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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

Dijous i divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
de 17 a 20.30 h

Diumenge 
d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €
NOVA GERÈNCIA

S’ORGANITZEN 

FESTES 

PRIVADES

DE DILLUNS 

A DIMECRES

SEGUEIX-NOS!

A PARTIR DEL 

13 DE NOVEMBRE 

també horari 

de matins: 

d’11 a 14 h
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EN PORTADA

Mòbils, tauletes, ordinadors, apa-
rells d'intercanvi de temperatura, 
pantalles, làmpades, petits aparells 
amb piles, equips d'informàtica i 
telecomunicacions... Tots aquests 
estris elèctrics i electrònics passen 
a ser residus quan perden la utili-
tat, una tendència que creix cada 
cop més pels ràpids cicles d'inno-
vació i substitució dels aparells 
domèstics. A diferència d'altres ti-
pus de residus, són productes que necessiten tractaments específics, 
perquè estan compostos de mate-
rials molt diversos (plàstics, me-talls, vidre, fluids…). A més, sovint 
contenen substàncies perilloses 

(cadmi, mercuri, plom...) que po-
den acabar abocades al medi ambi-
ent o ser perjudicials per a la salut. 
Aquests residus, a més, poden con-
tenir materials escassos i valuosos 
que es poden recuperar. Per això es 
recullen de forma separada d'altres 
tipus de residus i s'asseguren unes 
condicions especials en la recolli-
da, el trasllat, l'emmagatzematge i 
el tractament per evitar que aques-
tes substàncies acabin al medi. 

Segons dades del Consorci per a 
la Gestió de Residus del Vallès Ori-
ental, l'any passat es van recollir a 
la xarxa de deixalleries comarcals 
967,04 tones de residus elèctrics i 

qui alerta que, malgrat els forts in-
crements dels últims anys, encara 
hi ha una gran quantitat de residus 
electrònics que no es gestionen 
correctament, fet que suposa una 
enorme pèrdua de recursos. Alhora, 
alerta Camps, "cada un d'aquests 

productes deixa una petjada al 

medi, i al final tot té un impac-

te important sobre el planeta". 
Per això aposta perquè els governs 

Els residus
electrònics 
creixen un 
28% en un any
Les deixalleries de la comarca van recollir 

l'any passat 967,04 tones d'aparells elèctrics, 

un 49,5% més que el volum recollit el 2016

electrònics, un 28% més que l'any 
anterior. Això suposa gairebé 2,5 
quilos de residus electrònics per 
habitant i any, un quilo més que 
fa només 5 anys, quan es van re-
collir a la comarca 646,86 tones 
de residus d'aquest tipus. Això vol 
dir que en el període 2016-2020 la 
quantitat recollida a les deixalleri-
es d'aquests residus va créixer un 49,5%. L'increment més significa-
tiu dels últims anys ha estat el dels 
grans aparells amb components 
perillosos d'origen domèstic amb 
una dimensió exterior superior a 
50 cm, mentre que els petits apa-
rells amb piles, les bombetes o els fluorescents s'han mantingut més o menys estables o, fins i tot, s'han re-
duït. Amb tot, la majoria de residus 
tractats –gairebé un de cada tres– 
continuen sent encara els aparells 
d'intercanvi de temperatura, com 
microones, congeladors o aparells 
d'aire condicionat. "Vivim en una 

societat altament tecnificada, 
de manera que és normal que 
cada vegada hi hagi més residus 
d'aquest tipus", diu Albert Camps, 
president del Consorci per a la Ges-
tió de Residus del Vallès Oriental, 

2,5 kg 
AQUEST ÉS EL VOLUM DE RESIDUS 
D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
(RAEE) que va generar cada habitant 

del Vallès Oriental l'any passat segons 

les dades del Consorci de Residus 

a partir dels materials recollits a les 

deixalleries. Només a Granollers, 

per exemple, entre la instal·lació del 

Puig de les Forques i la de Palou Nord 

es van recollir 20,4 tones d'aparells 

informàtics i telefonia; 1,3 tones

de bateries; 23 tones de pantalles

o 36,7 tones de ferralla electrònica.

APARELLS ELECTRÒNICS  La generació d'aquests residus, més difícils de reciclar, té un creixement exponencial

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha posat en marxa, durant dos

mesos, una campanya per fomentar la recollida selectiva d'aparells elèctrics

i electrònics. L'objectiu és informar del dret dels consumidors a retornar els 

aparells tecnològics que ja no utilitzen quan en compren de nous als mateixos

punts de venda perquè es puguin reciclar. També hi ha la possibilitat de 

desfer-se dels aparells antics quan la compra es fa per internet, retornant els 

aparells vells a la persona que reparteix a domicili, a més de les deixalleries. El 

reciclatge d'aquests aparells permet recuperar materials molt valuosos, estalviar 

en el consum de recursos naturals i fomentar un model d'economia circular. 

Un model d'economia circular

arxiu

apliquin normatives que combatin 
l'obsolescència programada i que 
alhora fomentin una nova cultura 
de la recuperació per "donar una 

segona vida a aquests aparells".    

Procés integral de gestió
La gestió dels residus d'aparells 
elèctrics i electrònics és responsa-
bilitat dels productors d'aquests 
dispositius, que solen exercir-la 
agrupats en sistemes integrats de gestió (SIG). Aquests SIG recullen 
els residus de les deixalleries i els 
traslladen a les plantes de tracta-
ment autoritzades, on són proces-
sats per ser descontaminats i reci-
clats. "La gestió d'aquests residus 

no és senzilla com podria ser el 
desballestament d'un moble", re-
corda Camps. "Cal desmuntar els 

aparells per separar-ne els com-

ponents i materials". Els residus 
de les deixalleries vallesanes, per 
exemple, es destinen a la planta de 
FCC Ámbito del Pont de Vilomara (el Bages). "En tot aquest procés, 
el paper de les deixalleries és 
clau, ja que ajuda a completar 

amb èxit el procés de reciclatge i 
recuperació", diu Camps. i x.l.
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

Llum verda a l'avantprojecte 
de la residència a Bellavista
El ple de l'Ajuntament de les Fran-

queses va aprovar inicialment di-

jous, amb els vots favorables de 

JxLF, PSC i Cs i els contraris d'IEC 

i Sal-CUP, l'avantprojecte per cons-

truir la residència i centre de dia 

per a la gent gran a Bellavista. Se-

gons el regidor d'Urbanisme, Jordi 

Ganduxé, l'avantprojecte "defineix 

en línies generals el projecte a 

desenvolupar" i preveu aspectes 

com el pressupost, els plànols i les 

etapes d'execució de l'obra.

Es preveu construir un edifici 

de quatre plantes al número 15 

del carrer del Terme, dues sobre 

la rasant del carrer i dues a sota. 

Tindrà 4.869 metres quadrats de 

superfície útil –en una parcel·la de 

3.066– i estarà equipat per a 110 

places residencials i 25 de centre 

de dia. A més de les sales comunes 

i diverses terrasses, hi haurà 76 

habitacions individuals i 17 habi-

tacions dobles, i tindrà un espai 

d'aparcament amb 20 places. El 

pressupost per a la construcció 

l'edifici és de 8.113.000 euros, dels 

quals l'Ajuntament n'aportarà un i 

la resta l'empresa promotora.

Crítics amb l'emplaçament
En les intervencions dels grups 

municipals, Paco Domínguez (Cs) 

demanava més oferta de pàrquing 

i que es dissenyi una entrada més 

ampla per facilitar la càrrega i 

descàrrega dels residents, i valo-

EQUIPAMENTS  SERÀ UN EDIFICI DE QUATRE PLANTES AMB CAPACITAT PER A 110 PLACES

rava la proximitat amb l'hospital.

Imma Ortega (IEC) justificava el 

vot contrari "per la ubicació esco-

llida, no pas perquè considerem 

que no cal una residència a Be-

llavista". Recordava que el carrer 

del Terme és un dels que té més 

pendent del municipi, fet que "en-

careix molt el cost del projecte", i 

apuntava que la gran majoria d'ha-

bitacions estaran encarades a zones

"sense gaire llum ni ventilació", i 

que molts dels serveis compartits 

estaran a "plantes soterrànies". 

Ortega afegia que al pressupost hi 

falta el cost d'urbanització de l'en-

torn, i criticava també l'aportació 

de l'Ajuntament a una residència 

que serà de gestió privada.

Des de Sal-CUP, Maria Forns tam-

bé qüestionava que es tirés enda-

vant el projecte sense una concer-

tació de places públiques acordada 

Xerrada sobre els probiòticsLes biblioteques recullen llibres per a La Marató
El restaurant La Cookessa Bio, al carrer Ponent, 

organitza dissabte (10 h) una jornada sobre els probiòtics i els bene�icis per a la microbiota, a càrrec del terapeuta Àlex Bosch. En �inalitzar el taller, que 
té un preu de 14,5 euros, s'oferirà un esmorzar vegà.

Les biblioteques de Granollers col·laboren un any més amb La Marató de 

TV3 a través de la recollida de llibres de segona mà aportats pels

usuaris. Els punts de recollida estaran habilitats als vestíbuls de Can Pedrals i Roca Umbert �ins al 30 de novembre. Els llibres donats seran 
venuts per recaptar fons per a la investigació de les malalties mentals.

SOCIETAT

amb la Generalitat, la ubicació tria-

da i el sobrecost que aquest empla-

çament suposarà en la construcció, 

així com el model escollit: "serà 

una residència molt gran, i les 

petites sempre garanteixen una 

atenció de més qualitat", deia.

L'alcalde tancava el debat re-

cordant que al Vallès Oriental hi 

ha un dèficit de 1.800 places. Afir-

mava que el milió d'euros que s'hi 

destinarà "és una inversió", i que 

la ubicació és una "oportunitat". 

"Té unes vistes fantàstiques i la 

idea és urbanitzar l'entorn, en 

terme de Granollers, on hi haurà 

aparcament per a l'Hospital i la 

residència". Sobre la concertació 

de places –un aspecte que no està 

tancat–, el març passat avançava 

que "el 50% haurien de ser con-

certades, el 25% totalment pú-

bliques i el 25% privades". X.L.

