta, ha estat guardonat 
amb el premi internacional ESO 
Angels Awards de l'European 
Stroke Organization per "l'excel·

lència" en la qualitat assistencial 
de l'ictus, segons ha informat el 
Departament de Salut.

L'ESO ha reconegut la tasca 
d'aquests centres a partir de les 
dades aportades al registre del 
Codi Ictus de Catalunya (registre 
CICAT), que analitza múltiples 
indicadors assistencials, i de les 
auditories hospitalàries d'ictus 
que fa de manera periòdica el Pla 
director de malalties vascular ce-
rebrals. El registre CICAT recull 
la informació relacionada amb 
els casos d'ictus agut en els quals 
s'activa el Codi Ictus, que priorit-
za al màxim la resposta del siste-
ma sanitari perquè l'afectat rebi 

Mentre que la setmana passada, 

el nombre d'ingressats positius 

de Covid-19 a l'Hospital de Gra-

nollers queia a la meitat, aquests 

darrers set dies s'ha detectat un 

cert repunt després d'uns dies 

en què també les dades epidemi-

ològiques han empitjorat. Així, 

segons les xifres facilitades per la 

Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers, s'ha passat de 5 als 7 

ingressats d'aquest dimecres.

Pel que fa a les persones que 

han superat la malaltia al centre 

sanitari granollerí, des de l'ini-

ci de la pandèmia s'hi acumulen 

2.010 altes, de les quals 3 s'han 

donat aquesta setmana. Des del 

març de 2020, l'Hospital també 

acumula 311 defuncions de per-

sones que hi van ingressar per 

Covid-19. Les darreres setmanes, 

però, les morts han disminuït 

moltíssim respecte a l'any passat.

Novament, risc alt 

Les bones dades epidemiològi-

ques de finals de setembre i prin-

cipis d'octubre van trigar unes set-

manes a traduir-se en un descens 

de malalts a l'Hospital. En canvi, 

sembla que l'empitjorament dels 

indicadors podria haver-se palesat 

ja en un cert repunt, encara que 

lleuger, d'ingressats.

Mentre que fa 15 dies el risc de 

rebrot de la Covid a Granollers 

era el més baix des que s'informa 

d'aquest índex (1) i la setmana 

passada ja se situava en un nivell 

moderat (35), aquest dimecres, 

segons les dades del Departa-

ment de Salut, el risc de rebrot ja 

era de 122, un índex que es con-

sidera ja alt. Tampoc es troba en 

una situació òptima la velocitat 

de contagi –Rt– (2,38), un índex 

similar al de la setmana passada, 

però que significa que cada posi-

tiu de Covid contagia més de dues 

persones. A Granollers la taxa de 

confirmats per PCR o test d'an-

tígens de la darrera setmana se 

situa en 36,57 per cada 100.000 

habitants, mentre que a les Fran-

queses és de 34,90. També el risc 

de rebrot (85) i de contagi (1,69) 

augmenten a les Franqueses, tot 

i que són menors que els grano-

llerins i s'apropen més a la mitja-

na comarcal (55 de risc de rebrot 

i 1,55 d'Rt), que es troba en una 

situació pitjor que la del conjunt 

del país (49 i 1,08).  m.e.

Lleu repunt de positius 
de Covid-19 ingressats

SALUT  ELS MAJORS DE 70 ANYS PODRAN REBRE ALHORA LA TERCERA DOSI CONTRA LA COVID-19 EMPITJORAMENT DE LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES 

LA GENERALITAT ASSEGURA A L'AJUNTAMENT QUE CAN PRAT RECUPERARÀ TOTS ELS SERVEIS

Els CAP inicien la vacunació 
de grip a majors de 60 anys

El Centre de Corró d'Avall 

tindrà un psicòleg per a 

problemes de salut mental

L'Hospital, premiat per 

"l'excel·lència" en qualitat 

assistencial de l'ictus

SALUT TANCARÀ DIMARTS EL PUNT 
DE VACUNACIÓ MASSIVA DEL PALAU 
n El Departament de Salut tancarà el punt de vacunació massiva del Palau 
d'Esports dimarts 2 de novembre, segons van confirmar la secretària d'Atenció 
Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat, Meritxell 
Budó, i la gerent de l'Àmbit Metropolità Nord del CatSalut, Anna Aran. Totes dues 
van explicar que l'estratègia de vacunació se centra ara en nínxols més petits i 
localitzats, on es detecten alts percentatges de col·lectius no vacunats, de 
manera que els punts de vacunació massiva ja no són necessaris. El Palau 
va convertir-se en punt de vacunació massiva l'1 de juny, amb una capacitat 
d'injectar fins a 25.000 vacunes per setmana. Si bé els primers dos mesos es van 
assolir aquestes xifres, posteriorment va anar baixant l'afluència fins arribar, a 
finals de setembre, al 10% de les vacunes que es posaven al juliol.

Més equipaments

Les dues responsables de Salut també 
han explicat que l'obertura del CUAP 
del carrer Girona de Granollers s'en-
darrereix una mica respecte al calen-
dari previst inicialment, perquè s'està 
acabant d'equipar. Malgrat això, han 
assegurat que els primers serveis del 
nou hospital lleuger, als terrenys de 
l'antiga Policlínica, ja estaran en marxa 
a començaments d'any.

ENDARRERIDA 
L'OBERTURA DEL CUAP 
DEL CARRER GIRONA

des del 20 de setembre".

Budó, per la seva banda, expli-

cava que si bé durant la Covid s'ha 

aturat pràcticament tota l'activi-

tat ordinària en l'atenció primària 

–per destinar als professionals a 

altres tasques relacionades amb 

el control i seguiment de la pan-

dèmia–, "ara és moment de re-

cuperar l'activitat ordinària i 

l'accessibilitat al sistema de sa-

lut" i també la presencialitat.  x.l.

les mesures diagnòstiques i tera-

pèutiques apropiades en un dels 

29 hospitals inclosos a la xarxa 

assistencial SCI-Cat.

Els guardons ESO Angels són 

atorgats per l'European Stroke 

Organization dins el marc de la 

iniciativa Angels (Acute Networks 

Striving for Excellence in Stroke) 

als centres hospitalaris que com-

pleixen els indicadors.  

Xarxa C-17
DIVENDRES ES VA CELEBRAR 

LA CINQUENA JORNADA 

d'innovació de l'Aliança Estratègica 

d'Atenció Especialitzada C-17, que 

es va centrar en la presentació dels 

nous circuits assistencials de la 

xarxa C-17 desplegats enguany: el 

d’assessorament genètic del càncer 

i els circuits de les urgències 24x7 

d’urologia i otorrinolaringologia.
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PLAÇA LLUIS PERPINYA, 8 (GRANOLLERS)

GRAN
INAUGURACIÓ

DISSABTE 30 D’OCTUBRE

AMB PROMOCIONS I DESCOMPTES 
ESPECIALS INAUGURACIÓ

3 PLANTES DEDICADES A
PETIT ELECTRODOMÈSTIC

Planta 0

-43€
 en xec regal a

 bescanviar 
en una selecció

de productes

119€€

Desco
mpte

ASPIRADORA TAURUS 
ULTIMATE GO 

Autonomia
35 minuts

Raspall turbo
Brush All Road

22,2 V

Càrrega
ràpida

Bateria 
de liti

119119119119

GRAN ELECTRODOMÈSTIC Planta -1

-99€
 en xec regal a

 bescanviar 
en una selecció

de productes
Desco

mpte

379€€

RENTADORA BOSCH 
WAN24265ES

1033896

8 KG 

Energia

C

1200
r.p.m.

Funció
Pausa + càrrega

Motor
EcoSilence

Transport a
tota Catalunya

i a més de

Paella Amercook 
Terracota

Valorada en 

3695
€

Sandvitxera 
Ariete

Valorada en 

2995
€

REGAL

1033010

PARAMENT PER A LA LLAR Planta 1

Alumini
forjat

Antiadherent
última generació

Mides
18-20-24 cm.

Tot tipus
de focs

SET 3 PAELLES AMERCOOK 
BLACK ICE 

i a més de

Set 4 Coberts
Acer Inox.

Valorada en 

995
€

Mascareta
FFP2

Valorada en 

099
€

REGAL

-14€
 en xec regal a

 bescanviar 
en una selecció

de productes

299090
€€

Desco
mpte

1035195

i a més de

Set 4 Coberts
Acer Inox.

Valorada en 

995
€

Mascareta
FFP2

Valorada en 

099
€

REGAL
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Aquesta setmana ha transcendit a 
les xarxes socials el cas d'un jove 
transsexual de 27 anys que ha de-
nunciat una mala praxi mèdica a 
la ciutat. Segons explicava la mare 
del jove, en una visita a les urgèn-
cies d'un CAP de Granollers per un 
mal de genoll, l'informe mèdic re-
collia els antecedents de salut del 
pacient, on constava la seva trans-
sexualitat com una patologia. El 
jove fa més d'un any que es troba 
en tractament hormonal, i segons 
l'associació Trenquem Armaris 
"és només això el que hauria de 

constar en l'informe: un tracta-

ment hormonal de llarga dura-

da". A més, a la descripció de l'in-
forme el pacient hi constava com 
una dona, mentre que al seu DNI ja 
hi té canviat el nom, tot i que no el 
gènere. "Potser per desconeixe-

ment, però aquests casos passen 

encara massa sovint", diu Marina 
Vila, vicepresidenta de Trenquem 
Armaris, qui reclama més bones 
pràctiques especialment a les ins-

titucions i els organismes oficials. 
L'associació s'ha posat a disposició 
de la família i l'ha animat a denun-
ciar el cas al punt d'informació i 
assessorament sobre diversitat se-
xual i de gènere del Vallès Oriental. 
El Punt LGTBI valorarà el cas i tras-
lladarà la denúncia a les instituci-
ons o els professionals que calgui. 

"Això no pot quedar en no-res. 

Cal denunciar aquests casos per 

fer-los visibles, perquè tothom 

prengui consciència de la rea-

litat trans i aquestes situacions 

deixin de passar", diu. Des del 
Servei Català de la Salut asseguren 
no haver rebut cap denúncia i que, 
en tot cas, estudiaran la situació.

CIUTADANIA EL PUNT LGTBI ATÉN AQUESTES DENÚNCIES

Trenquem Armaris denuncia

un cas de transfòbia

en un CAP de Granollers

En l'informe mèdic

d'un pacient hi consta

la seva transexualitat

com una patologia

"31 de mayo de 1931 Martes. 

Granollers ha sido bombardea-

do por los piratas del aire a las 9 

y 10 minutos. El número de mu-

ertos se eleva a más de cien, pa-

sando de cuatrocientos cincuen-

ta los heridos. Este inicuo raid de 

los aviadores germano-italianos 

al servicio de Franco evidencia 

una vez más la crueldad sin fre-

no de los invasores que actúan 

a mansalva contra las mujeres 

y los niños de las poblaciones 

indefensas". Aquest text del diari 
personal de Rosa Buxadera (1916-
2005) és un dels exemples de la 
vintena de documents i testimo-
nis que s'han sumat als records 
del bombardeig del 31 de maig de 
1938 a Granollers.

Així, la campanya Contra l'oblit 

continua recuperant relats de 
testimonis del tràgic succés o fa-
miliars, de persones que o bé van 
viure els fets de manera directa, de 
petits o adolescents, o bé els conei-
xen a través de familiars que els ho 
han explicat. Les vivències es recu-
llen per escrit, en forma d'àudio i 
també de vídeo, a través de l'Arxiu 
Municipal i de Can Jonch.

Eduard Barbany i les parelles 
formades per Tomàs Colomer i 

els que es vagin afegint serviran 
perquè l'escriptor granollerí Al-
bert Forns pugui escriure un relat 
coral de què va ocórrer aquell 31 
de maig de 1938.

La campanya continua oberta 
a través del correu memoriabom-

bardeig@granollers.cat o del telè-
fon 93 842 67 62 (Arxiu Munici-
pal), si s'hi vol aportar el testimoni 
directe i/o documents o fotografi-
es; i per Whatsapp: 689 65 21 43 
(Can Jonch), si s'és testimoni indi-
recte o es coneixen els fets a través 
d'un familiar.

Modesta Prat, i Agustí Valentí i 
Maria Arbós, són les persones que 
durant els mesos de setembre i 
octubre han estat entrevistades 
dins la campanya de recuperació 
de la memòria oral. Altres han 
respost a la crida fent arribar per 
escrit els seus relats, explicats en 
primera o tercera persona, en fun-
ció de si els van viure directament. 
Com a exemple, el diari que ha fet 
arribar la família de Rosa Buxade-
ra), que quan voltava els 15 anys 
va plasmar la seva vivència en el 
text citat. Aquest testimoni i tots 

AJUNTAMENT

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ARXIU I CAN JONCH FAN UNA CRIDA A TROBAR MÉS TESTIMONIS

La campanya 'Contra l'oblit' 
recupera 20 testimonis més del 
bombardeig del maig de 1938

TESTIMONIS  Albert Forns, Agustí Valentí i Maria Arbós, al terrat de la parella

Propostes per fer una ciutat 'jugable'

La setmana passada es va constituir el Consell dels Infants de Granollers 
per al nou curs amb prop d'una trentena de nens i nenes, alumnes de 5è 
i 6è de primària de totes les escoles de la ciutat. L'encàrrec d'enguany és 
participar activament en els actes de Nadal i col·laborar en el disseny de 
les accions del Pla estratègic Granollers 2030 en el vessant de "promoure 
la igualtat d'oportunitats i cohesió social", amb la definició de propostes 
concretes perquè Granollers esdevingui una ciutat "jugable".

AJUNTAMENT

EDUCACIÓ NOU CONSELL D'INFANTS DE 5è I 6è DE PRIMÀRIA

Aquest curs escolar s'ha posat en 
marxa el projecte Entorns escolars 

segurs i saludables, una iniciativa 
que implica tota la comunitat edu-
cativa i que pretén reduir la presèn-
cia de vehicles al voltant dels cen-
tres educatius, pacificar el trànsit i 
protegir la salut dels infants i joves. 
El curs passat, de fet, ja es van dur 
a terme alguns talls de carrers, les 
entrades i sortides esglaonades als 

centres educatius o l'ampliació de 
voreres davant d'escoles i instituts. 
Aquest curs s'impulsen una desena 
d'actuacions més, tant tècniques 
com educatives i divulgatives. En 
aquest sentit, l'Ajuntament difón 
ara un vídeo per conscienciar les 
famílies que s'afegeix a la campa-
nya informativa que també es du a 
terme de manera individualitzada 
a cada centre. 

Més accions per als entorns

escolars segurs saludables

La comunitat WordPress Grano-
llers, que sovint organitza tallers 
de formació digital per a adults 
–usuaris, bloguers, dissenyadors, 
desenvolupadors, emprenedors i 
usuaris de WordPress–, organitza 
dimarts, de 18.30 a 20 h, un taller 
gratuït per atraure públic a les bo-
tigues en línia. "Un cop hem pu-

blicat la nostra pàgina web, ne-

cessitem vendre, però per poder 

fer-ho cal que el públic visiti la 

nostra pàgina web", assenyalen. 
El taller abordarà diversos canals 
per fer més atractius els webs, po-
sicionar-los millor i incrementar 
el nombre de visites. El taller es 
podrà seguir presencialment a la 
Biblioteca Roca Umbert o bé en 
línia. És gratuït però cal inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/ins-

cripcionsbiblioteques. 