AJUNTAMENT

PROPOSTA  Imatge de l'avantprojecte de residència aprovat inicialment

La xifra de malalts de Covid-19 in-

gressats a l'Hospital de Granollers 

fa 15 dies que va a l'alça. Segons les 

dades facilitades per la Fundació 

Hospital Asil, dimecres hi havia 12 

casos de persones que havien do-

nat positiu en una PCR, 5 més que 

feia just una setmana i més del do-

ble dels 5 que es comptabilitzaven 

fa 15 dies. Llavors, després d'unes 

setmanes de millores en les dades 

epidemiològiques, els ingressats 

van anar disminuint, però a l'octu-

bre l'increment del risc de rebrot 

ha acabat revertint la situació.

Amb tot, la mortalitat de la malal-

tia ha disminuït els últims mesos, i 

fa setmanes que no s'ha produït cap 

defunció –les acumulades des de 

l'inici de la pandèmia han arribat a 

311–. De fet, sembla que les perso-

nes que passen la Covid-19 ho fan 

amb menys gravetat que mesos 

enrere, cosa que els experts atribu-

eixen a la protecció de les vacunes. 

Així, de les 17 persones que actual-

ment estan ingressades a l'UCI, no-

més 3 són positius de coronavirus 

–una xifra que ha anat disminuint–.

Pel que fa a les persones que han 

superat la malaltia després d'un 

ingrés a l'Hospital de Granollers 

se n'acumulen 2.014 –quatre altes 

s'han donat la darrera setmana–.

Mentre que la setmana passada 

Granollers tenia un risc de rebrot 

alt (130), aquest dimecres aquest 

indicador tornava a ser moderat 

(43), similar a la situació registrada 

fa 15 dies. També el risc a les Fran-

queses s'ha rebaixat a la meitat en 

una setmana i ara és de 35. M.E.

SALUT DE NOU, UN RISC DE CONTAGI MODERAT

A l'alça els positius de 
Covid ingressats a l'Hospital

Benito Menni CASM de Germanes 

Hospitalàries inaugurarà avui, di-

jous, la primera Unitat hospitalà-

ria de recuperació en salut mental 

del Vallès Oriental, emplaçada a la 

zona annexa de les consultes ex-

ternes de l'Hospital de Granollers, 

i que atendrà persones adultes 

que pateixen problemes de salut 

mental complexos, tot reforçant la 

continuïtat i la proximitat de l'as-

sistència dins la pròpia comunitat. 

La nova unitat segueix el model 

de recuperació en salut mental, 

en què els pacients poden desen-

volupar el seu projecte de vida de 

manera integral comptant amb els 

recursos de l'entorn més immedi-

at. La unitat de mitjana estada es 

va començar a construir el febrer 

de 2018 i és un nou edifici de dues 

plantes d'hospitalització i espais 

comuns a la planta baixa, com el 

menjador i una sala d'activitats.

Benito Menni inaugura la unitat 
de recuperació en salut mental
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VINE
I PROVA 
EL MÈTODE 

NATUR
HOUSE

Pla Dietètic
Personalitzat

1.

Complements 
alimentaris a base 
d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
GRATUÏT 
per part de la 
teva assessora 
NaturHouse

2.

@beanaturhousegranollers

@dietistanaturgranollers

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

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59

C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

SI VOLS 
ESTAR EN 
EL TEU 
PES IDEAL,

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

L'activista cultural i cívica Olga Pey 

i Rufí (Granollers, 1938), Medalla 

de la Ciutat el 2016, va morir dis-

sabte a 83 anys. Cofundadora de la 

companyia de teatre Acte Quatre, 

va actuar durant més de 30 anys en 

el teatre amateur de la ciutat, pri-

mer a Quatre per Quatre, i va par-

ticipar a obres arreu de Catalunya. 

Per aquesta faceta també va rebre 

diversos reconeixements i premis, 

entre els quals el primer premi 

com a actriu de repartiment en el 

Concurs de grups amateurs de Te-

atre Ciutat de Tàrrega (2014).

A més, va ser una activista social 

incansable, amb voluntariats a en-

titats com Oncovallès –en la qual 

va dirigir 8 anys un taller terapèu-

tic d'expressió emocional, i amb la 

parròquia de Sant Esteve de Gra-

nollers, on va fer de catequista du-

rant més de quatre dècades.

Professionalment va treballar 

els últims 12 anys, abans de la 

seva jubilació, a la Biblioteca de 

Can Pedrals. Un cop jubilada va 

col·laborar com a voluntària en el 

Molts va ser els que la van voler 

acomiadar dimarts a la parròquia 

de Sant Esteve. Just després, en 

un acte al TAG, l'alcalde va voler 

homenatjar Pey, que havia format 

part del consell d'administració 

del teatre, tot recordant que era 

"una dona forta en un cos me-

nut, amb una gran capacitat de 

treball per la ciutat". M.E.

programa Bibliosalut, el servei de 

lectura per als malalts i acompa-

nyants de l'Hospital General.

Olga Pey va rebre la Medalla de 

la Ciutat l'any 2016 i a l'acte de 

lliurament recordava que havia 

treballat "sempre amb la il·lusió 

i l'orgull de representar la meva 

ciutat i portar el nom de Grano-

llers arreu de Catalunya".

Jordi Guimet i Portillo, qui va ser 

cofundador de l'empresa Plas-

ticband, va morir diumenge a 78 

anys. La cerimònia de comiat es 

va fer dimarts al Tanatori de Gra-

nollers. L'empresari va estar vin-

culat durant molts anys a Pimec 

Vallès Oriental, molts dels quals a 

l'executiva amb diferents càrrecs, 

entre els quals el de vicepresi-

dent. Guimet va fundar l'empresa 

familiar granollerina juntament 

amb Miquel Sisó l'any 1978. Plas-

ticband, dedicada a la producció 

de maquinària i consumibles per 

a embalatges, està situada al po-

lígon Coll de la Manya. Durant la 

dècada dels 80 la firma va obrir 

un petit taller de màquines, que 

ara exporta a tot el món. 

ARXIU

PIMEC

OBITUARIS COFUNDADORA D'ACTE QUATRE, TAMBÉ VA SER VOLUNTÀRIA A ENTITATS SOCIALS

Mor a 83 anys l'actriu i activista
Olga Pey, Medalla de la Ciutat

OLGA PEY  Va rebre la Medalla de la Ciutat en una acte a la Tarafa el 2016

JORDI GUIMET

Jordi Guimet, cofundador de 

Plasticband, fineix a 78 anys

Nou espai per al dol gestacional i neonatal

El cementiri de Granollers té ara un espai dedicat exclusivament al dol 
gestacional i neonatal, amb l'objectiu de contribuir al reconeixement d'un 
procés de dol sovint poc visibilitzat. Per donar a conèixer les millores de 
l'espai, dissabte al migdia l'Ajuntament feia un acte de presentació obert a 
tota la ciutadania. L'acte va comptar amb l'actuació de la cantautora Selma 
Bruna i de Jan Garrido, un dels integrants del grup d'animació infantil 
Xiula, que van interpretar Et faig un lloc, una cançó que vol acompanyar 
les famílies que han viscut aquesta experiència dolorosa. Al nou espai s'hi 
ha instal·lat una placa gravada amb una inscripció dedicada a les 
"famílies que han patit una pèrdua gestacional o neonatal i en memòria 

dels infants que ens han deixat massa d'hora".

TONI TORRILLAS

RITUS FUNERARIS INSTAL·LADA UNA PLACA COMMEMORATIVA

Espais Verds renova el camió grua
El Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers 

renovarà el camió grua que utilitza per a tasques de neteja i manteniment 

de l'arbrat i vegetació dels parcs urbans i periurbans, jardins i part de 

l'arbrat dels vials. El govern ha adjudicat el subministrament del vehicle 

a Construcciones y Técnicas de Maquinaria, SA per 102.828 euros (IVA 

inclòs), que suposa una rebaixa de l’1,17% respecte al pressupost previst 

inicialment. Es tracta d'un vehicle portador de grua i grapa i caixa bascu-

lant que substituirà l'actual, un Volvo que es va adquirir el 2003 i que, se-

gons els tècnics municipals, necessita reparacions constants i costoses. 
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L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Col·lectiu Ronda, 
al costat de l’economia 
social i solidària
Des dels seus inicis, Col·lectiu 
Ronda ha tingut una especial 
atenció a les cooperatives i al 
món de l’economia social i so-
lidària. De fet, el model amb 
el que creu és també el model 
propi: Col·lectiu Ronda som 
una cooperativa, que l’any 
vinent complirà els 50 anys 
d’història, amb una organitza-
ció basada en la democràcia 
interna, l’autogestió, l’equitat i 
la transversalitat, amb un clar 
compromís social per canviar 
les regles del joc i apostar per 
la transformació social.

Per això dissabte 6 de no-
vembre participem també a 
la IV Fira d’Economia Social i 
Solidària de Granollers, orga-
nitzada per diversos col·lec-
tius com l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental, L’Eixida, 
la Magrana Vallesana, Gra-
nollers pedala, Granollers en 
Transició i l’associació FESS 
Granollers, amb el suport de 
l’ajuntament local. Hi serem 
amb un estand de 14 a 20h a 
la plaça Maluquer i Salvador, 
juntament amb altres pro-
jectes d’economia social per 
mostrar la riquesa d’aquest 
sector al territori. La fira se 
celebra a partir de les 10h del 
matí i hi haurà activitats, xer-
rades i trobades que s’encal-
cen totes sota el lema «Cuidar 
la terra, cuidar les persones».

Col·lectiu Ronda, dedicada a 
l’assessorament jurídic com-
promès en totes les àrees del 
Dret,  té una important àrea 
d’economia social que fa anys 
es dedica a l’acompanyament 
de cooperatives i col·lectius 
d’economia social i solidària. 

Però no només això, parti-
cipem a través dels nostres 
despatxos repartits pel terri-
tori a la xarxa cooperativista 
catalana i col·laborem amb 
aquells agents que dia a dia 
treballen per a una transfor-
mació cap a alternatives soci-
als i econòmiques més justes. 
La col·laboració va des dels 
grans esdeveniments com la 
Fira d’Economia Social i Soli-
dària de Catalunya (FESC) fins 
a la cogestió d’activitats amb 
els Ateneus Cooperatius, com 
el del Vallès Oriental.

Els i les professionals que for-
men part de l’àrea d’economia 
social de Col·lectiu Ronda de-
senvolupen una ingent tasca 
per dibuixar itineraris que 
incloguin la formació, la con-
sultoria estratègica i el ser-
vei de gestoria per entitats i 
col·lectius que ho necessitin. 
“Acompanyar des del desen-
volupament de la idea fins a 
la consolidació del projecte”. 
Aquest és el camí plantejat. 
Què cal tenir en compte per 
formar una cooperativa? Quin 
és el règim fiscal de les enti-
tats d’economia social? Com 
dur a terme una cooperativa 
d’habitatge? Preguntes com 
aquesta troben resposta en 
les formacions i cursos amb 
els que s’acompanya a les en-
titats, sumat a la tasca de ges-
toria, també per a persones 
autònomes, de tot tipus de 
tramitacions i obligacions de 
gestió. Uns serveis que  com-
plementen tot l’assessora-
ment laboral i jurídic que fem 
a Col·lectiu Ronda per conti-
nuar defensant tots els drets.

La Fundació Vallès Oriental (FVO) 

va presentar dijous la nova imat-

ge corporativa que representa-

rà el conjunt de l'entitat a partir 

d'ara. El nou logotip, dissenyat 

pels vuit residents a la Llar Vallès, 

està format per diversos cercles 

que coincideixen a la part central 

i que representen la integració de 

les persones amb discapacitat, la 

interrelació amb les famílies, la 

diversitat de les persones ateses, 

la xarxa amb les entitats i admi-

nistracions del territori, els ser-

veis de la fundació i, sobretot, els 

usuaris i usuàries de la FVO. Dos 

dels residents, Yolanda Herrera i 

Raúl Reyes, van mostrar el dibuix 

elaborat per tots els residents de 

la llar i van explicar què represen-

tava per a ells la FVO.

Ara fa uns mesos, la FVO va ini-

ciar un procés de participació per 

elaborar el seu nou marc estratè-

gic per als pròxims anys. Entre els 

aspectes més significatius hi ha 

l'abordatge de l'envelliment i de 

les necessitats sexoafectives de les 

persones amb discapacitat intel-

lectual; un nou model organitzatiu 

de la fundació; redefinir l'activitat 

productiva del centre especial de 

treball; i obrir la fundació al terri-

tori, entre d'altres. Així, per exem-

ple, l'entitat ha arribat a un acord 

amb el Club de Futbol La Torreta 

per poder fer activitats a les seves 

instal·lacions esportives. 

Nova imatge corporativa a 

la Fundació Vallès Oriental
X.L.

NOU LOGO  Raúl Reyes, Yolanda Herrera i Rafel Arderiu presentant la imatge

ARXIU / X.SOLANAS

MEDI AMBIENT EL CONSORCI BESÒS TORDERA VOL INVERTIR 9,5 MILIONS A LES DUES CONQUES

Dins del projecte Ciutats Defensores 

dels Drets Humans, dimarts tindrà 

lloc, a través del seu canal de You-

Tube (18 h), una xerrada amb Mar-

garita Pineda, activista de la comu-

nitat lenca d'Hondures i defensora 

del territori, els drets ambientals 

i els pobles indígenes. El projecte 

Ciutats Defensores dels Drets Hu-

mans dóna a conèixer la tasca dels 

activistes dels drets humans i cons-

ciencia sobre la importància de de-

fensar els drets humans i el suport 

internacional a les seves lluites.

Xerrada sobre 

drets humans amb 

Margarita Pineda

Presentat un projecte per 
recuperar camins fluvials
El Consorci Besòs Tordera i els 

consells comarcals del Vallès Ori-

ental i Occidental han presentat 

al Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme una proposta per reha-

bilitar els camins fluvials de les 

conques del Besòs i la Tordera. 

L'objectiu és aspirar a una partida 

de prop de 10 milions d'euros dels 

fons Next Generation per recupe-

rar la xarxa de camins fluvials de 

les dues conques tant per al tràn-

sit de vianants com de bicicletes. 

El projecte vol crear un marc 

territorial adequat per explotar les 

potencialitats del patrimoni natu-

ral i cultural de les dues conques, 

integrant la sostenibilitat en la 

gestió perquè el desenvolupament 

turístic del territori, l'anomenat 

slow tourism, es faci en coherència 

amb els valors ambientals, socials 

i culturals de l'entorn.

Entre les dues conques hi ha 

ració. La millora d'aquests camins 

fluvials permetria connectar alho-

ra amb altres rutes de més ampli 

abast, comarcals, nacionals i inter-

nacionals, com l'Eix Pirinenc, l'Eu-

rovelo 8 o la Ruta Mediterrània.

comptabilitzats 450 km de camins 

fluvials, dels quals actualment són 

transitables el 93%. El 7% que que-

da pendent obeeix a la dificultat 

tècnica o administrativa per tirar 

endavant els projectes de recupe-

CAMÍ FLUVIAL  El tram urbà de Granollers, molt concorregut 
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El jutjat de Granollers ha dictat 

presó provisional per a tres dels 

quatre agents de la Policia Local 

de Llinars del Vallès detinguts 

pels Mossos per la presumpta 

participació en una xarxa de tràfic 

de marihuana. Juntament amb els 

tres policies, sis persones més del 

total de quinze detingudes també 

han anat a presó. Pel que fa als al-

tres sis, van ser deixats en llibertat 

provisional dijous amb diferents 

mesures cautelars, des de la per-

sonació periòdica a la retirada de 

passaport i la prohibició de sortir 

del país. Al quart agent no se'l vin-

cula amb la trama, però se l'inves-

tiga per un robatori amb força que 

els Mossos van descobrir mentre 

investigaven el primer cas.

La causa està oberta per delic-

tes de salut pública, pertinença a 

organització criminal, prevarica-

ció administrativa, robatori amb 

força, blanqueig de capitals, fal-

sedat documental, suborn, tortu-

ra, detenció il·legal i revelació de 

secrets, entre d'altres.

Els Mossos d'Esquadra van fer 

balanç dijous de l'operatiu, que va 

acabar amb 15 detinguts, 32 en-

trades i escorcolls a domicilis i lo-

cals, més de 100.000 euros inter-

vinguts i comís de marihuana i de 

diverses armes de foc. En total hi 

van participar més de 400 agents.

El cos policial també ha indicat 

que un dels policies locals dirigia 

presumptament una xarxa que 

proporcionava locals i seguretat 

a canvi de diners. Altres detinguts 

feien tasques de jardineria i man-

teniment dels locals. 

Presó per a tres dels quatre

policies locals de Llinars 

per tràfic de marihuana

La declaració dels agents 

detinguts va aixecar

una gran expectació

als Jutjats de Granollers

DE LA QUINZENA DE DETINGUTS, QUATRE SÓN DE LLINARS

Bolca un cotxe al passeig Conca del Besòs

Dues persones van resultar ferides lleus diumenge al migdia, sobre les
12.30 h, en un accident que es va produir a l'avinguda de l'estació del Nord 
amb el passeig de la Conca del Besòs. Els ferits van ser atesos pel Servei 
d'Emergències Mèdiques al mateix lloc dels fets. En l'accident el vehicle va 
quedar bolcat a la via. També van participar-hi cinc dotacions dels Bombers 
per fer tasquest de suport al SEM, retirar el vehicle i netejar la calçada.

bombers la garriga

L'ACCIDENT, MOLT APARATÓS, NO VA TENIR CONSEQÜÈNCIES

Una ferida lleu en un atropellament
Una nena de 3 anys va resultar ferida lleu en ser atropellada dissabte per 

un turisme a l'avinguda Marie Curie de Granollers. L'accident va passar 

poc després de les 20.20 h, quan la nena va rebre l'impacte d'un cotxe i va 

rebre una contusió a la cara i el cap. El SEM va oferir suport psicològic als 

familiars al lloc de l'accident i va traslladar la nena a l'Hospital de Grano-

llers. En l'accident també van intervenir-hi dues dotacions dels Bombers. 

Tal com ja havia passat els caps de 

setmana anteriors, Mossos d'Esqua-

dra, Policia Nacional i Policia Local 

de Granollers, amb la seva unitat 

canina, van participar dissabte a la 

matinada en un dispositiu conjunt 

de control en dos locals d'oci noc-

turn de Granollers. Aquesta vegada 

es va intervenir en un bar musical 

de la zona del Ramassar i en una 

discoteca del polígon Palou Nord, 

on es van fer diverses inspeccions i 

es van aixecar actes administratives 

als responsables dels locals per in-

compliments greus de la normativa 

en matèria d'assegurances, higiene 

o mal estat dels extintors. L'opera-

tiu, que va durar unes tres hores, 

també va acabar amb 8 persones 

detingudes en aplicació de la Llei 

d'estrangeria, ja que es trobaven en 

situació irregular a l'Estat. També 

es van escorcollar quatre vehicles 

i es van denunciar dues persones 

per falta de respecte als agents de 

l'autoritat i una altra per tinença de 

substàncies estupefaents. 

SUCCESSOS

Vuit detinguts

en un control

policial en dos 

locals d'oci nocturn
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La regió metropolitana dels 45'

En el marc del procés per elaborar 
el tercer pla estratègic Granollers 
2030, així com del procés Barce-
lona Demà, Roca Umbert va acollir 
dimecres la jornada Connectar la 

metròpoli, generar noves centrali-

tats, organitzada pel Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB).

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, obria els espais de refle-
xió posant sobre la taula alguns 
elements de debat, com els des-
plaçaments equitatius i l'aposta 
per un sistema ferroviari no radial, 
la força industrial de la suma dels 
dos vallesos com el segon territori 
més exportador del país, la mirada 
cap al nord per estructurar el país, 
una política ambiental regional, i 
"el respecte i la horitzontalitat", 
deia, en una visió estratègica de 
Barcelona que per primera vegada 
consulta l'arc metropolità.

PLA ESTRATÈGIC  EL PEMB I L'AJUNTAMENT ORGANITZEN UNA JORNADA AMB MIRADA A 2030

La jornada va incloure dues tau-
les de debat, la primera precisa-
ment dedicada a la mobilitat, que 
va posar sobre la taula algunes de 
les assignatures pendents, espe-
cialment de la xarxa ferroviària, 
però també viària.