Taller per atraure 

públic a les

botigues en línia

La Fundació Rivus va lliurar dime-
cres els guardons del 6è Premi de 
Treballs Acadèmics Sergi Mingote 
durant el 4t Congrés de l'Aigua a 
Catalunya. Els guanyadors del pri-
mer premi ex-aequo van ser els 
treballs de recerca Recuperem el 

torrent de la Betzuca?, d'Elisabet 
Fernández i Pau Figueres, de l'INS 
Sant Quirze del Vallès, i L'energia 

més neta: les cel·les de combustible 

microbianes, de Martí Cousillas, 
de l'INS Vilafant de Tarragona.

Premis de la 

Fundació Rivus als 

treballs acadèmics
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Junts per Catalunya va iniciar dis-
sabte a la Porxada la seva gira pel 
país –amb els lemes Junts, per Cata-

lunya i preparats– que inclourà una 
cinquantena d'actes de precampa-
nya per a les eleccions municipals 
del 2023, i que finalitzarà el juliol 
de l'any que ve. En l'acte hi van par-
ticipar la consellera d'Universitats i 
Recerca, Gemma Geis; la diputada 
del partit al Congrés, Míriam No-
gueras; el secretari d'organització 
de Junts, David Saldoni; l'alcalde de 
Sant Celoni, Raül Garcia; el de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i el 
portaveu a Granollers, Àlex Sastre. 
Tots van destacar la importància 
que tenen les municipals per poder 
tirar endavant el projecte sobira-
nista. "Treballem des de la proxi-

mitat amb un horitzó nacional", 
deia Raül Garcia.

La consellera Geis afegia que "per 

guanyar les municipals necessi-

tem fortalesa, que s'aconsegueix 

a través dels ajuntaments". JxCat 
va voler mostrar proximitat amb la 
ciutadania i que té en compte les se-
ves demandes. Els principals eixos 
temàtics sobre els quals treballa el 
partit actualment són l'autodeter-

"Ens treuen la meitat del pastís, 

que ja de per si són molles", sos-
tenia, i afegia que Catalunya és un 
país ric, però que està "vivint per 

sota de les seves possibilitats".
Àlex Sastre va instar a "posar el 

talent local al servei de projectes 

de país" i, parlant del canvi climà-
tic, va assegurar que "les ciutats 

són l’exemple, des de l’àmbit 

local, de com s’hi pot lluitar si 

tenim ciutats de mida humana, 

com és Granollers".  à.lasheras

minació i la independència, el canvi 
climàtic i la "injustícia econòmi-

ca" per part de l'Estat.
Colomé va fer valer els joves: 

"El jovent ha de ser de Junts", 
afirmava. Saldoni també apuntava 
que "les portes de Junts estan 

obertes per sumar al projecte 

les millors persones". 
Per la seva banda, Nogueras va 

fer un balanç de la situació que es 
viu al Congrés respecte als pressu-
postos de l'Estat per a l'any 2022. 

L'entitat EnRaonar prepara un nou 
cicle de converses sobre democrà-
cia i pensament, que recuperaran 
la presencialitat a la Sala Tarafa. 
La primera serà el 10 de novem-
bre i comptarà amb el filòsof Josep 
Ramoneda i el teòleg Xavier Mor-

lans per debatre sobre Societat 

democràtica i tradicions religioses: 

aportacions mútues. Ramoneda és 
llicenciat en Filosofia, periodista 
i escriptor, i va ser durant més de 
dues dècades el director del CCCB, 
president de l'Institut de la Recherc-

Mònica Oliveres i Guixer "deixa un 

llegat com a primera dona regi-

dora d'Urbanisme de la ciutat, i 

una aportació a molts projectes 

concrets dels propers anys, com 

la rehabilitació de les muralles i 

la transformació de la plaça Ba-

rangé". Així ho explicava Alba Bar-
nusell, dimarts alcaldessa en funci-
ons, en el ple en què la que ha estat 
durant sis anys regidora d'Urbanis-
me i Habitatge presentava la seva 
renúncia al càrrec. Oliveres agraïa 
l'experiència als companys regidors 
i als tècnics municipals, en especi-
al a l'arquitecta Montse Òdena i a 
l'enginyer Ricard Ros, i els desitja-
va molta sort i encerts per la ciutat. 
Visiblement emocionada tancava la 
seva intervenció mostrant l'estima 
a Granollers, "la ciutat, un invent 

col·lectiu, sempre matriu de to-

tes les utopies necessàries", deia. 
Els portaveus dels grups municipals 
elogiaven la seva predisposició i la 
capacitat de diàleg i de transmetre 
la passió per l'urbanisme.

Els vots contraris del PSC i Cs han 
fet que la moció que va presentar 
ERC, i que també va votar Junts, per 
reclamar un traspàs real de Roda-
lies a la Generalitat s'hagi desesti-
mat. El PSC demanava polítiques 
de coordinació i apuntava que en 
algun aspecte de la moció no hi està 
d'acord, "sobretot pel que fa al 

traspàs de les infraestructures". 
ERC criticava que Rodalies Catalu-
nya pateix una desinversió crònica, 
i recordava el caos provocat per la 
vaga de fa unes setmanes.  

Mònica Oliveres 
deixa l'acta de regidora

xavier solanas

POLÍTICA  HI VAN INTERVENIR LA CONSELLERA GEMMA GEIS I LA DIPUTADA MÍRIAM NOGUERAS S'ACOMIADA DESPRÉS DE SIS ANYS A URBANISME I HABITATGE

L'ENTITAT TORNA A PROGRAMAR UN CICLE PRESENCIAL PER REFLEXIONAR SOBRE LA DEMOCRÀCIA

Junts arrenca la precampanya 

per a les municipals a la Porxada

A LA PORXADA  Junts per Catalunya arrenca la precampanya de les municipals

EnRaonar reprèn les xerrades amb 

Josep Ramoneda i Xavier Morlans

Desestimada una 

moció per reclamar 

el traspàs de Rodalies

arxiu

MÒNICA OLIVERES

he et de l'Innovation (IRI) de París 
des de 2009 i director de la revista 
d'humanitats i economia La male-

ta de Portbou. Morlans és capellà i 
doctor en Teologia, consultor del 
Vaticà i impulsor de Cristians per 
la Independència. La conversa es-
tarà conduïda per Germà Morlans.

El cicle continuarà amb la con-
versa Democràcia i nacionalismes 
entre Antoni Bassas i Milagros 
Pérez Oliva al gener.  m.e.

Oliveres es va presentar per pri-
mer cop a les llistes del PSC el 2015 
com a independent, i hi va repetir 
el 2019. Arquitecta i màster en 
Estudis Territorials i Urbanístics 
per l'Escola d'Administració Pú-
blica, la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Universitat Pompeu 
Fabra, Oliveres ha estat la primera 
dona en liderar la cartera d'Urba-
nisme a Granollers. 

El següent número de la llista del 
PSC és Sergio Fernández Bernal, 
membre de l'executiva local.  m.e.

toni torrillas

El nou regidor d'IxG - Primàries, Joan Ricart, ha pres el relleu a Mònica Ribell, 

que renunciava al càrrec al setembre. Així, dimarts Ricart prometia el càrrec per 

imperatiu legal, "sense renunciar als principis republicans i a la independència". 

Barnusell, com a alcaldessa en funcions, li lliurava la insígnia de regidor.

Joan Ricart pren possessió del càrrec
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LES FRANQUESES. Tres persones 
van resultar ferides dimarts a la 
tarda, al voltant de les 16.50 h, 
en un accident de trànsit a Corró 
d'Amunt. El xoc es va produir a l'al-
tura del quilòmetre 6,5 de la carre-
tera de Cànoves (BV-5151) entre 
un camió que transportava un 
contenidor metàl·lic, un autobús 
de l'empresa Sagalés que circulava 
sense passatgers i un ciclomotor.

Els fets van passar quan el ca-
mió, que circulava en sentit Cà-
noves, i l'autobús, que circulava 
en sentit Corró d'Avall, van topar 
frontalment. El motorista, que 
anava darrere l'autobús, hi va xo-
car per darrere i va anar a parar a 
sota del vehicle.

Segons el Servei d'Emergències 
Mèdiques, un dels conductors va 
haver de ser traslladat en estat 
greu a l'Hospital Parc Taulí de Sa-
badell en helicòpter. Es tracta del 
conductor de l'autobús, un home 
de 51 anys que va quedar atrapat 
al vehicle i que va haver de ser ex-
carcerat pels Bombers.

També van resultar ferits el con-
ductor del ciclomotor, un noi de 17 

Mèdiques, un helicòpter medica-
litzat del SEM i un comandament 
operatiu del mateix servei. També 
diverses patrulles de les les polici-
es locals de les Franqueses i Càno-
ves i Samalús, sis dotacions dels 
Bombers i efectius dels Mossos 
d'Esquadra. La carretera BV-5151 
va quedar tallada en tots dos sen-
tits, i poc abans de les 20 h es va 
començar a donar pas alternatiu a 
la carretera. 

anys, i el conductor del camió, un 
home de 62 anys. El primer va ser 
alliberat de sota l'autobús, mentre 
que el conductor del camió també 
va quedat atrapat a la cabina i va 
haver de ser excarcerat per dar-
rere pels Bombers. Tots dos van 
resultar ferits de caràcter menys 
greu i van ser traslladats en am-
bulància a l'Hospital de Granollers.

En total hi van intervenir cinc 
vehicles del Servei d'Emergències 

BOMBERS vilaMajOR

SUCCESSOS  FERITS GREUS ELS CONDUCTORS DELS TRES VEHICLES, DE 62, 51 I 17 ANYS

Xoc entre un camió, un autobús 
i un ciclomotor a Corró d'Amunt

ACCIDENT  Tres ferits greus a la carretera de Corró d'Amunt a Cànoves

Trasllat provisional de Creu Roja

Creu Roja ha traslladat provisionalment la seva seu i tots els seus serveis 
del carrer Joan Prim a un local de la plaça Serrat i Bonastre, a la cantonada 
amb el carrer Esteve Terrades. El motiu són unes obres de rehabilitació que 
es duen a terme al local del centre, "un edifici molt vertical sense ascensor 
i amb molts problemes d'accessibilitat", expliquen. Per això s'està adaptant 
l'edifici, renovant les dependències i instal·lant un ascensor. Es preveu que 
la durada dels treballs sigui d'aproximadament sis mesos. 

x.l.

SERVEIS  L'ENTITAT REHABILITA LA SEU DEL CARRER JOAN PRIM

En el marc del Pla estratègic me-
tropolità de Barcelona i en col-
laboració amb l’Ajuntament de 
Granollers, dimecres s'organitza 
a la ciutat la jornada Connectar 

la metròpoli, generar noves cen-

tralitats. Com fem possible una 

metròpoli policèntrica el 2030? La 
jornada, que començarà a les 10 
h a Roca Umbert, s'estructura en 
dues taules rodones. En la prime-
ra –de 10.30 a 12 h, moderada per 
Ferran Polo, d'El 9 Nou– es parlarà 
d'infraestructures de connectivitat 
no radial a la Regió Metropolitana 
de Barcelona amb Marta Farrés, 
alcaldessa de Sabadell; Cristina 
Jiménez, cap d'Estudis de Mobili-
tat a Barcelona Regional; Carolyn 
Daher, d'ISGlobal; Pere Montaña, 
del Seminari Tècnic Local a la FMC; 

i Mireia Cammany, vicepresidenta 
de Pimec Catalunya.

En la segona –de 12.30 a 13.45 
h i moderada per Montse Eras, del 
SomGranollers– es tractarà la ge-
neració de noves centralitats per 
una metròpoli dels 45 minuts, i 
comptarà amb amb Mercè Chacón, 
exdirectora general de Planificació 
en l'àmbit d'Universitats i Recer-
ca de la Generalitat; Carles Ribell, 
director Àrea Creativitat i Promo-
ció econòmica de l'Ajuntament de 
Granollers, i Jordi Obradors, gerent 
de la Fundació Comerç Ciutadà. 

Oriol Estela, coordinador gene-
ral del PEMB, i Josep Mayoral clou-
ran la jornada. La sessió serà gra-
tuïta, però cal inscripció prèvia per 
assistir-hi presencialment. També 
es podrà seguir per streaming. 

Granollers acull una jornada 
sobre la regió metropolitana

Dimarts al vespre, al voltant de 
les 20.25 h, els veïns van detectar 
una forta olor de gas que sortia 
dels embornals del carrer, entre la 
plaça de l'Esbarjo i el carrer Bar-
celona de Bellavista. Segons infor-
men els Bombers, es va detectar 
una petita fuita de la qual se'n va 
fer càrrec la companyia subminis-
tradora, Gas Natural. 

Fuita de gas a la 
plaça de l'Esbarjo

El músic i compositor granollerí 
Pere Vilà i Ayats va morir diven-
dres als 78 anys després d'una 
llarga malaltia. El trompetista ha-
via tocat en diverses orquestres i 
formacions des de ben jove, i era 
compositor d'una dotzena de sar-
danes, entre les quals Marata t'es-

timo, estrenada durant el Ball de 
l'Espolsada del 2014. 

Mor el trompetista 
Pere Vilà i Ayats

aj. lES fRanquESES

PERE VILÀ I AYATS

La comissió de Territori del Par-
lament va aprovar dimecres una 
proposta de resolució del PSC per 
tal que la Cambra insti el Govern a 
prohibir el pas de vehicles pesants 
i mercaderies perilloses pel tram 
urbà de la ronda Sud i per la carre-
tera del Masnou (BP-5002), entre 
la C-35 i la ronda Sud, tot desviant 

aquest trànsit per vies alternati-
ves, sobretot l'AP-7, actualment 
sense peatge. La proposta tam-
bé demana que un cop s'apliqui 
aquesta desviació de trànsit de 
vehicles pesants i mercaderies pe-
rilloses se cerqui finançament per 
minimitzar l'impacte en la qualitat 
ambiental (acústica i atmosfèrica) 

MOBILITAT  LA PETICIÓ HA COINCIDIT AMB L'ALLIBERAMENT DEL PEATGE DE LA ROCA A L'AP-7

El Parlament instarà el Govern 
a prohibir el pas de vehicles 
pesants per la ronda Sud

en les noves construccions i en les 
existents d'aquesta zona. La pro-
posta de resolució recorda que per 
aquesta via hi circulen diàriament 
més de 30.000 vehicles, molts dels 
quals són vehicles pesants, més 
sorollosos i que tenen un impacte 
en l'entorn. A més, afegeix, molts 
camions transporten mercaderies 
perilloses per la proximitat de l'es-
tació de mercaderies ferroviàries. 

La CUP, per la seva banda, va 
portar al Parlament les reivindi-
cacions d'Integració Ronda Sud en 
considerar que la moció del PSC és 
"totalment insuficient". 