La segona taula, però, titulada La 

generació de noves centralitats a la 

regió metropolitana de Barcelona 

per una metropoli dels 45 minuts,

desmuntava la rellevància de les 
infraestructures: "Cal planificar 
des dels usos, no des de la lògi-
ca de les infraestructures", deia 
Jordi Obradors, gerent de la Fun-
dació Comerç Ciutadà. En plante-
jar una regió en què la ciutadania 
tingui desplaçaments màxims de 
45 minuts, hi participaven també 
Mercè Chacón, exdirectora general 
de Planificació en l'àmbit d'Uni-
versitats de la Generalitat; Carles 

EXPERTS EN 

L’ATRACCIÓ DEL 

TALENT

Ribell, director de l'Àrea de Cre-
ativitat i Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers; Grego-
ri Vizcaíno, consultor firal i CEO a 
Local Pro, i Mònica Botta, directora 
mèdica de l'Hospital de Granollers, 
amb la moderació de la directora de 
SomGranollers, Montse Eras. Entre 
les conclusions de la taula, hi ha la 
necessitat d'un "canvi de mirada", 
en que l'especialització i el conei-
xement han de ser clau en la gene-
ració de noves capitalitats, "amb 
visió de país, i amb generositat"
per part de Barcelona, deia Ribell.

El coordinador del PEMB, Oriol 
Estela, va cloure la jornada que es 
pot recuperar per mitjà del canal 
YouTube del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona i properament 
al web barcelonadema-participa.

cat, des d'on també es pot conti-
nuar el debat.

La Campanya Contra el Quart Cin-
turó (CCQC) ha reclamat als par-
tits catalans amb representació al 
Congrés que presentin esmenes 
als pressupostos generals de l'Es-
tat per al 2022 perquè es retirin les 
partides previstes per al projecte 
de Quart Cinturó, ronda del Vallès 
o B-40. L'entitat recorda que els 
pressupostos preveuen dues par-
tides per desenvolupar la infraes-
tructura: una per al tram d'Olesa 
de Montserrat a Viladecavalls, i una 
altra per a l'estudi informatiu del 
tram Terrassa-Caldes. Davant d'ai-
xò, l'entitat insta els partits que han 
manifestat la seva disconformitat 
amb aquest projecte (ERC, Junts, 
CUP i En Comú Podem) a posicio-
nar-se "radicalment en contra". 
"És necessari reorientar les par-
tides a altres actuacions que con-
tribueixin a capgirar el model de 
mobilitat insostenible actual", di-
uen des de la CCQC. L'entitat recor-
da que el Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès no preveu aquesta via, de 
manera que "l'admissió d'aques-
tes partides suposa la vulneració 
de la planificació vigent".

URBANISME I MOBILITAT

CCQC insisteix a 

demanar la retirada 

del Quart Cinturó 

dels pressupostos

L'Estat començava dimarts a des-
mantellar els peatges de l'AP-7, en-
tre els quals el de la Roca del Vallès. 
L'acció forma part de la retirada de 
barreres que el govern espanyol 
ha de fer tant en aquesta autopista 
com a l'AP-2, amb un pressupost 
previst de 92 milions d'euros, un 
cop finalitzades les concessions de 
les vies a finals d'agost. 

L'Estat desmantella 

el peatge de la Roca

PEMB

TAULA SOBRE NOVES CENTRALITATS Amb Chacón, Ribell, Eras, Obradors, Vizcaíno i Botta, d'esquerra a dreta

L'entitat EnRaonar ha preparat 
un nou cicle de converses sobre 
democràcia i pensament, que re-
cuperaran la presencialitat a la 
Sala Tarafa. La primera serà di-
mecres (19 h) i comptarà amb el 
filòsof Josep Ramoneda i el teòleg 
Xavier Morlans per debatre sobre 
Societat democràtica i tradicions 

religioses: aportacions mútues.
Ramoneda és llicenciat en Filo-

sofia, periodista i escriptor, i va 
ser durant més de dues dècades 
el director del CCCB, president 
de l'Institut de la Recherche et de 
l'Innovation (IRI) de París des de 
2009 i director de la revista d'hu-
manitats i economia La maleta de 

Portbou. 
Morlans, per la seva banda, és ca-

pellà i doctor en Teologia, consul-
tor del Vaticà, impulsor de Cristi-
ans per la Independència i també 
de l'itinerari d'iniciació cristiana 
per a adults Tornar a creure. 

La conversa estarà conduïda per 
Germà Morlans.

PENSAMENT

EnRaonar reprèn 

dimecres vinent 

el cicle de xerrades 

sobre democràcia

L'alcalde, Josep Mayoral, va par-
ticipar la setmana passada, com a 
vicepresident de Mayors for Pea-
ce, en la tercera edició del Fòrum 
Mundial sobre Ciutats i Territoris 
de Pau, celebrat a Mèxic. La tro-

bada va servir per promoure el 
municipalisme de pau i potenciar 
la creació de sinergies entre ens 
locals, organismes internacionals i 
entitats de la societat civil. Mayoral 
va intervenir en diversos diàlegs i 

Participació a Mèxic al Fòrum 

Mundial sobre Territoris de Pau

espais del fòrum i també va man-
tenir reunions amb representants 
institucionals de municipis de Mè-
xic i altres països, així com amb la 
cap del govern de Ciutat de Mèxic, 
Claudia Sheinbaum. En la trobada 
van reafirmar la necessitat de tre-
ballar des del municipalisme per 
promoure que cada vegada més 
estats signin el Tractat de Prohibi-
ció de les Armes Nuclears. 

La regió metropolitana dels 45'
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www.descansisalut.com 

C/ FRANCESC MACIÀ, 3-5-7 · GRANOLLERS · T. 93 516 40 69

POTS FER LES TEVES CONSULTES O COMPRES PER WHATSAPP          681 652 001

ABANS

1.400€ARA

699€

PROMOCIÓ VÀLIDA 
DEL 5 AL 30 DE NOVEMBRE

FINANÇAMENT FINS A 36 MESOS SENSE INTERESSOS
(vegeu condicions)

Matalàs Flex 
(150x190 m)

-50%
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Olga Pey i Rufí

L’Ajuntament de Granollers s’uneix al dolor 

de la família i expressa el condol per la pèrdua 

de qui va ser Medalla de la Ciutat 2016 

Granollers, novembre de 2021
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
23/10 M. Rosa Martínez Vizcaíno  84 anys 

25/10 Rosa Estapé Relats  99 anys

25/10 Antonio Pino Calvo  52 anys 

26/10 Jaume Gendra Bertran  74 anys 

27/10 Neus Domènech Nogué  92 anys 

28/10 Rosendo Pla Calmaestre   79 anys 

28/10 Juan José Rodríguez Oliva   61 anys

28/10 Pedro Cuenca Valverde      76 anys 

28/10 Sergio López Ulacia  80 anys

29/10 Joana Piñero Navarro   85 anys 

29/10 Pantaleón Meca Antolín  73 anys 

29/10 Manuel Pineda Pérez  70 anys 

29/10 Javi Calderón Cómitre  53 anys 

29/10 Josep Sabata Alberich     74 anys 

30/10 Maria Roger Cuyàs  95 anys 

30/10 Enrique Rubio Quesada  89 anys 

30/10 Olga Pey Rufí  83 anys

30/10 Elvira Callejón Aguilera  89 anys

31/10 Jordi Guimet Portillo   78 anys

31/10 Pedro Llanos Montero  72 anys 

31/10 Rosario Castro González  91 anys 

31/10 Antonio Gutiérrez Piñar  82 anys

31/10 Sagrario Rodríguez López  84 anys

31/10 Pilar Farell Lluch     95 anys

SEGURETAT L'ESPAI ÉS DES DE FA TEMPS UNA ZONA CONFLICTIVA

X.L.

MALAGARBA  Els veïns, farts de l'incivisme i la conflictivitat a la zona

L'Ajuntament de les Franqueses 

es planteja eliminar o substituir 

els arbres de la plaça de la Mala-

garba per guanyar visibilitat en 

aquest espai i millorar la sensació 

de seguretat entre els veïns. Es 

tracta de la plaça situada entre el 

barri de Can Mònic, a Granollers, 

i les vies del tren de l'R2, un es-

pai on sovint es registren episo-

dis d'incivisme i consum i tràfic 

de drogues. Segons explicava la 

regidora de Seguretat Ciutadana 

en el ple de dijous, tant l'Ajunta-

ment de Granollers com el cos de 

Mossos d'Esquadra han sol·licitat 

actuar en l'arbrat de la plaça per 

tenir un espai més net i diàfan. 

Això permetria guanyar segu-

retat a la zona. "Els arbres són 

preciosos, però la seguretat de 

les persones va per davant", 

deia Vila. També des de l'associ-

ació de veïns de Can Mònic, farts 

d'anys de problemes en aquest 

espai, ha demanat que l'arbrat 

sigui menys dens i que augmen-

ti la il·luminació de la plaça. Des 

d'Imagina Esquerra en Comú, la 

regidora Imma Ortega assenya-

lava que "talar els arbres no és 

mai una solució, perquè el pro-

blema s'acaba traslladant d'un 

lloc a un altre", mentre que Paco 

Domínguez, de Cs, demanava de 

millorar la il·luminació de l'espai.

Pel que fa als controls policials, 

darrerament s'ha reforçat la pre-

sència d'agents en aquest espai, 

tant de proximitat com en patru-

lles, i des del juliol de l'any passat 

fins ara s'hi han dut a terme set 

dispositius conjunts entre Mos-

sos d'Esquadra, Policia Nacional i 

policies locals de Granollers i les 

Franqueses. En alguns d'aquests 

dispositius s'han identificat dese-

nes de persones i s'han produït 

denúncies i detencions tant per 

tinença i tràfic de drogues com per 

aplicació de la llei d'estrangeria.

Petició per eliminar l'arbrat 
de la plaça de la Malagarba

La setmana passada es feia públic el 

cas d'un jove granollerí que denun-

ciava haver patit un cas de transfò-

bia a Urgències Centre, on l'informe 

mèdic considerava la seva transe-

xualitat com una patologia. Arran 

d'aquest cas, Catalunya en Comú al 

Vallès Oriental ha expressat "incre-

dulitat" pel fet que, "a aquestes al-

çades, la sanitat pública catalana 

encara no hagi fet els deures més 

elementals quant a la millora de 

l'atenció al col·lectiu LGTBi i la 

diversitat". Per això proposa que 

s'ofereixi formació a tot el personal 

sanitari de la comarca en aquesta 

matèria, per conscienciar i millorar 

la qualitat del servei i evitar situa-

cions com la denunciada a Grano-

llers. El grup també reclama que la 

Generalitat actualitzi el programa 

de gestió d'expedients (CIM10), 

que "ha quedat obsolet i continua 

considerant la transexualitat 

com una etiqueta patològica que 

ha d'aparèixer als expedients".