Aquest dissabte (12 h) es presen-
tarà la reforma de l'espai de dol 
gestacional i neonatal del cemen-
tiri municipal de Granollers. Els 
treballs s'han dut a terme l'últim 
any amb l'objectiu de dignificar 
l'espai i contribuir al reconeixe-
ment d'un procés de dol sovint 
poc visibilitzat, així com crear un 
espai d'acollida i acompanyament 
per a les famílies que han patit la 
pèrdua d'un nadó. Així, s'ha mi-

llorat l'accessibilitat d'aquesta 
zona del cementiri; s'ha construït 
una nova zona de columbaris d'ús 
exclusiu perinatal i s'ha creat un 
nou accés i recorregut per fer la 
visita. El nou espai tindrà una pla-
ca gravada amb una inscripció de-
dicada a les famílies que han patit 
aquesta pèrdua. L'acte està obert 
a tota la ciutadania, en especial a 
les famílies que han patit una pèr-
dua gestacional o neonatal. 

SERVEIS  AMB UN ACTE OBERT A TOTHOM DISSABTE A LES 12 H

S'inaugura la reforma de l'espai
de dol gestacional i neonatal
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JORDI RIBÓ RETRATA 

L'ERUPCIÓ A LA PALMA 

PER A TV3 I L'ALPINA

El conegut fotògraf granollerí Jordi Ribó ha passat uns dies a La Palma, molt a 

prop de Cumbre Vieja. Les seves fotografies del volcà despert, terribles i belles 

alhora –com la que ha cedit a SomGranollers–, ja formen part del seu extens i 

valuós arxiu, i podrien acabar formant part d'una exposició a la ciutat, segons ha 

avançat el mateix Ribó. Les seves fotografies del barri de La Laguna també han 

servit a TV3 per il·lustrar com va avançant la colada, a tocar de les cases. Ribó 

també ha col·laborat amb l'Editorial Alpina, qui ha difós les imatges de l'erupció 

amb el compromís de posar el seu granet de sorra per al futur de l'illa.

L'Ajuntament participa en

el fòrum del Pacte de Política

Alimentària Urbana a Milà
Entre el 19 i el 21 d'octubre de 
2021 va tenir lloc la celebració 
del setè Fòrum Global del Pacte 
de Política Alimentària Urbana de 
Milà a Barcelona, centrat en la te-
màtica Cultivant la resiliència: ali-

mentació sostenible per fer front 

a l'emergència climàtica. L'Ajun-

tament de Granollers hi ha parti-
cipat tant amb la presència de la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Gemma Giménez, com amb una 
intervenció en streaming de l'al-
calde, Josep Mayoral.

L'acte va permetre intercan-
viar experiències, reptes, conei-

xements i bones pràctiques per 
arribar a l'objectiu d'equilibrar 
els sistemes d'alimentació urba-
na tenint en compte l'emergència 
climàtica. Així mateix, el fòrum ha 
esdevingut clau per al llançament 
de The Barcelona Challenge for 
Good Food and Climate, una eina 
innovadora i una crida a les ciu-
tats per combatre l'emergència 
climàtica apostant per l'alimen-
tació sostenible, atès que la Con-
ferència de Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic (COP26) se cele-
brarà a Glasgow al novembre. ❉

Amb l'objectiu d'endreçar les indús-
tries existents i permetre la implan-
tació de nous espais productius i 
d'activitat econòmica, l'Ajuntament 
de Granollers ha donat llum verda 
definitiva al pla parcial del sector 
125 –una zona situada entre la ser-
ra de Ponent, al sud del polígon Coll 
de la Manya i coneguda amb el nom 
d'Els Xops, per la proximitat al polí-
gon de Lliçà i Parets que du aquest 
nom– després de desestimar les 
al·legacions presentades i que la 
Generalitat hagi informat favora-
blement de la proposta, aprovada 
inicialment a finals de 2019.

La fins dimarts regidora d'Ur-
banisme de l'Ajuntament, Mònica 
Oliveres, recordava que aquest 
sector està recollit al POUM i al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelo-
na (PTM) de 2010, que el considera 
una peça clau en el reforç i especia-
lització dels polígons industrials del 
voltant de la C-17, com Font del Rà-
dium –amb 85 activitats establer-
tes– i Coll de la Manya –amb 67–.

Oliveres recordava que Grano-
llers té la major part del sòl indus-
trial esgotat i que, per tant, "és el 

moment oportú per generar 

nou espai per al desenvolupa-

ment de les activitats econòmi-

ques i muscular l'eix de la C-17".
L'aprovació del pla parcial 

d'aquest sector industrial de gaire-
bé 55 hectàrees preveu que més del 
45% de l'àmbit es destini a espais 
verds, vials i equipaments, mentre 
que es disposarà d'uns 300.000 me-
tres quadrats de sòl industrial, part 
del qual ja està ocupat actualment 
per empreses que ara es modernit-
zaran, ja que el planejament les do-
tarà d'accessos i serveis necessaris 
per contribuir a la seva considera-
ció. A més, Oliveres recordava que 
la situació de provisionalitat actual 
n'impedia el creixement. És el cas 
de Sertrans –a la seu de l'antiga Au-
tolive–, Concepta o de les naus en fi-
lera situades a tocar de Parets. Dins 
del sector també hi havia l'antiga 
Bendibèria, enderrocada.

El 45,5% del sòl del sector es-
devindrà sòl públic municipal i el 
54,5% restant es desenvoluparà 
d'acord amb el destí industrial 
previst a la normativa urbanística 
vigent, possibilitant la implantació 
de noves indústries i activitats amb 
un sostre màxim total previst de 
274.345 metres quadrats.

El pla preveu cinc illes industri-

La reordenació d'Els 
Xops oferirà espais 
a unes 30 empreses

JORDI RIBÓ

URBANISME  APROVAT EL PLA PARCIAL DEL POLÍGON DIVULGACIÓ EL FOTÒGRAF GRANOLLERÍ HA CAPTAT LES IMATGES A CUMBRE VIEJA

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
18/10 Victoria Redondo Leiva  71 anys
19/10 Paulino Puig i Tuset  90 anys 
19/10 Josefa Muñoz Chamizo  86 anys 
19/10 Ramon Canet Carreró  87 anys
19/10 Concepción Resina Tomás  67 anys 
19/10 Ana Recio Delia  81 anys
20/10 Carmen Arenas Gutiérrez     85 anys
20/10 Remedios Zafra Lafuente  89 anys 
20/10 José Prieto Ramírez  81 anys

21/10 Amalia Barbanchi Borreguero 96 anys 
21/10 Andrés Vázquez Díez  77 anys
21/10 José Manuel López Corrales  43 anys 
21/10 Dolores García Guillén  74 anys 
21/10 Bartolomé Vázquez Collado  74 anys
22/10 Pere Vilà Ayats  78 anys 
23/10 Ángeles Rodríguez Carracedo 90 anys 
23/10 Ramón Carbó Bolao  80 anys 
23/10 Núria Blanch Farràs  88 anys

als, tres de les quals ja estan par-
cialment ocupades i en rendiment. 
En aquestes illes es construiran 
noves naus de diverses dimensi-
ons per acollir noves activitats.

Es preveu que amb el desen-
volupament del pla el sector pu-
gui acollir una trentena de noves 
empreses i generar més de 800 
nous llocs de treball i, alhora, con-
solidar els llocs de treball actuals. 
El desenvolupament del pla, que 
recau sobre una junta de propie-
taris, representarà una inversió de 
15 milions d'euros en costos d'ur-
banització per part de la iniciati-
va privada, qui preveu acabar les 
obres d'urbanització el 2022.

Integració paisatgística
El pla preveu connectar els es-
pais lliures periurbans de la zona, 
respectant la xarxa de camins i 
configurant itineraris atractius 
per a vianants i bicicletes, preser-
vant l'entorn natural i el paisatge. 
També hi haurà els dipòsits per a 
la reutilització de l'aigua de pluja 
i per aprofitar l'aigua regenerada 
per a altres usos. La situació dels 
espais lliures prevists al pla res-
pecta el paisatge i la biodiversitat 
dels corredors biològics als dos 
vessants de la serra de Ponent, 
donant continuïtat als espais 
verds periurbans de la serra i a 
la xarxa de camins històrics de la 
zona, amb l'enllaç del bosc de Can 
Ferran i el torrent de Can Ninou.

El sector s'estructura a partir 
del camí antic de Parets (actual 
carrer Isaac Peral) i del camí de 
Can Ferran (c. Julian Rei Pastor), 
que el connectaran amb les prin-
cipals infraestructures i vies de 
connexió de la zona (C-17/C-35). 
Pel fet de situar-se al costat de la 
xarxa viària, el govern assegura 
que el desenvolupament del pla 
en termes de mobilitat represen-
ta un "plantejament sostenible 

que permetrà un millor enllaç 

dels polígons de la ciutat amb 

les infraestructures tant viàries 

com ferroviàries ja presents al 

territori". El pla preveu carrers 
amples per propiciar la presència 
d'arbres, possibilitar l'arribada 
del transport públic i d'itineraris 
per a vianants i bicicletes.

Tots els grups municipals van 
donar el vistiplau a la proposta de 
planejament, excepte ERC, que es 
va abstenir. ❉ M.E.
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L'anul·lació de l'impost de les plusvàlues per part del Tribunal Constitucional, 

aquesta setmana, ha posat en alerta bona part dels ajuntaments del país, que 

fins ara recaptaven aquest tribut i disposaven així de més recursos per a les 

arques municipals. En el cas de Granollers, l’any passat es van recaptar per

mitjà d’aquest impost 1,6 milions d’euros, de manera que la sentència del TC 

suposarà un cop important per a les arques municipals. El món local fa temps 

que demana eines per garantir els ingressos sense que això suposi un increment 

dels impostos directes als veïns ni una retallada en serveis i inversions, i sovint 

fa mans i mànigues per oferir serveis sense els recursos que serien necessaris. 

Mentre no arribin aquests recursos, tributs locals com la taxa d’escombraries 

s’hauran d’equilibrar cada vegada més al cost real del servei davant la 

impossibilitat de complementar aquest import amb altres ingressos. Sempre 

que tribunals o governs fan una revisió de la política tributària, és l’administració 

més feble –en aquest cas els ajuntaments– qui n’acaba rebent l’impacte.

MÉS RECURSOS PER ALS ENS LOCALS

Editorial

de gener de 2021. La data 

en què la Fundació Rivus va 

quedar òrfena. Sergi Mingo-

te, qui n'havia estat l'impul-

sor, artífex i creador, perdia la vida durant 

una expedició al K2, deixant un gran buit, 

personal i professional.

Home de grans reptes, quan va ser presi-

dent del Consorci Besòs Tordera es va plan-

tejar la creació d'un nou ens que potenciés 

l'educació ambiental, la divulgació ciutada-

na, la recerca i la innovació, el voluntariat; 

des d'on es pogués sumar sinergies amb al-

tres entitats i administracions, amb univer-

sitats i centres de recerca, amb empreses…

Va visualitzar la creació d'una entitat dedi-

cada a la preservació i defensa dels entorns 

fluvials, volia crear la "fundació dels amics 

dels rius". I si una cosa tenia el Sergi era la 

seva capacitat de fer-nos creure en els seus 

somnis, fins a convertir-los també en els nos-

tres. A tots els membres del consell assessor 

ens va encomanar l'entusiasme per aquest 

projecte, vam compartir llargues conver-

La Fundació Rivus, el teu llegat
ses sobre tot allò que podríem fer des de la 

Fundació Rivus. I tots, convençuts de la ne-

cessitat i l'èxit d'aquesta entitat, ens hi vam 

sumar per aportar el nostre granet de sorra.

El 30 de maig de 2018, la junta general del 

Consorci Besòs Tordera aprova la constitu-

ció de la Fundació Rivus. El 28 de desembre 

d'aquest any es redacta la carta fundacional, 

i el 6 de novembre de 2019 la fundació s'ins-

criu al registre de fundacions de la Genera-

litat. El Sergi ja estava immers en els seus 

projectes esportius, però ho va compaginar 

sempre amb la posada en marxa de l'entitat. 

Poc abans de la seva pèrdua, s'havia incor-

porat amb nosaltres al consell assessor com 

a membre honorífic.

La teva marxa sobtada, estimat Sergi, ens 

ha deixat un buit enorme. Ens sentim orfes, 

però el nostre compromís amb el teu som-

ni, amb el nostre somni, és tan gran que 

seguirem treballant de valent per contri-

buir en tot allò que ens sigui possible per 

fer d'aquesta una gran fundació, com a tu 

t'hagués agradat: una entitat que defensi els 

entorns fluvials i la seva recuperació impul-

sant la recerca i la innovació tecnològica. 

La nostra participació en aquesta fun-

dació és, sens dubte, el millor regal i llegat 

que ens podries haver deixat. Gràcies per 

compartir amb nosaltres aquest somni.

16

CONSELL ASSESSOR DE 

LA FUNDACIÓ RIVUS
Manifest en record a Sergi Mingote

I en Max Ernest i l'Age d'Or de Buñuel, on 

van anar a parar aquelles imatges?

I l'exposició del 79 d'en Cuixart i la reina i 

l'alfil i el tauler d'escacs que encara esperen 

a en Duchamp al Melitón? I l'impressionis-

me d'en Meifren i l'expressionisme de Gui-

novart, on és tot?

On va anar a parar el Pop i l'Art d'en Ha-

milton i les paraules de l'Hugué, d'en Falla, 

d'en Segovia, d'en Rusiñol, d'en Casals, d'en 

Zuloaga... que esquitxaven les tertúlies ino-

blidables de can Pichot?

On són les mirades blanques i negres d'en 

Miserachs, els dibuixos d'en Palencia i les 

aparicions d'en Picasso per acolorir poemes?

Qui collons sap en què s'han convertit els 

pinzells d'en Tàpies i on és la Tribu d'en Pau 

–l'últim hippie–? On han anat a parar els mi-

lers d'adjectius que en Pla desava a les but-

xaques per a dibuixar aquell paisatge amb 

lletres? On és aquella llum de colors que il-

luminava les tenebres?

Estimat Cadaqués, una mica més de sar-

dines a la brasa i menys pizza hawaiana, s'il 

vous plait.

esprés d'unes setmanes surfe-

jant pel damunt de les onades 

més altes de la pandèmia male-

ïda, decidírem fer una escapada 

fins a la República de la Tramuntana. I allà, 

des de la platja d'es Pianc i mentre el sol 

s'ofegava en un bol blau de llet amb grosella, 

vaig preguntar-me:

On reposa l'esperit de Lorca que en cap-

vespres humits renaixia pels carrers estrets 

del país del vent?

On ha anat a parar el temps dels rellotges 

de Dalí, fos damunt els granits del Paratge de 

Tudela?

I la música i els cabells llargs i el miracle de 

les monstruoses espelmes del nostre Hostal 

de tota la vida? I els Chesters sense filtre i el 

xampany d'un rosat buguenvíl·lia?

Què se n'ha fet d'en Xènius? I de la filla de 

l'última bruixa, la Ben Plantada Lidia i el seu 

món de misterioses meravelles?

D

CADAQUÉS, ON ETS?

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Amb el record d'una tarda a La Gralla

a cultura i la política no tenen 

sentit quan obliden el seu ob-

jectiu de servei a la humanitat. 

Les seves diferències mani-

festes en la pluralitat de pobles i els seus 

estats respectius per raons naturals són 

arguments del deure de dialogar per as-

solir aquell consens que les fa lliures i in-

dependents. La història de la humanitat 

pateix massa incompliments d'aquest ob-

jectiu. Els incompliments evidencien que el 

concepte ésser humà no sempre ocupa la 

centralitat que li pertoca per naturalesa en 

el marc global. I la història denuncia. Itàlia i 

Catalunya han viscut un missatge a l'Alguer 

amb ocasió de l'aplec internacional Adifolk.

L'Esbart Dansaire de Granollers i les 

colles de ball de gitanes de Montmeló i Lli-

çà d'Amunt foren protagonistes també de 

la trobada cultura i política amb la deten-

ció de Puigdemont i el seu alliberament. 

L'Alguer fou la carta mundial de presenta-

ció. I el missatge parlava de la qualitat del 

poble català amb la responsabilitat dels 

seus drets. La internacionalització de la 

qualitat cultural dels pobles és garantia de 

la seva qualitat política de convivència in-

dividual i col·lectiva.

La resposta del govern italià i de l'espa-

nyol negant la seva participació en el fet em 

porta a pensar en una feblesa greu de la seva 

política estatal a escala nacional i internaci-

onal. Em pregunto, en relació amb la postu-

Quan cultura i política es troben
ra espanyola, quin és l'ordre de jerarquia 

dels poders de l'Estat perquè la intervenció 

d'algun poder fàctic és innegable. I davant 

d'aquesta irregularitat com ha d'actuar el go-

vern com màxima representació de l'estat.

A l'Alguer es van trobar la cultura i la 

política de dos pobles que volen ser lliu-

res donant-se la mà amb el mateix idioma 

al marge de les diferències sintàctiques i 

de pronunciació. Diferències que no els 

separen, sinó que els fan més germans. I 

aquest missatge de germanor va arribar a 

tot el món de la mà de l'egoisme estatal. 

La paraula és signe de ser i la seva pro-

nunciació, signe d'identitat. L'existència 

de diferents idiomes es deu a la capacitat 

creativa de la natura que amb la seva cli-

matologia i orografia contribueix a les mo-

dificacions lingüístiques que amb els anys 

han originat una pluralitat de llenguatges. 

No respectar aquesta realitat és un greuge 

a la convivència entre tots els elements de 

la natura. Fer desaparèixer una llengua té 

els mateixos efectes que, per exemple, la 

desforestació. Lluitar contra aquest greu-

ge és el missatge de la trobada a l'Alguer 

de la cultura i la política de les dues naci-

ons que treballen per ser lliures, perquè 

sense llibertat no és possible actuar. 

L

JOAN SALA VILA
Escriptor i 

promotor cultural

Quan cultura i política es troben

La internacionalització
de la qualitat cultural dels 
pobles és garantia de la seva 
qualitat política de convivència
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Segons l'Informe trimestral del tei-

xit empresarial i mercat del treball 

que elaboren la Cambra del Vallès 

Oriental i el Gabinet d'Estudis Eco-

nòmics de la Cambra de Barcelona, 

el teixit empresarial del Vallès Ori-

ental es comença a recuperar de 

l'impacte de la Covid-19. La comar-

ca compta ara amb un 1,2% d’em-

preses més que fa un any, tot i que 

ARXIU

JAUME ARAGALL  Fent balanç de l'evolució del tercer trimestre

TEIXIT PRODUCTIU EL NOMBRE DE PERSONES OCUPADES –181.525 A LA COMARCA– SUPERA ELS NIVELLS PREPANDÈMIA I JA ÉS EL MÉS ALT DE DE MITJANS DE 2008

encara no ha assolit els nivells pre-

vis a la pandèmia. En ocupació, en canvi, les dades ja han assolit i, �ins i 
tot ,superat els nivells del 2019.

Concretament, el teixit empresa-

rial del Vallès Oriental va tancar el 

setembre passat amb 11.753 em-

preses, 627 menys que les que hi 

havia abans de la pandèmia. De fet, 

durant els mesos més durs de la 

pandèmia es van perdre al voltant 

d'un 9% del Vallès Oriental, tot i que 

els últims mesos se n'han recuperat 

357, al voltant del 4,5%. Amb tot, 

segons Jaume Aragall, president de 

la Cambra al Vallès Oriental, "això 

no vol dir que totes les empreses 

que falten hagin desaparegut, 

sinó que algunes s'han fusionat 

amb altres". Per grans sectors 

econòmics, el nombre d'empreses 

ha augmentat en tots excepte en 

l'agricultura –4,9% a la construc-

ció; 0,8% als serveis i 0,2% a la in-

dústria–, si bé hi ha sectors que han 

patit més els efectes de la Covid, 

com l'oci i la restauració, on s'han 

produït força tancaments.   

Recuperació de l'ocupació
Al costat més positiu destaca l'aug-

ment de llocs de treball, un 2% per 

sobre de les xifres prèvies a la pan-

dèmia. En concret, al setembre hi 

havia 150.427 persones ocupades 

en empreses de la comarca, mentre 

que els vallesans amb ocupació, si-

gui quin sigui el seu lloc de treball, 

era de 181.525 persones. "Aques-

tes són les dades més bones des 

La Cambra constata la

recuperació econòmica a la 

comarca després de la Covid

La deixalleria industrial 
dels polígons Jordi Camp 
i Congost ha gestionat 13 
tones de brossa aquest any

Dissabte de mercatsFormació per als punts d'informació turística
Dissabte serà un dia de mercats a Granollers. A

més dels habituals de Can Bassa i de proximitat de

la Corona, també hi haurà el Mercat de Brocanters

a la plaça Maluquer i els Encants Solidaris de

l'Assemblea d'Aturats a la plaça de Can Trullàs.

Vint-i-cinc ens públics i privats del Vallès Oriental van participar, la 

setmana passada, en una formació presencial per estar acreditats com 

a punts d’informació turística. Actualment a la comarca hi ha 32 espais 

acreditats per la Diputació com a punts d’informació turística, entre 

allotjaments, restaurants, comerços, biblioteques, museus, etc.

ECONOMIA

Malgrat les dades optimistes de recuperació, des de la Cambra es mostren 
preocupats per l'evolució del preu de l'energia i per l'escassetat de matèries 
primeres, que "poden desviar la recuperació econòmica". En el cas de les ma-
tèries primeres "el problema és global", però en el cas de l'energia "el problema 

és local i cal actuar-hi decididament, calculant els preus de manera diferent". 
En aquest sentit, alertava Aragall, "les empreses que més utilitzen l'energia per 

funcionar són les que més malament poden passar-ho els pròxims mesos".
Davant d'això, la Cambra demana mesures fiscals selectives que protegeixin els 
consumidors i les empreses més vulnerables davant d'augments sobtats del preu 
minorista de l'electricitat. També demanen redissenyar el sistema de formació 
de preus del mercat elèctric regulat, disminuir les barreres d'accés a contractes 
amb un horitzó de preus de mitjà i llarg termini per part dels petits consumidors
i les empreses amb un elevat volum de demanda, i traslladar els càrrecs fixos
a variables en la factura de la llum per incentivar l'estalvi energètic dels usuaris.

Alerta pel preu de l'energia
■ La Cambra recupera enguany, l'11 
de novembre al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, la celebració del Dia de 
la Cambra del Vallès Oriental. Enguany 
es lliuraran per primer cop els premis 
Futur Cambra per tal de promoure l'FP a 
la comarca i reconèixer el talent del seu 
alumnat, així com el compromís tant 
dels centres de formació com de les 
empreses vallesanes que hi col·laboren. 
Hi haurà tres projectes guanyadors, que 
rebran 500 euros i se'ls associarà a una 
empresa perquè els assessori o els per-
meti desenvolupar el projecte. També 
hi haurà tres finalistes, que rebran 200 
euros cada un, i un reconeixement per 
als centres educatius on hagin estudiat 
aquests alumnes i per a tres empreses 
on es du a terme l'FP dual.

EL DIA DE LA CAMBRA 
PREMIARÀ ELS MILLORS 
PROJECTES D'FP

de mitjans de 2008", destacava 

Aragall, qui també afegia que "en-

cara hi ha la incògnita de com es 

resoldran alguns ERTO, que esti-

mem en unes 2.350 persones a 

la comarca". Malgrat això, el nom-

bre d'aturats a la comarca és enca-

ra superior a les 21.000 persones, 

un 10,9% de la població activa. 

Respecte al mateix mes de l'any 

passat, l'increment en llocs de tre-

ball ha estat del 3,4%, i l'augment 

de persones ocupades ha estat del 

18%. "La xifra d'assalariats és la 

més alta des de 2008, i la d'autò-

noms és la més alta des de mit-

jans de 2011", destacava Aragall, 

qui afegia: "la vacunació ha in�luït 
molt favorablement en la recu-

peració; hem passat el sotrac de 

la pandèmia i ara es reprèn el 

creixement sostingut que ja hi 

havia els anys 2018 i 2019". ❉

Deu empreses dels polígons Jor-

di Camp i Congost de Granollers 

comparteixen un gestor ambi-

ental i de residus, una figura que 

impulsa l'Ajuntament i de la qual 

es beneficien empreses dels dos 

polígons. Es tracta d'un assesso-

rament integral i una anàlisi de 

la gestió dels residus a disposició 

de les empreses d'aquests polí-

gons per promoure la reducció i 

valorització de residus industri-

als, així com la transició cap a una 

economia més circular. El projec-

te parteix del servei de deixalleria 

industrial que a finals de 2019 

van posar en marxa l'Associació 

d'Empresaris i Propietaris dels 

Polígons Industrials Jordi Camp 

i Congost (AEP Camp Congost) i 

l'Ajuntament per millorar la gestió 

de residus valoritzables de paper/

cartró, plàstic, ferralla i fusta. El 

servei responia a una demanda de 

petites empreses de la ciutat, que 

manifestaven la dificultat i l'elevat 

cost de gestionar petits volums de 

residus no perillosos.

Davant d'això, es va habilitar 

com a prova pilot una deixalleria 

industrial al polígon Jordi Camp 

per oferir a les empreses la possi-

bilitat d'estalviar costos de trans-

port, optimitzar la gestió dels resi-

dus industrials i donar opcions de 

proximitat en la gestió, aportant 

el component d'agregació de la 

demanda de diversos industrials. 

Un cop acabada la prova pilot, 

a mitjans del 2020, l'AEP Camp 

Congost va assumir la gestió de 

la deixalleria industrial i ara l'ofe-

reix als socis com a part dels seus 

projectes. L'associació es va donar 

d'alta com a agent dins de l'Agèn-

cia Catalana de Residus i coordina 

la recollida quinzenal dels residus 

a partir de la contractació directa 

del servei de transport. Així, de 

gener a setembre s'han gestionat 

13 tones de residus: 2.920 kg de 

fusta; 6.165 kg de metall; 268 kg 

de cartró no recuperable; 1.955 kg 

de cartró recuperable; 916 kg de 

plàstic no recuperable; i 890 kg de 

plàstic recuperable. Actualment, 7 

empreses fan ús de la deixalleria 

industrial.

D'altra banda, els impulsors del 

projecte estan estudiant una possi-

ble recollida d'orgànica mancomu-

nada a les empreses dels dos polí-

gons, una demanda de bona part 

de les 10 empreses participants 

en el gestor ambiental i de residus 

compartit, al qual poden accedir 

aquest any de manera gratuïta. ❉

Deu empreses
comparteixen un gestor 
ambiental i de residus
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Després d'uns anys d'inactivitat a 

les naus de Bigsa, al polígon Con-

gost de Granollers, les instal·laci-

ons de l'antic grup impressor, que 

va entrar en concurs de creditors 

el 2013, recuperaran la utilitat 

amb un nou centre logístic. Serà a 

mans del grup promotor AB Sagax, 

que hi construirà un nou centre lo-

gístic després d'haver enderrocat 

les naus existents, una feina que 

l'empresa d'enderrocs Garriga 

està executant aquestes setmanes.

El projecte comprèn la demoli-

ció total de la nau frontal de Bigsa 

i del mòdul d'oficines, que "tenien 

més de 50 anys i havien quedat 

obsoletes", diuen fonts de la com-

panyia. Al seu lloc s'hi aixecarà 

una nau completament nova de 

4.864 metres quadrats, "amb les 

màximes qualitats d'acabats i 

instal·lacions, i complint tots 

els requeriments per a la mà-

xima eficiència energètica". La 

nau del darrere, més propera a 

la via, mantindrà l'estructura, tot 

i que es renovarà la coberta i les 

instal·lacions.

En total, el nou centre logístic 

tindrà 7.531 metres quadrats, dels 

quals 643 es destinaran a oficines. 

"En això som molt flexibles amb 

la demanda del client, i podem 

ampliar-les modificant lleugera-

ment el projecte, sense afectar 

el magatzem", expliquen. Als ma-

gatzems hi haurà una alçada lliure 

corona de Barcelona i Madrid. En 

el cas de Granollers, asseguren 

que l'antic espai de Bigsa compleix 

"tots els requisits de localitza-

ció, comunicacions, serveis i de-

manda d'espais".

Igualment, AB Sagax també ha 

adquirit la nau veïna (Nexans) 

i la parcel·la que hi ha davant 

d'aquesta nau amb l'objectiu d'ha-

bilitar un aparcament de tràilers 

i una zona de descans. A escala 

global, les propietats d'AB Sagax 

superen els 3,6 milions de metres 

quadrats, distribuïts en 693 propi-

etats i 7 països europeus diferents. 

En el cas de Granollers, la nau es 

va comprar l'octubre de 2019 i va 

ser de les primeres inversions de 

la companyia a l'Estat.  x.l.

d'entre 10 i 12 metres, i comptaran 

amb 13 molls de càrrega (7 fron-

tals per a tràilers i 6 laterals).

Un cop acabat l'enderroc, l'em-

presa Certis Obres i Serveis co-

mençarà la construcció de les no-

ves naus, que preveu enllestir a 

finals de 2022. Aquesta nau és ac-

tualment el projecte de promoció 

més important d'AB Sagax a Cata-

lunya i l'Estat, i un cop operativa 

es destinarà a activitats de suport 

a les empreses.

Espais logístics i de serveis
AB Sagax és una empresa immobi-

liària d'origen suec, que inverteix 

en propietats comercials, prin-

cipalment en el sector logístic i 

d'indústria lleugera a la primera 

x.l.

EMPRESES  EL GRUP IMMOBILIARI AB SAGAX CONSTRUIRÀ NOVES INSTAL·LACIONS DE 7.531 METRES

Un grup suec aixecarà
un centre logístic a l'espai
de Bigsa, al polígon Congost

CONGOST  Aquest octubre s'han enderrocat les antigues instal·lacions de Bigsa

L'empresa granollerina Catalog 

Player, situada al polígon Jordi 

Camp i especialitzada en la creació 

de catàlegs digitals per a empreses 

i entitats, rebrà finançament euro-

peu per a un projecte d'intel·ligèn-

cia artificial aplicada a les vendes. 