Veïns i policia reclamen 

aclarir l'espai per dificultar

les trobades de joves

i el tràfic de drogues

Avui, dijous (18.30 h), La Tela 

projecta una versió reduïda del 

documental Symbiotic earth: How 

Lynn Margulis rocked the boat 

and started a scientific revolution, 

que explora la vida i les idees de 

la científica nord-americana Lynn 

Margulis. L'accés és gratuït amb 

places limitades i reserva prèvia. 

La sessió comptarà amb el biòleg 

Rubén Duro, membre del col·lec-

tiu Science into images, i un poste-

rior col·loqui amb els assistents.

Documental a La Tela 

sobre la revolució 

científica de Margulis

Amb l'objectiu de difondre els films 

del fons audiovisual de l'Arxiu 

Municipal de Granollers (AMGr) i 

alhora promoure la donació d'en-

registraments per incrementar el 

patrimoni documental de la ciutat, 

el Cinema Edison projectarà cada 

setmana, a la seva sala d'exposici-

ons, alguns dels films que custodia 

l'AMGr i que tenen un valor histò-

ric. La projecció d'aquests curts es 

farà cada divendres coincidint amb 

l'horari d'obertura del cinema i s'hi 

podrà accedir gratuïtament. 

El mes de novembre, per exem-

ple, es projectarà de manera conti-

nuada el curt La carretera, de Palou 

a can Mònic (1966-1976), una cinta 

de 12 minuts amb guió de Lambert 

Botey i edició d'Arian Botey edita-

da a partir de quatre films de l'ar-

xiu: Història de la ciutat i La ciutat 

somiada (1966), de Josep Rovira 

Gallemí; Oh! Granollers (1972), de 

Per donar a conèixer la iniciativa, 

abans de les sessions habituals de 

l'Edison, els espectadors veuran en 

pantalla gran un tràiler amb imat-

ges de l'arxiu i un tastet d'escenes 

del curt sobre la carretera. L'entra-

da a la projecció és gratuïta.

Pere Illa i Jordi Mauri; i CineClub AC

(1976), de Joan Corbera Santanach. 

El curt permet identificar i recor-

dar el paisatge de la carretera de fa 

50 anys, de manera que esdevé un 

document valuós per recuperar la 

memòria històrica de la ciutat.   

AMGR

MEMÒRIA HISTÒRICA LES PROJECCIONS ES FARAN ELS DIVENDRES AL VESPRE AL MATEIX CINEMA

'LA CARRETERA'  El curt del mes de novembre és obra de Lambert i Arian Botey

Films històrics de la ciutat

Professionals de joventut de la co-

marca en diferents àmbits partici-

paran el 19 de novembre a Cano-

velles en l'11a Jornada de la Taula 

de Salut Jove, que enguany aborda-

rà l'acompanyament dels joves en 

temps de postpandèmia. La sessió, 

organitzada l’Oficina Jove del Con-

sell Comarcal, tindrà una ponència 

sobre salut mental i una taula ro-

dona sobre gestió emocional.

Jornada de la Taula 

de Salut Jove,

el 19 de novembre

L'Edison projectarà part del fons audiovisual de l'Arxiu Municipal

"Cal retirar dels informes 

mèdics la transexualitat"
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BUTLLETÍ DE 

NOTICIES DEL 

GRUP MUNICIPAL 

JUNTS PER GRANOLLERSjunts

El passat 12 d’octubre, el dia que les Pilars celebren 
l’onomàstica, va coincidir en dimarts i el conseller de 
Presidència de la Generalitat destituït per l’aplicació 
de l’article 155, el paretà Jordi Turull, va participar en 
la campanya que organitzen des de fa setmanes, 
sota el lema ‘Prou repressió’, diverses entitats i 
formacions independentistes de Granollers. 

Turull, que al final de l’acte es va fotografiar amb els 
representants de Junts, va afirmar que ‘tenia ganes 
de venir a la vostra ciutat per agrair personalment 
tot el suport que ens heu dispensat i per ser-hi 
sempre. Des de la presó, quan veiem aquesta 
reacció, aquí i arreu, ens adonàvem que no 
teníem dret al desànim’. I va aixecar també molts 
aplaudiments quan va deixar anar: ‘Tenim l’obligació 
de persistir en les nostres aspiracions perquè 
tenim la fórmula per guanyar aquest Estat’.

Granollers ha estat la ciutat escollida per Junts per posar 
en marxa la precampanya de les eleccions municipals 
del 2023, que recorrerà tot Catalunya fins al mes de juliol 
de l’any que ve. La campanya ‘Junts, per Catalunya’, 
amb el lema ‘Preparats a Granollers’, va congregar a 
la Porxada el dissabte 23 d’octubre la consellera de 
Recerca i Universitats, Gemma Geis; la portaveu al 
Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras; el secretari 
d’organització de Junts, David Saldoni; el coordinador 
de territori i l’alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia; 
l’alcalde de Les Franqueses, Francesc Colomer; 
i el portaveu de Junts a Granollers, Àlex Sastre. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és convertir Junts en 
la primera força municipalista per tirar endavant el 
projecte polític de la independència. Àlex Sastre, en 
declaracions a Ràdio Granollers, va dir que ‘estem 
molt contents que s’hagi escollit Granollers per 

posar-ho en marxa, perquè això representa un 
reconeixement a la nostra feina’. I preguntat per com 
s’encarava aquesta precampanya, el nostre portaveu 
va ser contundent: ‘Estem demostrant a Granollers 
que estem preparats per governar’. A la foto gran, 
membres de l’executiva local amb la consellera Geis.

TURULL ENS VISITA

LA PORXADA, PUNT DE PARTIDA

ALINEAR OBJECTIUS

Quan ja estem en fase de superació de la majo-
ria de restriccions que gairebé durant dos anys 
ha patit la ciutadania i la majoria de sectors 
econòmics, no hem d’oblidar que hi continua 
havent persones en ERTO, circumstància que 
es pot traduir en un increment de l’atur, o que 
determinades empreses, obligades a endeu-
tar-se, poden tenir dificultats en la seva viabili-
tat. Aquesta recuperació de pràctica normalitat 
representa, de fet, una sortida progressiva i 
no hauríem d’oblidar que hem de continuar 
aplicant mesures de suport i ajuda econòmica a 
sectors i a persones més castigades per la crisi.

Per això és un bon moment per refermar els 
criteris del nostre grup en les propostes a 
les Ordenances Fiscals Municipals del 2022. 
Propostes que van en la línia de la recuperació 
econòmica i social; de la innovació en l’àmbit 
energètic; de l’ampliació del parc de vehicles 
híbrids i elèctrics; que hi hagi un increment pro-
gressiu, no total, en la recuperació de les taxes 
a les terrasses d’hostaleria, reduïdes al 50% 
l’any passat; no incrementar l’IAE com a impost 
o subvencionant l’IBI quan es tracti de reformes 
d’habitatges que volen millorar l’eficiència ener-
gètica o en immobles destinats a lloguer.

Des de Junts per Granollers sempre hem fet 
aportacions, entenem que positives, per mo-
dernitzar, millorar equipaments, desenvolupar 
plans de xoc social per pal·liar situacions difícils 
de persones i famílies en aquesta crisi, que 
s’han materialitzat amb plantejaments conjunts 
amb l’equip de govern.

Apostem pel retorn progressiu a la normalitat 
sense propiciar pujades impositives amb criteris 
de “normalitat absoluta”. Si s’ha de quadrar el 
Pressupost de cara al 2022 que sigui sense 
carregar més a la ciutadania, amb una ade-
quació a mig termini en aquesta recuperació i 
sortida progressiva de la crisi sanitària. Volem 
inspirar decisions amb mirada llarga, reforçant 
persones, entitats i empreses, atraient talent a 
la nostra ciutat, sense oblidar angoixes i pati-
ments que persisteixen. Amb cura.

Josep Mª Noguera i Amiel. 
Regidor de Junts per Granollers.

El Ple d’octubre es va centrar la setmana passada 
sobre dos punts principals: l’aprovació de les 
ordenances fiscals pel 2022, de les quals en parla 
l’article del regidor Noguera en aquest butlletí, i 
l’aprovació del Pla Parcial del Sector 125, al sud 
del terme municipal. Del primer punt, Junts per 
Granollers es va abstenir supeditant, com l’any 
passat, que aquesta modificació de les ordenances 
es complementi bé amb el Pressupost General i 
s’ajudi d’aquesta forma a sortir de la crisi de la manera 
més suau possible a tots els sectors que han patit 
més durant la pandèmia. L’any passat hi va haver 
receptivitat per part de l’equip de govern i finalment 
les vam aprovar. Aquest any també pinta bé.

Quant al segon punt, es tractava d’aprovar un pla 
parcial urbanístic, entre el riu i la Serra de Ponent, a 
tocar del Circuit de Catalunya, que permetrà ampliar 
a vuit els polígons industrials de Granollers, que tenen 
el sòl esgotat, i guanyar més de 25 hectàrees per 
a noves indústries. Serà respectuós amb l’entorn 
natural i crearà riquesa. Per això hi vam votar a favor.

UNA SORTIDA 

PROGRESSIVA
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OPINIÓ
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
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Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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En ple segle XXI, els electrodomèstics i dispositius electrònics ens faciliten la

vida i la comunicació quotidiana, però un cop s'espatllen o decidim canviar-los 

per altres amb més prestacions es converteixen en uns residus molt complexos

de gestionar, perquè sovint contenen materials i components que s’han de 

destriar i que poden ser perjudicials per al medi. Això, i que aquest tipus de

residus són cada vegada més habituals en el nostre entorn –entre d’altres

perquè són aparells amb cicles de vida molt curts a causa dels avenços

tecnològics i l’obsolescència programada–, fan que la seva correcta gestió

sigui imprescindible per protegir el medi ambient i tendir a una economia

circular, on la recuperació de productes i materials sigui una pràctica habitual. 

Tot i que la recollida de residus electrònics creix any rere any –al Vallès Oriental 

ha crescut un 49,5% en només 5 anys–, es calcula que actualment es recuperen 

només 3 de cada 10 aparells electrònics. Cal fer-se a la idea que protegir el

medi passa també per canviar els hàbits de consum i de recuperació quotidians.