Ho farà a través del Consell per 

al Desenvolupament Tecnològic 

Industrial (CDTI), una entitat del 

Ministeri de Ciència i Innovació 

que cerca promoure el desenvo-

lupament tecnològic d'empreses a 

escala estatal i internacional i que 

enguany destinarà 37,5 milions 

d'euros a 68 projectes d'R+D+i en 

l'àmbit de l'empresa, un dels quals 

de l'empresa granollerina.

El projecte de Catalog Player, 

nascuda el 2014 i actualment amb 

una vintena de treballadors, por-

ta per nom Smart Catalog Player: 

Smart Content Sales Enablement 

Platform, i consisteix en el desen-

volupament d'una plataforma per 

integrar la intel·ligència artificial i 

l'aprenentatge automàtic al procés 

de vendes. Segons Arian Ribell, co-

fundador i responsable tècnic de 

l'empresa, la plataforma "aprèn 

de les millors pràctiques dels 

comercials i a partir de les da-

des recollides ofereix als usuaris 

continguts i propostes de forma 

automàtica".

Així, el sistema que CatalogPlayer 

està desenvolupant permetrà una 

millora contínua de la feina dels co-

mercials. Com diu Ribell, "els vene-

dors podran beneficiar-se de les 

facilitats que ofereix un sistema 

que personalitza l'experiència 

de client de forma ràpida i efec-

tiva". Enguany el CDTI ha decidit 

apostar per projectes nous i im-

pulsats per empreses de diferents 

mides, i de la setantena d'empreses 

beneficiades n'hi ha 33 que rebran 

finançament del CDTI per prime-

ra vegada, entre les quals Catalog 

Player. L'any passat, la firma gra-

nollerina va ser una de les empre-

ses catalanes que es va implicar en 

l'organització del Tech Spirit Bar-

celona, el saló alternatiu al Mobile 

World Congress cancel·lat per la 

pandèmia. 

LA FIRMA GRANOLLERINA DESENVOLUPA CATÀLEGS DIGITALS

Catalog Player implementa 
la intel·ligència artificial
als processos de venda

L'empresa ha rebut

un ajut del Consell 

per al Desenvolupament 

Tecnològic Industrial

Del Rec al Roc, plaques als comerços

El senyor Rec i la senyora Roc, de l'associació Del Rec al Roc, van col·locar
dimecres 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, va rebre la primera placa en ser 
l'establiment més antic, obert el 1936 per Frederic Font i Maria Virolès.  
La seva filla Lola, de 93 anys, va assistir a l'acte de col·locació de la placa, 
i actualment es fan càrrec de l'establiment els seus nebots: Asunción,  
Pere i Frederic, la tercera generació de la família. D'altra banda, dins dels 
actes del 25è aniversari, Del Rec al Roc farà els dies 4, 5 i 6 de novembre  
un sorteig de 25 euros per a 25 persones cada dia entre els seus clients.

x.l.

COMERÇ  ÉS UNA DE LES ACTIVITATS DEL 25è ANIVERSARI

L'empresa Vac-Tron, de Canove-

lles, especialitzada en productes 

de segellat, va rebre divendres, de 

mans de Pimec, el premi Talent 

Territorial en la gala de Vallesà 

de l'Any organitzada per Premsa 

d'Osona SA. L'empresa participa 

en el desenvolupament de tecno-

logia per al programa Internatio-

nal Thermonuclear Experimen-

tal Reactor (ITER), un programa 

tecnològic i científic que posa a 

prova, a través d'una aliança for-

mada per empreses de 35 països, 

processos d'eficiència energèti-

ca de la fusió nuclear. Es tracta 

d'un sistema que generaria més 

energia i més neta que els actuals 

procediments de fissió, ja que en 

minimitza els residus. 

Pimec ha valorat enguany la 

capacitat d'innovació de les em-

preses vallesanes en el lliurament 

del premi Talent Territorial, per 

al qual van presentar-se una vin-

tena de candidatures. Els altres 

dos finalistes van ser les empre-

ses Mirada Granja, de Santa Maria 

de Palautordera, que aplica un pla 

d'expansió del seu model d'educa-

L'empresa Vac-Tron, de 
Canovelles, guanya el premi 
Talent Territorial de Pimec

ció emocional; i Alfiba Detergents, 

de Cardedeu, que darrerament ha 

llançat la marca Goodgranel amb 

productes biodegradables i sense 

fosfats amb residu zero.

Premi TalentJove VO
D'altra banda, en la mateixa gala 

també es va lliurar al jove Marc 

Fuentes, veí de Montornès del 

Vallès i candidat de Vilanova del 

Vallès –on juga a futbol–, el Pre-

mi TalentJoveVO, que atorga el 

Consell Comarcal. Fuentes, de 22 

anys, té una paràlisi cerebral físi-

ca i una gran passió pel futbol. Va 

estudiar al CAR de Sant Cugat el 

curs d'entrenador de futbol i ac-

tualment té el títol nacional d'en-

trenador i el títol d'entrenador de 

porters. Va crear el primer equip 

de nois i noies amb paràlisi cere-

bral al Vallès Oriental. 
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Arrenca el torneig ITF d'Els GorchsBelén García, sense plaça garantida a les W Series
Dimarts va arrencar la 10a edició del Torneig 

Internacional Femení ITF-WTA de les 

Franqueses, que se celebra al CT Els Gorchs. 

La competició internacional donarà 80.000 

dòlars en premis a més de l'hostalatge.

La vallesana Belén García ha acabat la temporada de les W Series 

amb un 10è lloc final després de l'última cursa del calendari a Austin, 

dels Estats Units d'Amèrica. Aquesta posició final no li permet renovar 

automàticament la seva plaça per a les W Series del 2022 perquè no 

ha acabat entre les vuit millors classificades. 

Pol Valera debutarà en una con-

vocatòria de la selecció espanyola 

absoluta amb el doble compro-

mís amistós contra Romania, el 

4 i 6 de novembre. El central del 

Fraikin Granollers ha rebut la tru-

cada del seleccionador Jordi Ribe-

ra per suplir la baixa d'Ian Tarra-

feta, del PAUC Handball, que serà 

baixa per lesió. "Em vaig desper-
tar amb un missatge del Jordi 
Ribera, que em deia si podíem 
parlar. Poc després em va tru-
car i em va comentar que comp-
taria amb mi i em va explicar la 
planificació dels dos partits. La 
resposta va ser afirmativa de 
seguida", explica Pol Valera, que 

admet haver complert "un somni 
des de petit". 

Als seus 23 anys, el central del 

Fraikin rep la recompensa pel bon 

inici de l'actual temporada i la 

bona beina feta durant la passada. 

El garriguenc guanya pes dins el 

Fraikin BMG i, després de la dis-

puta de set partits, és el segon mà-

xim golejador de l'equip amb 35 

gols, només superat per Chema 

Márquez (38 gols). "La tempo-
rada passada va ser molt bona 
i aquesta tinc la sort d'estar bé 
i també l'equip. Com a jugador 
treballes per tenir minuts i fer-
ho bé", assenyala Valera, que vol 

aprofitar al màxim els dos amisto-

sos contra Romania: "la selecció 
sempre l'he mirada per la tele i 

HANDBOL | Asobal  EL JUGADOR DEL FRAIKIN DEBUTA EN UNA CONVOCATÒRIA AMB ESPANYA

Pol Valera: "Treballo per 
tenir minuts i fer-ho bé" 

EN JOC  Pol Valera suma 35 gols en set partits a la lliga d'Asobal

ARXIU

quan t'arriba la trucada no t'ho 
penses i espero poder aprofitar 
el moment. És tota una sort i no 
tothom pot tenir aquesta opor-
tunitat: he de gaudir i prendre". 

Tres convocats del Fraikin
Pol Valera acompanyarà dos ju-

gadors més del Fraikin a la selec-

ció espanyola, amb el medallista 

olímpic Antonio García Robledo i 

Chema Márquez, que torna a una 

convocatòria. Els dos partits servi-

ran com a fase de preparació per a 

l'Europeu del 2022 a Hongria i Es-

lovàquia i el garriguenc adverteix 

amb un somriure: "això estaria 
molt bé, seria un somni... anem 
partit a partit". JL.RODRÍGUEZ 

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

MOTOR | MotoGP

Pol Espargaró (Honda Repsol) 

ha pujat al segon esglaó del Gran 

Premi del Misano World Circuit 

Marco Simoncelli d'Itàlia. Per pri-

mer cop, el granollerí ha quedat al 

segon lloc en una cursa de Moto-

GP, que suposa el seu primer podi 

com a pilot d'Honda i millor clas-

sificació de la categoria reina. La 

temporada passada amb KTM va 

aconseguir cinc terceres posicions 

i el 2018 una més.  

Pol Espargaró ha celebrat amb 

l'equip el seu segon lloc i la vic-

tòria del gran premi del seu com-

pany d'equip, Marc Márquez. Una 

cursa que ja ha decidit el campió 

de MotoGP amb el quart lloc del 

francès Fabio Quartararo (Yama-

ha), que s'ha aprofitat de la caigu-

da a cinc voltes del final de Paco 

Bagnaia quan disputava la victòria 

a Màrquez. 

Pol Espargaró, que era el mi-

llor posicionat del grup persegui-

dor, ha travessat la meta en una 

meritòria segona posició. "Ha 
estat una cursa i un resultat 
increïble, més enllà de mi ma-
teix, estic molt feliç i content 
per l'equip. Han treballat molt 
de valent aquest any i especi-
alment el personal japonès del 
nostre equip ha viscut un any 
dur fora de casa, així que el re-
sultat és per a ells", diu Pol.

Pel que fa Aleix Espargaró 

(Aprilia Racing Team Gresini), ha 

acabat la cursa al setè lloc. 

Pol Espargaró 

assoleix el millor 

resultat a MotoGP

Lliga Guerrerres

El  KH-7 Granollers va tornar a 

guanyar després de dues jornades 

seguides amb derrota. L'equip di-

rigit per Salva Puig va imposar-se 

a la pista del Lanzarote (22-25) 

per trencar una ratxa negativa de 

resultats i agafar confiança abans 

de rebre l'equip vigent campió de 

la Lliga Guerreres Iberdrola, el 

Super Aamara Bera Bera. 

El conjunt granollerí va recu-

perar les bones sensacions de les 

tres primeres jornades a Lanzaro-

te i va mostrar-se competitiu amb 

el tercer triomf de la temporada. 

Al descans ja guanyava per 11 a 

12 i, a la represa, després de supe-

ra uns desajustos, va tornar a im-

posar el seu joc per guanyar amb 

un marge de tres gols.

Les granollerines rebran dis-

sabte un dels conjunts favorits 

per guanyar la lliga. El Bera Bera 

ocupa el tercer lloc, amb nou 

punts, tot i que es podrien presen-

tar al Palau d'Esports com a líders 

si guanyen el duel que afronten 

dimecres a l'hora del tancament 

d'aquesta edició a la seva pista 

contra l'Elx. 

El KH-7 ocupa el vuitè lloc amb 

set punts. 

El KH-7 torna a 

guanyar abans de 

rebre el Bera Bera 

KH-7 BMG - BERA BERA

Dissabte, 30 - 16.30 h Granollers

El Fraikin BMG rebrà divendres al Palau 

d'Esports el Logronyo (20.45h), abans 

de l'aturada de la competició pels 

compromisos internacionals. L'equip 

granollerí arriba a la novena jornada 

amb la moral ben alta per la victòria 

contundent a Lleó, per 32 a 41. "Estem 

amb molt bones sensacions per 

acabar un partit a Lleó amb aquest  

diferència de gols i victòria, que 

ens dona molts ànims per seguir 

en aquesta dinàmica", explicava en 

acabar el duel Antonio Rama.

EL FRAIKIN CONTRA 
EL BM LOGRONYO 
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UE SANT ANDREU

L'Esport Club Granollers de José 
Solivelles ja guanya. El tècnic ha 
necessitat dos partits per sumar 
els primers tres punts d'una ta-
cada, que va tenir lloc diumenge 
a casa contra la UE Sant Andreu 
(1-0). En la seva tornada va avisar 
que hi hauria fitxatges i arribaria 
la millora, tal com ha passat. La 
setmana passada els despatxos de 
la direcció esportiva van treure 
fum amb cinc baixes i cinc fitxat-
ges, que van propiciar el canvi de 
rumb de l'equip i la segona victò-
ria de la temporada –primera de 
la nova era Solivelles–. 

Per fitxar, l'equip havia d'obrir 
la porta de sortida i dijous pas-
sat va comunicar les baixes dels 
defenses Adrià Vico, Isaac Serna 

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EQUIP ES RENOVA AMB SIS BAIXES I CINC ALTES, I TREBALLA PER TANCAR UNA INCORPORACIÓ MÉS

L'Esport Club es reforça i suma 
el primer triomf amb Solivelles

i Joel Luna, i dels davanters Dani 
Ruiz i Bilal Nfinaf. La carpeta de 
baixes es va incrementar dimarts 
amb una més, la sortida del late-
ral Arnau Cuadras. Un cop va ha-
ver-hi un bon grapat de sortides, 
el club va informar de les cinc no-

ves incorporacions, també dijous. 
La defensa s'ha reforçat amb el 

central Víctor Díaz, de 25 anys, 
que torna a l'ECG després de dues 
temporades a la Gramenet, i el la-
teral Adrián Montoro, de 26 anys, 
de la Montanyesa, i amb experièn-

UE SANTS - EC GRANOLLERS

Diumenge, 31 – 19 h Barcelona

cia a la Segona Divisió espanyola 
a l'Almeria. El migcamp s'ha re-
forçat amb Óscar Castellano, de 
24 anys, que els dos últims cursos 
va jugar a la Segona Divisió d'Es-
lovàquia, entre el Poprad, el Pod-
brezova i el Petrzalka. Pel que fa a 
la davantera, és nou jugador gra-
nollerí l'extrem Jordan Gutiérrez, 
de 23 anys, procedent del Leganés 
B, de la Segona RFEF, i el golejador 
Aitor Garcia, de 26 anys, del Caldes 
de Montbui, de la Segona Catalana. 

Victòria contra el Sant Andreu
Excepte Castellano, els altres qua-
tre fitxatges ja van jugar en la vic-
tòria de l'ECG contra la UE Sant 
Andreu. Els granollerins van im-
posar-se per la mínima amb un 
únic gol de Roger Escamilla al mi-
nut 69. El pròxim duel de l'EC serà 
diumenge al camp del Sants, i José 
Solivelles podria comptar amb un 
sisè fitxatge més, que es podria 
tancar en les pròximes hores. 

L'ECG ocupa el 14è lloc, de la 
Tercera RFEF, amb sis punts, 
mentre que el Sants és 13è amb 
set punts. Els barcelonins sumen 
quatre punts dels sis últims en joc 
amb la victòria a la Guineueta (1-
2) i l'empat a casa contra l'Ascó 
(1-1).  JL.RODRÍGUEZ

EN JOC L'ECG va guanyar per la mínima contra el Sant Andreu

Primera Catalana

El CF Les Franqueses ha aconse-
guit la primera victòria del nou 
curs a la quarta jornada després 
d'encadenar tres derrotes. L'equip 
dirigit per Manolo Parralo havia 
fet una pretemporada reixida, que 
no s'hi veia reflectida en els resul-
tats de les tres primeres jornades. 
Les Franqueses va imposar-se 
contra la Llagostera B, per 0 a 3 
amb gols de Manzanera, Qanni i 
Mejías, i deixa els llocs de descens. 