EXCÉS DE RESIDUS ELECTRÒNICS

Editorial

la recta final de la campanya 

de la renda corresponent a 

l'exercici 2020, els autònoms 

es van trobar amb la desagra-

dable sorpresa de comprovar que els sub-

sidis i les ajudes rebudes de les comuni-

tats autònomes per pal·liar els efectes de 

la crisi sanitària de la Covid-19 van estar 

subjectes a l'impost sobre la renda de les 

persones físiques (IRPF).

Des de la delegació catalana de l'As-

sociació Espanyola d'Assessors Fiscals 

(AEDAF) creiem que aquestes ajudes i al-

tres de tipus social podrien considerar-se 

exemptes, atenent el literal de l'article 7.y 

de la Llei d'IRPF que, transcrit en la part 

necessària, determina exemptes les se-

güents prestacions econòmiques:

"Les prestacions econòmiques establer-

tes per les comunitats autònomes (...), 

així com les altres ajudes establertes per 

aquestes o per entitats locals per atendre, 

d'acord amb la seva normativa, a (...) situ-

acions d'emergència social (...), fins a un 

import màxim anual conjunt d'1,5 vega-

des l'indicador públic de rendes d'efectes 

múltiples".

De la lectura detallada d'aquest article 

es dedueix que les prestacions econòmi-

ques de les comunitats autònomes i enti-

tats locals per atendre situacions d'emer-

gència social estan exemptes fins a un 

import màxim anual d'11.279,39 euros 

(1,5 vegades l'IPREM).

L'Agència Estatal de l'Administració 

Tributària defineix, en la resposta a 

una pregunta freqüent, que el concepte 

d'emergència social és la situació que es 

caracteritza per generar situacions objec-

tives de desprotecció social, és a dir, situ-

acions on la persona es troba de forma 

Ajuts socials: 
exempció o tributació? 

sobtada sense mitjans personals, famili-

ars i socials de suport per donar respos-

ta a les seves necessitats més bàsiques, 

concloent que els ajuts obtinguts de les 

diferents administracions públiques (Ge-

neralitat, ajuntaments, diputacions, etc.) 

per la pandèmia soferta per la Covid-19 

no compleixen aquestes condicions.

La realitat, coneguda per tots, és que, 

durant la pandèmia de la Covid-19, molts 

autònoms es van quedar, de forma sobta-

da, sense feina i sense mitjans, de manera 

que les ajudes rebudes es van destinar 

a donar resposta a les seves necessitats 

bàsiques i van servir per pal·liar la difí-

cil situació generada per la crisi sanitària, 

per la qual cosa, en el nostre lleial saber i 

entendre, haurien de considerar-se pres-

tacions per atendre situacions d'emer-

gència social.

I encara més, les comunitats autòno-

mes i, concretament, la de Catalunya, en 

la motivació d'aquestes ajudes, detalla-

ven que eren extraordinàries i d'emer-

gència per a afavorir el manteniment 

de l'activitat econòmica de les persones 

treballadores autònomes, afegint en una 

d'elles, "Treball, Afers Socials i Famílies 

impulsa una línia d'ajudes com a resposta 

urgent a les persones treballadores autò-

nomes de Catalunya davant la situació sa-

nitària excepcional que ha obligat al con-

finament, aïllament de persones i aturada 

d'activitats".

No podem més que reiterar des de la 

nostra associació que les ajudes i subsidis 

socials regulats per les diferents comu-

nitats autònomes i ens locals han d'estar 

exempts de tributació en l'IRPF de con-

formitat amb l'article 7.y de la llei. Cal que 

amb urgència, es clarifiquin reglamentà-

riament els supòsits d'exempció previs-

tos en l'article 7.y de les ajudes socials, 

per tal que, en situacions excepcionals 

com les viscudes, no estiguem en mans 

d'interpretacions innecessàriament res-

trictives de la norma.  

A

JOSEP 
ALEMANY FARRÉ

Delegat d'AEDAF-Catalunya

galtes en atribuir aquest sentiment als més 

joves i se sentien al punt de l'absurditat.

Avui era dimecres. Ella venia, com de cos-

tum, un parell de minuts tard i mig corrents. 

Elegant, amb el cabell mig recollit i amb un 

cert rastre de colònia de cítrics que ell li 

havia notat. Ell, amb texans i la dessuadora 

d'aquells vermuts, que ja ni recorda, amb 

amics, arribava sempre cinc minuts abans i 

observava els pares i mares que portaven els 

seus fills a la mateixa classe que la Martina.

No els va costar una primera conversa 

entre somriures tímids i l'atenció posada 

en què feien les nenes. Per no mirar-se els 

ulls. Però omplint l'aire de paraules que els 

semblaven absurdes, però necessàries per 

no deixar que el silenci agafés aquell prota-

gonisme que no volien que tingués.

Amb poca gestualitat en van tenir prou 

per saber que s'havien agradat. I s'havien 

observat en la distància. Amb elegància. I 

imaginant com devien ser les seves vides 

més enllà d'aquells gronxadors. I com eren 

els seus caps de setmana? Tenien parella? 

Els agradava fer esport? Llegir? Cuinar? 

Dormir al costat dret o esquerre del llit? 

Fer el cafè només llevar-se? O esperar a mig 

matí? O no els agradava el cafè? Explicar-se 

el dia un cop acabaven la jornada laboral?

El que no sabien és que mesos més tard 

estarien sopant plegats i resolent les pre-

guntes que s'havien qüestionat durant tot 

el curs. I es mirarien els ulls. I somriurien. 

I, fins i tot, s'acabarien estimant. Com pas-

sava cada dilluns i cada dimecres. Davant 

dels gronxadors.

havia convertit en una mena de 

ritual. Cada dilluns i dimecres 

es trobaven al gronxador. Sense 

quedar, però amb el mateix ne-

guit de qui té una primera cita. Ella recollia 

la Jana, que feia P4 i era el segon any que 

anava al Guerau de Liost, després d'un P3 

amb una separació dels pares pel mig, un 

trasllat i un canvi de municipi que trepit-

javen per primer cop a la vida, després de 

viure a Sant Cugat. Ell recollia la Martina, 

que havia començat P3, i aprofitava la mitja 

hora de descans laboral, que li permetia el 

teletreball, per anar-la a buscar, airejar-se al 

parc i portar-la a l'extraescolar d'anglès. La 

mare de la Martina viatjava massa per feina 

i ell havia assumit ser la figura visible a les 

reunions d'AMPA i grups de WhatsApp de 

pares i mares que, per ell, fregaven l'absurd.

La conversa entre ells durava les deu 

mossegades dels entrepans de les petites 

i unes quantes empentes al gronxador del 

parc Mas Colomer, al costat de l'escola. I les 

poques paraules que havien intercanviat 

se centraven en l'adaptació a l'escola de la 

Jana i en l'inici a l'escola de la Martina.

Tan sols feia un mes que coincidien a 

la zona de gronxadors. Com qui no vol la cosa, però desitjant que fossin les 16.45 h 
de cada dilluns i dimecres des de principis 

de setembre. I es preguntaven, quan ja eren 

a casa i sentien una soledat estranya, que 

com podien sentir aquell pessigolleig que 

creien adormit. La vergonya els cremava les 

S'

GRONXADOR

Periodista cultural

CLARA M. CLAVELL
Ficcionant 

el Vallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Passejant per #Granollers ens hem trobat 
un carril bici a la vorera d'ús obligatori tot 
i anar paral·lel a una calçada amb limitació 
a 30 km/h. A part, els pasos de vianants no 
compten amb un pas per a ciclistes, els quals 
es veuen obligats a desmuntar per creuar-hi

Mentors Ciclistes @MCiclistes Àlex Sastre @alexsastre83

[A Olga Pey] Una de les millors 
persones de Granollers. Fins als 
darrers dies enviant missatges de 
serenor i fortalesa. La trobarem tant 
a faltar! El meu condol a la família i 
als amics.
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ESPECIALGranollers, 6 de novembre

L'espectacle
més extrem

PILOTS

Hi participaran grans referents 

de la disciplina, com el 

pentacampió Maikel Melero 

el pioner Edgar Torronteras  17

ORGANITZACIÓ

El Palau d'Esports acollirà 

dissabte un dels millors 

espectacles de freestyle 

motocross del món 16
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ESPECIAL

L'ORGANITZACIÓ EL PALAU D'ESPORTS ACOLLIRÀ UN DELS MILLORS ESPECTACLES DE FREESTYLE MOTOCROSS DEL MÓN DE LA MÀ DE BREAKING.ES

Acrobàcies sobre rodes en una 
posada en escena sorprenent

Granollers és la primera parada 

d'un dels millors espectacles Fre-

estyle Motocross del món, orga-

nitzat per Breaking.es. L'empresa 

d'esdeveniments d'esport extrem 

va haver d'anul·lar la gira prevista 

per a 2020 arran de la pandèmia 

i, ara, amb el suport de la firma 

granollerina Zinkers, torna a la 

càrrega el dissabte 6 de novembre 

al Palau d'Esports de la capital del 

Vallès Oriental.

Es tracta d'un esdeveniment 

carregat d'emocions, ja que la mo-

dalitat de Freestyle Motocross és 

de risc màxim. La falta de convo-

catòries i de zones d'entrenament 

està sent fatal per a aquest esport, 

que a l'Estat espanyol només prac-

tiquen una quinzena de pilots de 

manera professional. Així doncs, 

l'organització assegura anhelar 

"trobar-nos amb el públic", 

plantant cara a les dificultats que 

suposa organitzar un esdeveni-

ment d'aquestes característiques, 

que necessita aforaments amb 

molt de públic perquè sigui viable. 

"Cal lluitar per mantenir aquest 

esport viu", diuen, i han triat Gra-

nollers com a l'indret per iniciar la 

gira 2021-2022, amb un format de 

l'empresa Zinkers, que fa 13 anys 

que ha desenvolupat festivals re-

lacionats amb el món del motor i 

l'esport extrem.

Espectacle en majúscules
Tot i les dificultats dels darrers 

temps, el Freestyle Show Grano-

llers no serà un espectacle reduït 

i amb retallades, sinó que ha pre-

part un cartell d'excepció. Per pri-

mer cop a la província de Barcelo-

na es podrà veure Maikel Melero, 

cinc vegades campió del món, que 

encapçalarà el cartell juntament 

amb la llegenda del freestyle, el 

cardedeuenc Edgar Torronteras.

També hi participarà Pedro 

Moreno, quatre vegades campió 

d'Espanya; Javi Dols Jabato, Gui-

llem Navas i Saul Mengual, que 

completaran un cartell esportiu 

de primera divisió.