El CF Les Franqueses ocupa 
el novè lloc del grup 1, amb tres 
punts, i dissabte rebrà l'Escola de 
Futbol Mataró, que és quarta clas-
sificada per la cua i encadena tres 
derrotes. De fet, els maresmencs 
només sumen un punt que van 
aconseguir en la primera jornada 
del campionat al seu camp contra  
el CF Mollet UE (2-2). 

Les Franqueses 
trenca a Llagostera 
la ratxa negativa

LES FRANQUESES - EF MATARÓ
Dissabte, 30 – 17 h Les Franqueses

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

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Empresa multinacional del sector químico, ubicada 
en Granollers, precisa incorporar:

MOZO/A ALMACÉN 
Candidatos/as con experiencia en tareas de almacén 
y con ganas de trabajar. Se valorará formación mínima 
a nivel FPI o Grado medio. Imprescindible carnet de 
carretillero (toro). Sus tareas principales serán de dar 
servicio en el almacén, pickings, recepción mercan-
cías, almacenaje, mantenimiento de las instalaciones, 
expediciones, etc… Se ofrece contrato indefinido y di-
recto con la empresa Salario 20.400€ brutos anuales 
x 14 pagas.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE - COMPRAS  
Candidatos/as con formación a nivel FPII o CFGS en 
Administración y contabilidad. Entre sus funciones 
se encontrarán: • Tareas administrativas y contables 
en general • Elaboración, gestión y seguimiento de 
facturas a clientes y proveedores • Revisión de las 
cuentas de los bancos de manera periódica • Ges-
tión de la operativa bancaria y control y seguimiento 
de cobros y pagos • Conciliación bancaria • Cierres 
mensuales y anuales • Gestionar, realizar las com-
pras (mercancía) • Gestionar existencias • Capacidad 
de negociar Requisitos: • Informática nivel avanzado. 
Usuario habitual de software ERP, dominio de Excel, 
Word y PP. Se valorará conocimiento de Navision y/o 
IFS • Inglés – Nivel alto oral y escrito (lenguaje conta-
ble) • Se valorará conocimientos de francés • Iniciativa 
propia, autonomía, capacidad de trabajo en equipo, 
resolutiva • Habilidad de negociar • residencia cerca-
na a Granollers Se ofrece contrato directo e indefinido 
Salario: 28.000€ brutos anuales + bonus.

Multinacional del sector químico ubicada en el 
Vallès Oriental, precisa incorporar:

CREDIT CONTROLLER
Se incorporará al departamento contable de la em-
presa, reportando directamente al Director financiero.
Sus principales funciones serán:
Seguimiento y control de la cartera de clientes, ges-
tión y control de las entidades aseguradoras de ries-
go, gestión legal de cobro, previsiones de tesorería, 
morosidad, soporte al departamento de administra-
ción en las tareas de cierre y de contabilidad, soporte 
directo a la Dirección Financiera.
Buscamos candidatos/as que cumplan los siguientes 
requisitos:
Licenciatura / Grado en ADE, Economía o similar pre-
feriblemente. CFGS en administración/contabilidad 
dependiendo del C.V. Nivel alto de Excel. (Imprescin-
dible). Nivel medio / alto de Inglés. Persona proactiva 
y adaptable al cambio. Capacidad analítica. Deseable 
conocimientos de ERP entorno Navision.
Se ofrece contrato directo/indefinido con la empresa.
Salario negociable + variables.

Assessoria comptable, fiscal, laboral i legal ubicada 
a Granollers precisa incorporar: 

ASSESSOR/A COMPTABLE FISCAL
Candidats/es amb formació a nivell Econòmiques, 
ADE, Dret, etc. Es valorarà formació específica en 
l’àmbit de l’assessorament fiscal. Imprescindible ex-
periència com a comptable / assessor fiscal en as-
sessories. Valorem un perfil més sènior (amb experi-
ència demostrable) per tal de portar l’assessorament 
d’una cartera de clients, o un perfil més junior (amb 
un mínim d’experiència en assessoria) per inicial-
ment donar suport al departament comptable fiscal. 
S’ofereix contracte directe i estable amb la empresa. 
Salari negociable. Jornada partida de dilluns a dijous, 
divendres intensiu.
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T.L.F.
El Club Twirling Les Franqueses 

va debutar al Campionat d'Euro-

pa amb una medalla de bronze de 

Sara Cano, en la categoria juvenil. 

El club franquesí, que tan sols 

suma un any des de la seva fun-

dació el juny del 2020, va prendre 

part a l'Europeu amb un total de 

cinc noies, i totes elles van lluitar 

per pujar al podi. 

L'Europeu va tenir lloc al muni-

cipi de Porec, de Croàcia, mig any 

després del que estava previst, 

per l'afectació de la Covid-19. Des 

d'aleshores, el club no ha pogut 

tancar la temporada 2020-2021, a 

l'espera de la gran cita de l'any, que 

s'ha saldat amb el bronze de Cano, 

en la modalitat X Strutting, tot i 

que també va ser desena en Rít-

mica i dotzena en Solo un bastó. A 

les portes del metall es van quedar 

Martina Lupiáñez, quarta en dos 

bastons juveni, i Ada Martínez, si-

sena en rítmica juvenil. També van 

TWIRLING  EL CLUB FRANQUESÍ PARTICIPA A LA CITA CONTINENTAL AMB CINC ESPORTISTES

El Twirling debuta a Europa 
amb una medalla de bronze

El CE Llerona va presentar diven-

dres els 30 equips de la tempora-

da 2021-2022 al Camp Municipal 

de Llerona amb un espectacle de 

llums i una pantalla gegant, on es 

van veure un per un els esportis-

tes de l'entitat. El club manté el 

pols a la Covid i aquest nou curs té 

el mateix nombre de conjunts que 

la temporada passada. 

El Llerona té una estructura 

sòlida masculina i femenina, amb 

17 conjunts de nois i 13 de noies. 

"L'objectiu de la base és seguir 

amb la nostra forma de treba-

llar pròpia", explica el director 

El Llerona presenta els 
30 equips de la temporada

FUTBOL EL CLUB TÉ 17 CONJUNTS MASCULINS I 13 FEMENINS

Carmen Martín, d'A4elkm de les 

Franqueses, s'ha imposat al Cam-

pionat de Catalunya de marató, 

que va tenir lloc diumenge amb la 

disputa de la Marató d'Empúries. 

La franquesina va dominar la cur-

sa empordanesa i va aconseguir 

rebaixar la seva millor marca per-

sonal en 1 minut i 50 segons amb 

un temps de rècord, en 3 hores, 8 

minuts i 11 segons. 

La corredora aspirava a impo-

sar-se en la seva franja d'edat, de 

45 a 49 anys, i va guanyar la ca-

tegoria general després d'impo-

sar-se amb un marge de 12 minuts 

amb la segona. "Havia entrenat 

amb la idea de guanyar la meva 

categoria d'edat perquè tinc 49 

anys i em vaig veure amb molt 

bones sensacions fins a la victò-

ria de la classificació general", 

Carmen Martín s'endú 
el català de marató

ATLETISME  LA FRANQUESINA, D'A4ELKM, VENÇ ALS 49 ANYS

POLIESPORTIU

'Sport!Op!' crearà 
un manual per a
la inclusió social

Els socis europeus del projecte 

d'inclusió social a través de l'esport 

Sport!Op! es van trobar la setma-

na passada a Sarajevo, capital de 

Bòsnia i Hercegovina. L'Ajunta-

ment de Granollers lidera aquest 

projecte, en el marc del programa 

Erasmus+Sport, que té el repte de 

desenvolupar estratègies locals ba-

sades en la comunitat, tot fent ser-

vir l’esport com a vehicle d’inclusió 

social d'infants i joves.

Sis dels set socis europeus del 

projecte comú que participen en 

aquesta iniciativa van reprendre fa 

uns dies les trobades presencials 

amb dues sessions de treball que 

van servir per concretar com es 

generarà un manual metodològic, 

coordinat per la Universitat de Bar-

celona. Aquest document recollirà 

l'experiència de les accions pilot 

que estan desenvolupant els socis 

del projecte conjunt i oferirà meto-

dologies per promoure la inclusió 

social i la igualtat d'oportunitats 

mitjançant l'esport.

La trobada va servir també per 

conèixer les diferents accions pilot 

que tot just comencen atesa la si-

tuació generada per la Covid-19.  

explica la franquesina, que també 

ha guanyat el català de 10 quilò-

metres i de mitja marató, però de 

la seva franja d'edat. "Aquest és 

el títol més important que he 

guanyat mai perquè és absolut".

Martín va reprendre les curses 

fa 10 anys després d'haver estat 

una habitual en la seva joventut 

amb la disputa de les curses de 

camp a través, i ara es prepara per 

disputar el Campionat d'Espanya 

de marató a Sevilla, de la mà del 

seu entrenador Jaume Aragonès. 

"Vull competir a Sevilla amb la 

intenció de seguir rebaixant la 

meva marca personal. La llui-

ta per la victòria general és 

impossible perquè van atletes 

d'elit, però intentaré el de la 

meva franja d'edat", explica la 

franquesina.  jl.rODrÍGUEZ B.

esportiu David Hidalgo, que re-

corda que són un club identificat 

amb els valors humans i l'apre-

nentatge mitjançant l'esport. 

Consolidar els sèniors
El club vol consolidar la tasca feta 

amb els sèniors femení i masculí. 

Les noies militen a la Preferent i 

és un dels equips referents del Va-

llès Oriental. L'objectiu és consoli-

dar el grup a la categoria. Pel que 

fa al sènior masculí, de la Tercera 

Catalana, vol donar continuitat al 

grup de nois, que té un bon grapat  

de joves.  jl.rODrÍGUEZ B. 

a4eLkm

EN RUTA Carmen Martín al costat del seu entrenador, Jaume Aragonès

participar amb èxit Iris Márquez, 

setena en dos bastons juvenil, i Ju-

dith Pujolà, onzena en rítmica júni-

or. "La progressió en un any ha 

estat espectacular, tornem molt 

contentes per haver lluitat pels 

podis i aconseguir una medalla", 

admet una de les entrenadores del 

club, Aïda González.  

Amb la cita continental s'acaba 

el curs 2020-2021 i en dues set-

manes s'iniciarà la nova tempo-

rada amb l'objectiu de tornar al 

Campionat d'Europa..  jl.r.B.

DE BRONZE La delegació franquesina amb Sara Cano, bronze juvenil

Ce LLeRONa

PRESENTACIÓ Un dels equips femenins de l'estructura del club

WATERPOLO | Primera Divisió

El CNG venç 
el Poble Nou i 
és líder en solitari

El waterpolo masculí del Club Na-

tació Granollers va sumar el segon 

triomf a la tercera jornada i ja li-

dera en solitari el grup B de la Pri-

mera Divisió espanyola. La segona 

victòria de l'equip dirigit per To-

mas Bruder va ser contra un rival 

directe, el Poble Nou, per 10 a 6. Els 

granollerins van dominar des del 

principi amb un avantatge de tres 

gols al primer quart, que es va in-

crementar a quatre en l'últim. La 

victòria permet veure el CNG líder 

en solitari amb un marge de tres 

punts amb el segon, el Waterpolo 

Sevilla, que té un partit menys. Els 

de Granollers tenen ara dues set-

manes de descans abans de rebre 

el Montjuïc, cinquè classificat.  

Cursa de muntanya

Oriol Forns guanya  
el Fem Sui Exprés 
de Vilamajor

Oriol Forns, del Club Triatló Gra-

nollers, ha guanyat el Trail Fem 

Sui Exprés, que va tenir lloc diu-

menge a Sant Antoni de Vilamajor. 

La cursa de muntanya va comp-

tar amb prop de 220 corredors i 

va estar organitzada pel Centre 

excursionista Caminaires de Vi-

lamajor. Forns va imposar-se al 

trail curt de l'edició, de 15 km i 

450 metres de desnivell acumu-

lat. Per a l'esportista del club gra-

nollerí aquesta era la seva tercera 

participació i el primer cop que 

guanyava el trail exprés. Forns 

va travessar la meta després d'1 

hora i 7 minuts amb un marge de 

gairebé dos minuts amb el segon 

classificat, Xavi Prims.  
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TONI TORRILLAS / AJ GRANOLLERS
El compte enre-

re del Mundial 

d'Handbol Femení 

2021 es va engegar 

ja fa dies a la plaça de 

la Porxada, però des de fa mesos 

hi treballa Gemma Carbonell com 

a responsable del voluntariat de 

l'esdeveniment. En les setmanes 

prèvies a la cita internacional, la co-

ordinadora té com a principal tasca 

la captació de persones voluntàries 

i, ara per ara, en suma prop de 320. 

La captació de voluntaris s'ha 

fet fins a través dels mitjans de 

comunicació, les xarxes socials, la 

visita a les associacions de veïns 

i als centres esportius de la ciu-

tat i amb una carpa informativa, 

que va situar-se dissabte passat 

davant del Museu de Granollers. 

"Tot i que el Mundial s'inicia al 

desembre, la tasca del volunta-

riat ja ha començat des que el 

passat 8 d'octubre vam fer l'ac-

te d'inauguració a la plaça de la 

Porxada; allò va suposar tam-

MUNDIAL 2021 | Participació  LA RESPONSABLE DEL VOLUNTARIAT EXPLICA QUE HI HA PROP DE 320 INSCRITS PER COL·LABORAR-HI

Gemma Carbonell: "Necessitem

més voluntaris per al Mundial"

bé el tret de sortida de la tasca 

del voluntariat amb el nostre 

primer contacte públic de l'es-

deveniment", assenyala Gemma 

Carbonell, que recorda que fins 

al 14 de novembre està obert el 

període per sol·licitar fer-se vo-

luntari. "Encara tenim una xifra 

de voluntaris justa; n'hauríem 

de tenir encara més per satisfer 

cada dia de competició. Cal re-

cordar que al Mundial de 2013 

va haver-hi prop de 270 volun-

taris i era una fase preliminar 

de la competició, mentre que 

ara farem tota la fase final".

Les pròximes setmanes, des de 

l'àrea de voluntariat del Mundial 

es trucarà als prop de 320 sol·lici-

tants, per conèixer la seva disponi-

bilitat i veure quina tasca se li pot 

assignar, segons les seves compe-

tències. "Hem de programar ja 

quins dels voluntaris que tenim 

són més adequats per una tasca 

o una altra. Entre les funcions, 

hi ha les persones que donaran 

suport a la competició esporti-

va, altres als fluxos de gent a les 

instal·lacions o les que acompa-

nyaran les persones estrange-

res o gent de la premsa", explica 

la responsable.  

Gemma Carbonell anima la ciu-

tadania a fer-se voluntària "per 

participar en un esdeveniment 

històric i únic, que com a volun-

tari es podrà viure en primera 

línia". De tota manera, la respon-

sable també aconsella les per-

sones que no es facin voluntaris 

"que vagin al Palau per omplir 

la graderia per veure handbol, 

que és una altra manera de con-

tribuir amb el Mundial d'hand-

bol Femení". JL.R.B.