Xou a l'estil americà
Si alguna cosa caracteritza el Fre-

estyle Show de l'equip Breaking 

és la posada en escena. No es trac-

ta d'una competició, sinó d'un xou 

al més pur estil dels Estats Units, 

ZINKERS

Primera parada de l'esport extrem des que la pandèmia va obligar a suprimir la gira 2020

JABATO  Un dels pilots que faran acrobàcies impossibles al Palau d'Esports

Horaris
L'OBERTURA DE PORTES SERÀ 

A LES 19.30 H I L'ESPECTACLE 

començarà a les 21.30 h. Les 

entrades es poden comprar per 

mitjà del web breaking.es i d'altres 

punts de venda oficials que

l'organització anirà anunciant. Per 

a més informació es pot contactar 

amb info@breaking.es. Els infants 

d'entre 0 i 3 anys tenen accés gra-

tuït sempre que no ocupin seient i 

els tutors han de treure una entrada 

gratuïta per al control d'aforament.

L'entrada infantil senzilla, per a 

nens i nenes de 4 a 16 anys, té un 

preu de 12 euros, i la d'adults, a 

partir dels 17 anys, de 15. També hi 

ha l'opció d'entrada prèmium i VIP.

ZINKERS

ESPECTACLE TOTAL  El Freestyle Motorcross va més enllà de les motos i té una posada en escena sorprenent

que tants cops el públic pot haver 

vist en vídeos i reportages televi-

sius com els Monster Jam.

Així, al Palau, no només hi hau-

rà les rampes i les motos, sinó que 

també 15.000 watts de so i efectes, 

música en directe, una performan-

ce de dansa, discjòqueis, malabars 

i l'speaker Jesús Valenzuela, que 

completarà aquest espectacle total.

Valenzuela té 16 anys d'experi-

ències com a speaker professional, 

i és un gran especialista en la mo-

dalitat del FMX i tot tipus d'esports 

que comportin molta acció, com 

el BMX, Skate Board, Wate, Surf, 

MTB, Running, Rallyes. A més, col-

labora amb cadenes de televisió 

com a comentarista –al Campionat 

d'Espanya de BMX a Teledeporte, i 

dels XGames a Got TV–. Tot plegat, 

el converteix en una part importat 

de l'animació del xou.

El Palau serà l'escenari, doncs, 

d'aquest esdeveniment a poques 

setmanes de l'inici dels Mundial 

Femení d'Handbol, una cita que 

també és garant de la qualitat del 

recinte que acollirà el Freestyle, 

equipat i preparat per complir 

amb totes les normes vigents i res-

triccions que comporti la pandè-

mia –fa dies que el Govern ja per-

met el 100% de l'aforament en els 

equipaments esportius tancats–.

La zona exterior serà l'espai per 

a una petit festival del motor de 

Granollers, amb col·laboradors 

que mostraran les seves propos-

tes als assistents de l'esdeveni-

ment abans de l'inici de l'especta-

cle, que promet oferir 90 minuts 

d'emocions fortes.

Els pilots
A banda dels caps de cartell Edgar 

Torrenteras i Maikel Melero –amb 

més informació a la pàgina se-

güent–, l'espectacle compta amb 

el tricampió estatal Pedro More-

no, qui és un dels pilots amb un 

repertori de trucs més ampli de 

l'actualitat, i ha guanyat diferents 

proves internacionals de manera 

que a l'Estat és un referent. Jaba-

to també és un dels pilots fixes de 

l'equip Breaking, un esportista 

que fa aixecar l'afició amb una tèc-

nica i repertori acurats.

I com a darrers incorporacions 

a l'equip, el pilot lleidatà Guillem 

Navas, sovint favorit al Campionat 

d'Espanya de Motocròs, i el també 

excepcional Saul Mengual. 

Un espectacle per a tota l
la família amb pilots de 

primer nivell i l’animació de 
l’speaker Jesús Valenzuela 
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ESPECIAL

ELS PILOTS GUANYADOR DEL TÍTOL ENTRE 2014 I 2018, VA QUEDAR SEGON PER UNA LESIÓ EL 2019, I ESPERA TORNAR A OPTAR-HI QUAN ES REPRENGUI LA COMPETICIÓ

Maikel Melero, el primer 
tetracampió mundial

Nascut el 1988 a Albacete, Maikel Melero és 

una de les primeres figures del freestyle del 

món. Guanyador cinc vegades consecutives 

del campionat del món de la disciplina –del 

2014 al 2018– s'ha convertit en el pilot més  

llorejat de la història del 

motocròs freestyle.

Als 10 anys va pu-

jar a la primera moto 

i 16 anys després va 

aconseguir coronar per 

primer cop el títol mundi-

al a Frankfurt (Alemanya). Van 

seguir els pòdiums de Sofia (Bulgària) 

i 3 a Hong Kong. A més, competint amb 

Yamaha, també ha estat campió d'Euro-

pa el 2016 i de l'Estat en tres ocasions.

Practicant de motocròs, el seu amic 

Dani Torres el va iniciar en el FMX,

disciplina en què va debutar el 

2005. Des de llavors, la seva pro-

jecció va ser vertiginosa. El 2011 ja 

era un convidat habitual als esdeve-

niments del Red Bull 

X-Fighters, i, poste-

riorment, als 

esdeveniments 

de Breaking.

es acompanyat 

d'altres grans re-

ferents de l'Estat. 

"M'agradava més 
fer salts i vaig fer el 

canvi", explica Mele-

ro, qui ha pogut dedi-

car-se professionalment 

a la seva passió gràcies 

als patrocinis, una empresa 

difícil tant al motocròs com 

al freestyle, que, això sí, té 

molts menys pilots. Tot 

i ser un esport nascut 

als Estats Units, Ca-

talunya, Espanya i 

Europa, juntament 

amb Austràlia, és on hi 

ha els millors pilots de freestyle del món. 

Maikel ho ha demostrat cinc cops, en una 

etapa "en què vaig treballar molt dur per 
no fallar". Lluny de pensar que l'objectiu 

està més que acomplert, Melero va intentar 

una sisena victòria mundial, però una lesió 

el 2019 va fer que quedés segon. Des de lla-

vors, arran de la pandèmia, no s'ha pogut 

fer la competició, però Melero assegura que 

"quan es pugui tornar, lluitaré per reva-
lidar el títol".

Tot i gaudir de la competició, Maikel 

Melero assegura que els xous, com el que 

es podrà veure dissabte a Granollers, per-

meten gaudir del freestyle d'una manera 

molt diferent. "Els salts són els mateixos, 
però hi podem innovar més. Hi podem 
estrenar trucs que no et pots arriscar a 
provar en una competició", explica Mele-

ro, qui assegura que, "després de la pan-
dèmia hi ha molta il·lusió per fer un bon 
xou; els pilots tenim moltes ganes de 
passar-ho bé i transmetre-ho al públic". 

De fet, el pentacampió assegura que el Fre-

estyle Show és un espectacle per a tota la 

família, una experiència única. 

ZINKERS

L'esportista d'Albacete assegura que arriba al xou de 

dissabte amb moltes ganes de fer-ho passar bé al públic

CINC TÍTOLS MUNDIALS  Quan la competició es pugui reprendre, Melero vol tornar a aspirar-hi

Nascut el 1988 a Albacete, Maikel Melero és 

una de les primeres figures del freestyle del 

món. Guanyador cinc vegades consecutives 

del campionat del món de la disciplina –del 

2014 al 2018– s'ha convertit en el pilot més  

llorejat de la història del 

Als 10 anys va pu-

jar a la primera moto 

i 16 anys després va 

aconseguir coronar per 

primer cop el títol mundi-

al a Frankfurt (Alemanya). Van 

seguir els pòdiums de Sofia (Bulgària) 

i 3 a Hong Kong. A més, competint amb 

Yamaha, també ha estat campió d'Euro-

pa el 2016 i de l'Estat en tres ocasions.

Practicant de motocròs, el seu amic 

Dani Torres el va iniciar en el FMX,

disciplina en què va debutar el 

2005. Des de llavors, la seva pro-

jecció va ser vertiginosa. El 2011 ja 

era un convidat habitual als esdeve-

niments del Red Bull 

X-Fighters, i, poste-

ferents de l'Estat. 

"M'agradava més 
fer salts i vaig fer el 

ro, qui ha pogut dedi-

car-se professionalment 

a la seva passió gràcies 

als patrocinis, una empresa 

difícil tant al motocròs com 

al freestyle, que, això sí, té 

molts menys pilots. Tot 

i ser un esport nascut 

als Estats Units, Ca-

talunya, Espanya i 

Europa, juntament 

amb Austràlia, és on hi 

dissabte amb moltes ganes de fer-ho passar bé al públic

EL DE CARDEDEU VA PUJAR PER PRIMER COP A UNA MOTO QUAN TENIA 3 ANYS I S'HA CONVERTIT EN UNA LLEGENDA DEL FMX

Edgar Torronteras: "Des de 1993 he 
inventat una cinquantena de trucs"

Edgar Torronteras és una llegenda 

del freestyle motocross que porta 

les motos a l'ADN. Amb només 3 

anys el seu pare li va comprar la 

primera moto i aviat va començar 

a competir en categoria infantil de 

motocròs. Amb els anys es va con-

vertir en un dels pioners del FMX a 

Europa. "El 1993 vaig començar 
a inventar trucs que ensenyava 
al final de les carreres i, 3 o 4 
anys més tard, van començar a 
sumar-s'hi més pilots", recorda 

Torronteras, qui, ja a la dècada 

dels 90, va participar en el campi-

onat AMA SX americà i altres es-

deveniments europeus de renom. 

Torronteras, enanomat del risc i 

l'emoció del FMX, el va començar 

a compaginar amb el motocròs el 

1995. Ja al segle XXI el freestyle 

es convertiria en la seva vida. El 

2001 ja aconseguia el segon lloc 

al campionat Red Bull X-Fighters 

ZINKERS

"La cita de dissabte serà impressionant, una de les trobades de freestyle més punteres"

EDGAR TORRONTERAS  Un pilot que és llegenda per com ha evolucionat l'FMX

teres"

de València, i l'any següent 

coronava la mateixa competició 

a Madrid, on va superar els grans 

noms internacionals d'aquest es-

port. Torronteras, guanyador de 

més d'una trentena de títols, ha 

estat dels pilots que més ha fet 

evolucionar aquest esport. "He 
inventat més d'una cinquan-
tena de trucs des de 1993. El 
meu pare ha posat el nom a uns 
quants, com el Cordovés, en re-
ferència al torero que s'ageno-
llava davant del toro perquè jo 
el feia agenollat sobre el mani-
llar", detalla el pilot de Cardedeu.