GEMMA CARBONELL  A la pista del Palau d'Esports 

Públic

El comitè organitzador del Mun-

dial d'Handbol Femení  ha posat a 

la venda les entrades individuals 

pels partits de les diferents seus i 

fases del campionat. 

Els aficionats ja poden comprar 

les entrades per gaudir dels com-

promisos de la fase preliminar, 

que tindrà lloc del 2 al 7 de de-

sembre a les seus de Granollers, 

Torrevieja, Castelló i Llíria, per un 

import que oscil·la entre els 20 i 

els 35 euros, que donarà l'accés 

a veure en directe els dos partits 

de la jornada de les diferents seus. 

Pel que fa a la fase principal, del 

8 al 13 de desembre entre Gra-

nollers, Torrevieja i Castelló, amb 

preus d'entre 40 i 60 euros, que 

permetrà veure els tres partits de 

la jornada. 

La fase final, que es jugarà ín-

tegrament a Granollers, el preu 

per veure dos partits de quarts de 

final serà d'entre 80 i 100 euros; 

les semifinals, de 90 a 110 euros, i 

la final i la lluita pel bronze, entre 

100 i 130 euros. 

Es posen a la 

venda les entrades 

dels partits 
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CULTURA

10 anys del FantàstikLa natura modelada a través del Modernisme
El festival ja escalfa motors. Per començar

a fer caliu, dijous (20 h) es projectarà la

impactant Titane al Cinema Edison, flamant 
Palma d'Or a Canes. També es presentarà

l'espot i la resta de la programació.

A través dels detalls decoratius vegetals i florals de l'estil modernista
reconeixem les arts aplicades. Aquesta és la idea que exposarà, avui 

dijous (19 h), la historiadora de l’art Marta Saliné en una xerrada

al Museu de Granollers que complementa els continguts de l’exposició 

temporal El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura.

La companyia Milnotes torna a 

posar a provar els nervis dels es-

pectadors amb una nova edició, 

la número 13, del seu passatge 

del terror, una proposta única a la 

comarca i convertida ja en tot un 

referent a l'entorn de Tots Sants.

L'atracció duu per nom La ven-

ganza de Tía Toña i enguany s'ins-

tal·la a les Antigues Escoles de 

Corró d'Amunt. L'equip de futbol 

Unió Sport Corró d'Amunt ha es-

tat el principal impulsor i organit-

zador de la producció, que també 

compta amb el suport de l'Ajunta-

ment de les Franqueses del Vallès.

El muntatge és una atracció tea-

tralitzada i interactiva, ideada per 

fer passar por tant al públic adult 

com al més juvenil. Un recorregut 

de 350 metres distribuït en tres 

grans espais: dos interiors, la casa de la mestra i l'edifici del teatre, i 
un exterior, el pati de més de 300 

metres quadrats. 

Per donar-li vida ha calgut un 

equip tècnic de 12 persones. Com 

en anteriors edicions, la clau és 

la interacció dels actors disfres-

sats amb el públic. En aquests cas, 

també passadissos i sales tene-

broses que transformen la visita 

en una experiència en què la por 

es confon amb la diversió.

S'organitzarà un doble passi 

cada 10 minuts en grups de 8 per-sones, des de les 18.30 h i fins a 

CIA MILNOTES

TOTS SANTS  LA GRAN FESTA DEL CALENDARI DE TARDOR, EN LA QUAL CONVIUEN LES CASTANYADES TRADICIONALS I LA CELEBRACIÓ ANGLOSAXONA DE HALLOWEEN

Torna el passatge del terror de
la companyia Milnotes, ara a Corró

les 00.30 h. Es preveu que cada 

dia hi assisteixin més de 400 per-

sones. Com a celebració especial 

de la castanyada, els dies 31 d'oc-

tubre i 1 de novembre hi haurà 

una animació especial amb intèr-

prets de carrer a l'accés del túnel. 

Les entrades es poden adquirir 

per internet a través del web de 

Milnotes Teatre –milnotes.com–, a 

partir de 13 euros.

La companyia Milnotes reprèn 

aquesta iniciativa després de més 

d'una dècada organitzant passat-

ges del terror, amb una ambició i 

un èxit creixents. I ho fa retornant 

a Corró d'Amunt, on va iniciar 

aquesta trajectòria entre 2010 i 

2014. Posteriorment la localit-

zació va anar variant. Es va fer a 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i 

els anys 2018 i 2019 es va traslla-

dar a La Finca de l'Ametlla del Va-

llès, amb una proposta que els va convertir en finalistes dels Premis 
Haunted House.  C.R.

n Cada any l'atracció adopta un fil te-
màtic per bastir la història. Aquest any 
no és una excepció i, després d'una 
tasca de documentació, Dani Bernabé 
ha concebut un guió inspirat en dues 
llegendes mexicanes reals: la casa de la 
tía Toña i la isla de las muñecas. Així, La 

venganza de Tía Toña recrea la hisenda 
d'una família benestant mexicana, amb 
espais com una cantina mariachi de 
Veracruz. L'ambientació evoca la tra-
dicional celebració del Día de los mu-

ertos, amb tots els seus elements ca-
racterístics. Dimonis, esperits del més 
enllà, sacerdots i també els especta-
dors seran partícips de la desgràcia i, 
sobretot, de la revenja de la tía Toña.

UNA REVENJA AMB 
AIRES DE MÈXIC

A Llerona

El grup de muntanya de la Parròquia 
de Santa Maria de Llerona organitza 
diumenge (18 h) una festa de la Cas-
tanyada. Inclourà un taller infantil de 
tardor, servei d'entrepans i beguda i, 
naturalment, els ingredients princi-
pals: castanyes i moniatos.

FESTA AL
CASAL PARROQUIAL

Ja fa setmanes que algunes para-

detes ofereixen castanyes i moni-

atos a diversos punts del centre 

de la ciutat. La temptació dolça 

dels panellets també s'exhibeix a 

pastisseries i forns des de fa dies. 

Però aquests característics pro-

ductes de tardor només són el pre-

àmbul de la veritable celebració 

de Tots Sants, que arriba aquest 

cap de setmana i que s'escamparà 

pels barris, tot i que enguany amb 

una oferta sensiblement menor i 

de petit format.

La primera proposta tindrà lloc 

divendres, amb la Castanyada po-

pular al barri Lledoner a la plaça 

Jaume I (19 h). Pel preu d'1 euro 

s'obtindrà una paperina de casta-

nyes i un got de moscatell. Per als 

socis de l'AV Lledoner la convida-

da és gratuïta.

L'endemà, dissabte, la festa es 

trasllada a Can Gili. El pati del 

Centre Cívic acollirà la tradicional 

Castanyada (19 h), també organit-

zada i gestionada pels membres 

de l'associació de veïns. 

I finalment, diumenge, més en 

sintonia amb la celebració impor-

tada de la nit de Halloween, al ma-

teix Centre Cívic s'obrirà el Túnel 

del Terror, en dos horaris: un de 

tarda, de 19 a 20.30 h i un segon 

de nit, de 22 h fins a la mitjanit. El 

preu de l'entrada, també molt po-

pular, serà d'1,5 euros. i

Granollers opta 

per celebrar

les castanyades 

als barris

29, 30 i 31 d'octubre i 6 i 7 de
novembre. De 18.30 a 00.30 h.
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Preu: 13 i 15 €

INTERACCIÓ  El muntatge compta amb més de 15 actors professionals
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El cant profund i atípic de María 
José Llergo arriba dissabte a la 
Sala Gran del TAG (20 h), amb la 
presentació del seu primer llarga 
durada, Sanación. Tot i les dife-
rències musicals, la curta però 
intensa trajectòria d'aquesta jove 
cantaora cordovesa establerta al 
barri de Gràcia ha estat compara-
da a la sacsejada que va provocar 
Rosalía en els seus inicis.

Fins fa 3 anys era una completa 
desconeguda, però el 2018 es va 
donar a conèixer amb la hipnòtica 
Niña de las dunas, una cançó total-
ment autoproduïda que va obte-
nir molt ressò. El radar del festival 
Primavera Sound ja va detectar 
alguna cosa i la van incorporar al 
cartell de l'edició de 2019. Des-
prés van arribar altres temes  
–com Me miras pero no me ves– 
que han acabat reunits en l'àlbum 
que ara presenta a Granollers. El 
seu últim single és Te espera el 

mar, publicat el passat mes de se-
tembre com a cançó original de la 

María José Llergo porta el seu flamenc 
contemporani al Teatre Auditori

MÚSICA  L'EMERGENT CANTAORA CORDOVESA ÉS UNA DE LES VEUS MÉS PROMETEDORES DEL PANORAMA MUSICAL ACTUAL

ARXIU

REVELACIÓ  María José Llergo presenta el seu disc 'Sanación' a Granollers

pel·lícula Mediterráneo. 
Llergo ha tingut un altre moment 

de glòria, aquest potser més anò-
nim, quan va aparèixer en un es-
pot televisiu d'una marca de cer-

vesa que va reviure digitalment a 
la desapareguda Lola Flores. I fa 
pocs dies la plataforma d'strea-
ming Spotify la va escollir com a 
artista del mes en el marc d'una 

campanya global per fomentar la 
igualtat de les dones en la indús-
tria musical. El seu rostre va apa-
rèixer a Times Square, al cor de 
Nova York. La projecció que María 
José Llergo pot tenir a partir d'ara 
és imprevisible.

La seva original proposta, que 
combina tradició i modernitat, ha 
estat molt ben rebuda pel món del flamenc, sovint poc receptiu a les 
innovacions que forcen les costu-
res del cànon clàssic. Potser per-
què la novetat es troba més en les 
formes que no pas en el contingut. 
Llergo va aprendre a cantar als 
camps de Pozoblanco, amb el seu 
avi, però va estudiar violí clàssic fins als 18 anys i també jazz. Totes aquestes influències es perceben 
en una veu carregada de futur i 
que trenca estereotips.

Sigui com sigui, són elements 
prou atractius per acostar-se al 
Teatre Auditori de Granollers i 
viure el fenomen en directe i des 
de la distància curta. i C.R. 

JAZZ  ELS MÚSICS JOAN SANMARTÍ I DANI PÉREZ SÓN DOS MÚSICS HABITUALS DE L'ESCENARI GRANOLLERÍ

El concert del 49è Cicle de Jazz 
afavorirà una de les caracterís-
tiques més apreciables d'aquest 
gènere: la col·laboració entre 
músics. Sovint, de la improvisació 
d'aquestes trobades sorgeix una 
sonoritat nova i estimulant, que és 
més que la suma de les parts.

Divendres (20 h) aquesta pos-
sibilitat es posarà a prova en el 
concert que emparellarà al Casi-
no dos vells coneguts de l'escena 

Duel de guitarres al Casino
granollerina: els guitarristes Joan 
Sanmartí i Dani Pérez.

El manresà Joan Sanmartí, com-
positor, productor i professor a 
l'ESMUC, és un músic de mirada 
contemporània i amb un ampli i 
envejable historial de col·labora-
cions. El darrer disc al seu nom 
és Codi Personal, editat pel segell 
JazzGranollers Records el 2017 i 
enregistrat juntament amb Marc 
Cuevas, Roger Santacana i el gra-

nollerí Joan Vidal. La manera com 
ell mateix descriu aquest treball 
proporciona una pista del que es 
pot esperar divendres: "una línia 

recta és la distància més curta 

per moure's d'un punt a un al-

tre, però no és l'única ni la més 

utilitzada. Potser ni tant sols la 

més interessant". 
Dani Pérez és un dels grans re-

ferents de les sis cordes al país i 
un amant del risc. També era un 

LES ANXOVETES

Un espectacle
per descobrir
les havaneres als 
més petits de casa

LES FRANQUESES. Dissabte, al Ca-
sal Cultural de Corró d'Avall es 
presenta Ondina (18 h), un origi-
nal espectacle de caràcter familiar 
ideat pel grup femení Les Anxo-
vetes, nascut a Girona l'estiu de 
2013.

Ondina és una proposta a mig 
camí entre el teatre musical, el 
conte musicat i el concert teatra-
litzat que s'ha concebut amb l'ob-
jectiu d'apropar les havaneres als 
més menuts, trencant prejudicis i 
fent-los descobrir aquest gènere 
musical importat de Cuba. És a 
dir, un intent de garantir el futur 
de l'havanera rejovenint el seu 
públic i creant-ne de nou.

El repertori entrellaça les can-
çons amb un guió teatral on es 
combinen les havaneres de tota 
la vida amb d'altres menys cone-
gudes, amb un gir fresc, divertit i 
poètic. També un parell de temes 
propis de Les Anxovetes, un dels 
quals és Ondina, la cançó que dóna 
nom a l'espectacle.

El muntatge es va estrenar l'any 
passat a la Fira Mediterrània de 
Manresa amb èxit de crítica i pú-
blic i està recomanat per a nens i 
nenes a partir de 5 anys. i

MÚSICA

músic especialment apreciat pel 
desaparegut Joan Bretcha, llarga-
ment implicat en el Cicle i en el 
Festival de Jazz. Des de fa una co-
lla d'anys Pérez manté una llarga 
associació musical en format de 
trio amb el contrabaixista David 
Mengual i el bateria David Xirgu. 
El seu darrer treball conjunt és 
Resumen, publicat l'any passat. 
Tal com adverteix el guitarrista, 
"aquesta història en comú ens 

fa més còmplices en cada nova 

etapa. Més intuïtius, transcen-

dint les formalitats". 
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CULTURA POPULAR  XICS I DIABLES REPRENEN L'ACTIVITAT FESTIVA, AMB GANES DE LLUIR I DE RECUPERAR LA NORMALITAT PERDUDA

La cultura d'arrel ha
tornat a conquerir els carrers

La nit de dissabte va fer reviure 
les millors sensacions d'una festa 
major gràcies al correfoc conjunt 
de les colles infantil, jove i gran 

dels Diables de Granollers. Ce-
lebraven la seva sisena diada i el 
nombrós públic congregat –al vol-
tant d'unes 200 persones– es va 

TONI TORRILLAS

DIABLES  El correfoc va discórrer entre la plaça de la Corona i la plaça Maluquer i Salvador

encomanar d'aquest esperit. Era 
la primera actuació després d'un 
any i mig sense cremar, i aquest 
cop amb la possibilitat de deixar 

XAVIeR SOLANAS

CASTELLERS  Els Xics carregant el 3 de 7 a Can Bassa

enrere el format estàtic i poder 
ballar sotes les espurnes.

Castells a Can Bassa
Un 4 de 6 amb agulla, un 3 de 7, 
un 5 de 6 i tres pilars de 4. És el 
meritori balanç de la primera ac-
tuació castellera dels Xics després 
de l'aturada forçosa per la pandè-
mia i, per tant, després d'un llarg 

període sense poder assajar.
La matinal va tenir lloc dissabte 

a la tarda a la plaça Joan Oliver, a 
Can Bassa, i va permetre l'estrena 
de tres nous vailets que han co-
mençat a la colla. Un bon preàmbul 
de cara a la 30a Diada que celebra-
ran el 7 de novembre a la plaça de 
la Porxada i amb els Sagals d'Oso-
na com a colla convidada.  

Del 23 al 31 d'octubre torna a 
Catalunya la Setmana del Turis-
me Industrial, una iniciativa de 
la Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya (XATIC) en col·labora-
ció amb la Diputació de Barcelona, 
que enguany arriba a la 6a edició.

Amb el lema Com es fan les co-

ses, els diversos municipis que 
conformen la XATIC conviden a 
conèixer i endinsar-se en el seu 

passat industrial organitzant di-
verses activitats. L'objectiu és 
justament aquest, que el públic 
“amb ment inquieta” desco-
breixi ben de prop i de primera 
mà alguns processos industrials. 
Aquells que han format part de la 
nostra història i també els que es-
tan presents en el nostre dia a dia.

Granollers s'hi suma diumenge 
proposant una visita comentada 

Un passeig per l'Adoberia 

de la mà d'un adober

a l'antiga adoberia de la ciutat 
(12 h), avui convertida en centre 
d'interpretació històrica de l'èpo-
ca medieval. I ho fa amb un guia 
ben especial, el blanquer d'Igua-
lada Miquel Vila, un adober ja ju-
bilat i amb experiència acumulada 
després de molts anys d'ofici. Vila 
acompanyarà al públic en un pas-
seig per les restes arqueològiques, 
i a través de la seva mirada s'in-
terpretaran els usos i les funcions 
dels clots que aquí s'hi conserven, 
on la pell dels animals era tracta-
da amb productes químics per po-
der ser utilitzada. 

Biblioteques de Granollers s'ha 
incorporat a la segona edició del 
projecte Escriure de cinema que 
organitza la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals amb la col·labo-
ració de l'escola La Casa del Cine. 
Aquest és un projecte obert a 
qualsevol persona interessada en 
el cinema i la crítica cinematogrà-fica, sense limitacions d'edat ni 
coneixements.

A Granollers es treballarà la te-
màtica del camí cap a la llibertat, a 
través de títols representatius. El 

Cinema Edison acollirà les quatre 
sessions que conté el taller i que 
es faran els dissabtes 6, 13 i 20 
de novembre i l'11 de desembre, 
de 10 a 12 h. En aquestes sessi-
ons els participants adquiriran 
les eines necessàries per escriure una crítica cinematogràfica de la 
mà de Miquel Echarri, periodista 
cultural i col·laborador del diari El 

País, entre altres mitjans. Els tex-
tos dels participants es penjaran a 
la Biblioteca Virtual de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.  

Cinema que es veu i s'escriu
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Les dues propostes de música 

clàssica d'aquest cap de setmana 

al Teatre Auditori tenen dos noms 

propis. El primer, el del desapare-

gut músic i pedagog Carles Riera. 

Divendres s'enceta el cicle de con-

certs de música de cambra que 

duu el seu nom, organitzat per 

l'Escola de Música i Conservatori 

Josep Maria Ruera. 

El segon nom és el del prota-

gonista del primer d'aquests con-

certs, Juli Garreta, "un personat-

ge singular, tant en la seva vida 

privada com en l'originalitat de 

la seva obra, recordat sobretot 

com a compositor de sardanes", 

per bé que bona part de la produc-

ció que va escriure continua sent 

desconeguda pel gran públic.

Amb el format d'un recital tea-

tralitzat, L'enigma Garreta (20 h) 

prova de desxifrar les incògnites 

d'aquest rellotger de poble nascut a 

Sant Feliu de Guíxols i convertit en 

autor dotat. Per fer-ho, la proposta 

se serveix de les seves cançons per 

MÚSICA  EL COMPOSITOR, POPULAR PER LES SEVES SARDANES, TÉ UNA PRODUCCIÓ CAMBRÍSTICA ENCARA POC CONEGUDA

ARXIU

ESTRENA  'L'nigma Garreta' es veurà per primera vegada a Granollers

a veu i piano, "petites meravelles 

d'orfebreria musical que ens 

acosten a moments de la seva 

vida", interpretades per un dels 

millors tenors del país, Roger Pa-

dullés, també responsable del guió 

i de la dramatúrgia. L'acompanya-

rà el pianista Francisco Poyato. El 

programa inclou peces musicades 

a partir de poemes de grans autors, 

com mossèn Jacint Verdaguer, Apel-

les Mestres o Víctor Català.L'espectacle –que finalment 
s'estrena després d'una inter-

rupció per la pandèmia– també 

incorpora un personatge real, la 

neboda del compositor, interpre-

tada per l'actriu Paula Blanco. 

Amb l'afegitó de fotografies d’èpo-

ca es completa l'imaginari vital i 

musical de l'autor.

Una hora abans Padullés i Poyato 

aproparan la faceta lírica de Garre-

ta en un concert gratuït de mitja hora de durada i des d’un vessant 
més educatiu i familiar. i c.r.

36 anys
EL CICLE CARLES RIERA

Ni tan sols la pandèmia ha estroncat 

la continuïtat del durador d'aquest 

cicle, que se celebra de manera 

ininterrompuda des de 1985. 

Riera, aleshores director de

l'Escola municipal de Música, va 

idear aquesta iniciativa per

proporcionar un espai a la música 

de cambra. El seu model no ha  

variat des d’aleshores i els seus 

trets principals s’han mantingut de 

manera escrupolosa: concerts  

de curta durada -uns 50 minuts- 

amb intèrprets d'aquí i de fora, però 

de primer nivell i una manifesta

voluntat pedagògica i

d'apropament a un públic jove.

Ara com ara no hi ha un cicle 

d'aquestes característiques ni amb 

aquesta trajectòria arreu del país.

Els cors dels Amics de la Unió con-

tinuen rebent reconeixements. 

Veus-Cor Infantil i el Cor Jove han 

estat premiats per partida doble al Chișinău Choir Competition, un 
concurs celebrat la setmana pas-

sada a la capital de Moldàvia.

La peculiaritat és que l'esde-

veniment ha tingut un format 

semipresencial a causa de la im-

possibilitat de celebrar concursos 

presencials. Les dues formacions 

hi han concorregut presentant els 

vídeos de l'espectacle Hits!, cele-

brat al maig al Teatre Auditori de 

Granollers. Aquests enregistra-

ments són una creació de l'estudi vallesà FRAU. Recerques visuals, 
format pel granollerí Vicenç Via-plana i la calderina Helena Pielias, 
amb la qual cosa el reconeixement 

es fa extensiu.

El Cor Veus ha estat qualificat 

amb una puntuació d'Or i el Cor Jove ha obtingut el Grand Prix, el 
premi absolut del concurs en la 

modalitat en línia.  c.r.

PREMIS

Doble guardó pels 

cors infantil i jove 

dels Amics de

la Unió a Moldàvia

El cicle Carles Riera s'inicia 

amb l'obra de Juli Garreta
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ART  FRANCESC VENTURA EXPOSA CREACIONS REALITZADES DURANT EL CONFINAMENT

Art sorgit de la pandèmia
De sobte, durant els mesos de con-finament, el món se'ns va fer petit. Una privació que van notar espe-cialment els artistes i creadors. Durant aquells mesos de reclusió forçada el granollerí Francesc Ven-tura va trobar una certa inspiració en els objectes quotidians que po-dia trobar a casa o al mateix pati de casa seva, en un exercici "d'ob-

servació d'allò que, de petit i a 

vegades insignificant, però ple 
de bellesa, t'envolta ben a prop 

i que sovint no hi dónes massa 

importància".Ara aquestes imatges inter-vingudes digitalment conformen l'exposició At home i +, que es pot contemplar a la galeria fotogràfica 3eU de Vic.En paral·lel, també exposa algu-nes de les primeres fotografies del seu darrer treball, que continua en la mateixa línia intimista i de contacte amb la natura, però ara ja 
d'una manera més expansiva i fora de casa. "Petites coses en trans-

formació que reclamen la nostra 

atenció", tal com apunta l'artista.La mostra es podrà visitar fins al 3 de novembre i donarà pas a 

FRANCESC VENTURA

ABSTRACCIÓ  Una de les peces de Francesc Ventura presents a l'exposició

L'art també pot tenir una funció terapèutica. Així ho defensa la pintora Elsa Nattorio, amb una obra que sovint se centra en el re-trat i s'inspira i gira al voltant de col·lectius vulnerables.Divendres al Centre Cívic Nord inaugura l'exposició Admira, mi-
rada i drama (19 h) que aplega un conjunt de peces d'"essència me-

langiosa" que ella defineix com a 
"pintures atemporals".La mostra parteix d'un joc de paraules formades a partir de les mateixes lletres que la defineixen 

L'obra d'Elsa Nattorio 

s'exposa al Centre Cívic Nord

El Centre d'Arts en 

Moviment de Roca 

Umbert convoca 

noves residènciesFins al 25 de novembre es manté oberta la convocatòria de suport a la creació de projectes vinculats a les arts en moviment. S'ofereixen quatre modalitats d'ajut: residència de recerca i creació en moviment i circ (per a projectes en una fase inicial que necessitin un espai de treball), re-sidència de perfeccionament (per a projectes que ja estiguin en una etapa de finalització), residència de projectes artístics emergents (per a projectes impulsats per companyies en vies de professi-onalització i que estiguin en una etapa d'investigació, creació i/o perfeccionament) i lloguer tem-poral per a projectes de moviment (adreçada a persones que estiguin en una etapa d'iniciació, de per-feccionament i/o assaig del seu espectacle).En conjunt, la convocatòria ofe-reix aportacions econòmiques de fins a 1.500 euros, estades al Cen-tre d'Arts en Moviment (CAM) de durada variable i assessorament artístic professional.Des de la seva obertura l'any 2016 el CAM ha acollit 94 projec-tes en residència i té una progra-mació estable de tallers i cursos.  L'espai disposa de tres sales equi-pades, oficina i un menjador. i

la presència de Ventura a la fira de fotografia FIG de Bilbao, del 25 al 28 de novembre, on exposarà principalment fotografies inter-vingudes manualment amb dife-rents tècniques pictòriques.  

i alhora "simbolitzen la seva na-

turalesa canviant i ambigua".L'exposició es podrà visitar fins el 19 de novembre, en l'horari de funcionament del centre del carrer Lledoner, al barri de l'Hostal. i

L'artista granollerí Vicens Vacca, en col·laboració amb Jordi Soley, inaugura dilluns (12 h) una in-tervenció acústica en un espai in-sospitat: la col·lecció de carrosses fúnebres de Barcelona, ubicada al costat del cementiri de Montjuïc i de gran valor patrimonial.Amb el títol Èxit ne me quitte 
pas, Vacca organitza, de manera semi-controlada, els sons que So-ley ha generat sobre la mítica can-çó Ne me quitte pas del cantautor Jacques Brel. L'emissió contínua 

Nova instal·lació sonora de 

Vicens Vacca amb Jordi Soleyde so s'emet des de cinc altaveus asíncrons i a l'uníson. Vacca i Soley ja havien col·laborat en el passat i plegats i al 2020 van enregistrar el disc Dance, que es pot trobar en escolta i descàrrega digital.La peça d'art sonor es podrà visitar fins el 30 de gener i coin-cideix amb l'estrena d'una visita interactiva virtual en aquest espai. Tot plegat s'emmarca dins el pro-grama d'activitats organizat per Cementiris de Barcelona amb mo-tiu de la festivitat de Tots Sants. i

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 28 al diumenge 31 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 11º 21º 14º 19º 14º 24º 16º

HANDBOL. DIVENDRES 29, 20.45 h
FRAIKIN BMG - BALONMANO LOGROÑO
Palau d'Esports
Amb Aitor Compañón i Sergio Iglesias

BÀSQUET. DIUMENGE 31, 19 h
UE SANTS - EC GRANOLLERS
Palau d'Esports
Amb Emma Montané i Dani Godoy

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



dj, 28 octubre 2021 31

Premi de Pintura Paco Merino 2021

Dimarts (19 h) a la llibreria La Gralla el Grup Pro Art 

Paco Merico proclamarà el veredicte i lliurarà el premi 

al guanyador de l'edició d'enguany, en recordança del 

desaparegut pintor. L'acte inclourà la inauguració de la 

restrospectiva col·lectiva amb totes les obres guanyadores.

El Cardoterror, cinc dies de por

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 28

19 h Museu de Granollers

La natura modelada a través de les arts 

modernistes. Flors i plantes perennes 

vestint l’arquitectura. Conferència

DIVENDRES, 29

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans. Taller

18 h Parc Firal

Festival Fusiònica

19 h Centre Cívic Nord

Admira, mirada i drama. Exposició 

d'Elsa Nattorio

19 h Plaça Jaume I el Conqueridor

Castanyada

19 h Teatre Auditori de Granollers

Roger Padullés. Un concert per a

descobrir Juli Garreta

20 h Casino de Granollers

Joan Sanmartí/Dani Pérez Quartet

20 h Teatre Auditori de Granollers

L'enigma Garreta

DISSABTE, 30

9 h Plaça Josep Maluquer

Mercat de brocanters

AGENDA

16 i 16.30 h Museu de Ciències

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat

augmentada i visites guiades a

l'exposició Tu investigues!

18 h Parc Firal

Festival Fusiònica

19 h Centre Cívic Can Gili

Castanyada

20 h Teatre Auditori de Granollers

Maria José Llergo

DIUMENGE, 31

12 h L'Adoberia

L’Adoberia vista per un adober. Visita 

guiada

19 h Centre Cívic Can Gili

Túnel del terror

DIMARTS, 2

18.30 h Museu de Granollers

La Mesopotàmia de Nabucodonosor II. 

Aula AGEVO

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Atreu públic a la teva botiga en línia. 

Formació digital per a adults

DIMECRES, 3

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer + Visita 

guiada a la Sala d'Invertebrats

Un cop finalitzat el Festival de Sitges, el Vallès pren el relleu i el Cardoterror 

reserva una cita per als amants del cinema fantàstic, el terror i les emocions 

fortes a Cardedeu. Del 28 d’octubre a l’1 de novembre, l’edició d’enguany està 

dedicada temàticament a la celebració del Halloween. El programa, dissenyat per 

l’associació cultural el Cardot, consta de 15 llargmetratges projectats al Cinema 

Esbarjo, entre clàssics del gènere i títols acabats de sortir del forn. Però també 

inclou una exposició col·lectiva, la setena edició del Mercat del Cinema, projeccions 

sorpresa i sessions de cinema en directe, presentacions de còmics, el programa del 

Cardoterror en família o l’enregistrament en directe de Marea nocturna, el podcast 

de Radio Primavera Sound especialitzat en cinema fantàstic i de terror.  El moment 

genuïnament fan arribarà amb el lliurament del Premi Audrey a la mítica actriu del 

fantaterror Lone Fleming, en reconeixement a la seva carrera, que inclou films de 

culte com La noche del terror ciego o El ataque de los muertos sin ojos.

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

DIVENDRES, 29

18 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de les Golfes

19.30 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror 

DISSABTE, 30

18 h Teatre Auditori de Bellavista

The aunt. Concert benèfic musical
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Ondina. Concert de Les Anxovetes

19 h Antigue Escoles de Corró d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror 

DIUMENGE, 31

18 h Casal Parroquial de Llerona

Castanyada

19 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror 

DILLUNS, 1

18.30 h Ant. Escoles de Corró d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror

LES FRANQUESES
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