Fer de la passió la feina
"La meva passió és anar amb 
moto", assegura Torronteras, 

qui malgrat haver tingut múlti-

ples lessions no ha volgut deixar 

mai el freestyle. Fins i tot, des-

prés de guanyar molts cops el 

Campionat d'Espanya, v a 

anar canviant de categoria dins el 

freestyle per continuar augmen-

tant el repte. El pilot, guanyador 

de quatre medalles als XGames, és 

confessa afortunat de poder viure 

gràcies als patrocinis de la moto i 

el freestyle. A més, Torronteras és 

també promotor d'esdeveniments 

similars al que dissabte es viurà a 

Granollers. "Serà una cita molt 
impressionant, que no s'acos-
tumen a veure. Un dels esde-
veniments d'aquest tipus més 
punters que agradarà tant als 
aficionats com a qui no ho hagi 
vist mai. És increïble, un dels 
esports més agressius i impac-
tant del món del motor", detalla 

el vallesà, qui afegeix que "poder 
saltar allà on he nascut és im-
pressionant". 
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Dissabte, de 10 a 20 h, se celebra-
rà a la plaça Maluquer i Salvador 
i a la sala Sant Francesc la 4a edi-
ció de la Fira d'Economia Social i 
Solidària de Granollers, en què es 
mostraran 17 projectes de la co-
marca amb paradetes, xerrades i 
activitats culturals. Josep Canudas, 
membre de la FESS Granollers –
entitat impulsora de l'esdeveni-
ment– va explicar en la presenta-ció que amb la �ira de dissabte es 
podrà tenir "una petita visió de 

com està l'economia social i so-

lidària (ESS) als voltants de Gra-

nollers". Concretament, tindran paradeta entitats com Gris�luor, 
Öland, Iaios, Dimas, Hi som, Espai 
Nacre, Col·lectiu Ronda, Daruma, 
Som connexió, Granollers en Tran-
sició, Boreal comunicació acces-
sible, La Magrana Vallesana, Gra-
nollers Pedala, Sostre Cívic, Som 
energia, La Tintorera i Unitum, a 
més de l'Ateneu Cooperatiu del Va-
llès Oriental i la FESS Granollers.

Albert Grifell, coordinador de 
l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-
ental, es va mostrar "content" per 
la presencialitat d'aquesta edició i 
va "agrair que entitats i Ajunta-

ment comptin amb l'Ateneu com 

un instrument que pot donar 

suport a les iniciatives d'ESS". 
Alhora, destacava que les iniciati-
ves que es presentaran "toquen 

tots els àmbits de la vida" i afegia 
que l'Ateneu aposta "per una eco-

S.C.

PRESENTACIÓ  La fira tindrà lloc dissabte a la plaça Maluquer i Salvador

FIRA PARADETES, XERRADES, TROBADES SECTORIALS I ACTIVITATS CULTURALS A LA PLAÇA MALUQUER

nomia al servei de les persones i 

no del bene�ici i del lucre".
Més enllà de les paradetes, la 

Sala Sant Francesc acollirà cinc 
xerrades –sobre mobilitat (11 h), 
alimentació (12 h), cultura (17 
h), habitatge (18 h) i transició 
ecosocial (19 h)– i dues trobades 
sectorials –una d'agroecologia (11 
h) i una altra de mobilitat (12 h)–. 
Durant tot el dia també es podrà 
veure l'exposició Catalunya, terra 

cooperativa, de la fundació Roca 
Galès, i hi haurà diversos especta-
cles culturals. 

Granollers, referent de l'ESS
La regidora de Promoció Econò-
mica, Gemma Giménez, va ressal-
tar el "salt qualitatiu important"

de la �ira d'enguany i va refermar 
la voluntat que Granollers esde-
vingui "un referent" en l'àmbit 
de l'economia social i solidària. 
També va recordar que des de l'Ajuntament ja s'ha de�init un pla 
d'impuls de l'ESS.

El pla preveu, entre d'altres, aju-
dar a la difusió i sensibilització, impulsar i acompanyar les enti-
tats que treballen en aquest model 
econòmic –amb un punt d'asses-sorament en ESS a Can Muntanyo-
la tant per a noves empreses com 
per a empreses que ja existeixen– i 
fomentar el cooperativisme mit-
jançant la discriminació positiva 
en subvencions i la incorporació de criteris especí�ics per a la com-
pra i contractació pública. 

La 4a Fira d'Economia Social i
Solidària presentarà 17 projectes

SINDICATS L'ORGANITZACIÓ VOL IMPULSAR LA SEVA ACTIVITAT

Concentració de treballadors públics

Milers de treballadors públics van fer vaga dijous a tot el país per denunciar 
l'abús dels interins a l'administració pública i per reclamar l'estabilització
de les plantilles. Els professionals reclamaven al govern de l'Estat un procés 
per estabilitzar els interins que no passi per oposicions lliures. Una petita 
representació de treballadors públics de diferents àmbits es va concentrar a 
la Porxada en contra de l'anomenat "Icetazo". "Contra l'abús de la tempora-
litat; contra el frau de llei. No hem de demostrar res, ja ho demostrem cada 
dia al nostre lloc de treball. I alguns des de fa molts i molts anys", deien.

EMFO

Curs de gestió del tempsSorteig de vals de compra a Del Rec al Roc
La Cambra del Vallès Oriental organitza
un curs de 12 hores presencial sobre la gestió del temps: administració i plani�icació. 
Serà els dimarts 9 i 16 de novembre,de 9 a 15 h, a la seu de Can Muntanyola.

L'associació de comerciants Del Rec al Roc continua la celebració del seu
25è aniversari amb el sorteig de vals de compra entre els seus clients. Tothom 
qui compri en algun establiment associat els dies 4, 5 i 6 de novembre podrà 
omplir una butlleta amb les seves dades, dipositar-la en una urna a la plaça
de les Olles i participar en el sorteig de 25 euros per a 25 persones cada dia.

ECONOMIA

Segons les dades de l'Observatori 
del Treball i Model Productiu de la 
Generalitat, el Vallès Oriental és la 
quarta comarca catalana on es re-
gistren més accidents laborals amb 
baixa, només per darrere del Barce-
lonès, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat. Concretament, fins al 
setembre s’han produït a la comar-
ca 3.556 accidents laborals, el 99% 
dels quals de caràcter lleu. Només 
al setembre es van registrar a la 
comarca 505 accidents, dels quals 

2 van ser de caràcter greu. A més, 
entre gener i setembre s'han regis-
trat 5 víctimes mortals per accident 
laboral. Per sectors econòmics, els 
serveis concentren el 54% dels ac-
cidents laborals i el sector industri-
al pràcticament el 30%. Per gène-
res, els homes concentren la major 
part d'accidents (74%), mentre 
que per tipus de contracte, és en-
tre les persones amb contracte in-
definit on es produeixen 7 de cada 
10 accidents laborals amb baixa.

Vallès Oriental, 4a comarca 

amb més accidents laborals
Els mercats municipals de la de-
marcació de Barcelona, entre els 
quals hi ha el Mercat de Sant Car-les, han iniciat una campanya per 
reduir els residus de plàstics, es-
pecialment els d'un sol ús, mitjan-
çant accions que fomentin la parti-
cipació ciutadana i que involucrin 
els clients i els paradistes. El pro-
jecte, impulsat per la Diputació, es 
posa en marxa inicialment en tres 
municipis com a prova pilot amb 
l'objectiu de sensibilitzar sobre la 

problemàtica dels plàstics i pro-
moure un canvi d'actituds, hàbits i 
comportaments en relació amb els 
plàstics per reduir-ne el consum 
i la seva presència a escala local i 
mundial. Els mercats recorden que 
la vida útil d'una bossa de plàstic 
és d'un quart d'hora de mitjana, el 
que es triga entre el moment de la 
compra i el desembossat a casa, i 
que, en canvi, el perjudici que pro-
voca en el medi ambient s'allarga durant molts anys. 

Campanya per reduir les 

bosses de plàstic al mercat

La CNT organitza dissabte (10 h) 
la primera assemblea anual d'afili-
ats i afiliades al Vallès Oriental al 
Centre Cívic Jaume Oller de Gra-
nollers. L'assemblea, que tindrà 
per objectiu assentar noves línies 
de treball sindical durant el curs 
vinent, "neix com a necessitat 

de reestructurar internament 

el sindicat a la comarca després 

de dos anys de creixement mar-

cats per la Covid-19, el confina-

ment, les restriccions socials i 

la crisi econòmica", assenyalen. 
El sindicat vol donar un nou im-
puls a la seva organització interna, 
millorant la participació de l'afili-
ació a través de grups de treball i 
les seccions sindicals i retornar a 
l'activitat presencial, la socialitza-
ció de l'afiliació i la militància que permeti estrènyer llaços i ajudi a 
consolidar el projecte sindical de 
CNT basat en el suport mutu.

Assemblea de la CNT amb 

l'afiliació del Vallès Oriental
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ESPORTS

Berta Pujadas, amb l'absolutaXerrada de Pau Ribes sobre l'esport i el gènere
Berta Pujadas, gimnasta del CN Granollers, 
ha estat convocada per la Reial Federació 
Espanyola de Gimnàstica per formar part de 
l'equip espanyol absolut, que participarà el
20 i 21 de novembre en un torneig a Portugal.

Pau Ribes, del Club Natació Les Franqueses i internacional de 
natació artística, participarà dimarts en una xerrada i col·loqui 
sobre l'esport i el gènere. L'activitat tindrà lloc a les 10 h al Teatre
Auditori de Bellavista i per assitir-hi cal fer una reserva prèvia, 
gratuïta, a la pàgina web www.entrapolis.com.

MUNDIAL 2021 | Participació  L'ESPAI DONA INFORMACIÓ DE L'ESDEVENIMENT I VEN ENTRADES

Obre l'Oficina del Mundial 
a la plaça de la Porxada

INAUGURACIÓ  Jugadores de la base del BMG davant del mural de Clara Sáez

XAVIER SOLANAS

SE COMPRA COLECCIONISMO
Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, 

antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO Andrés Nateras      654 80 76 11

Activitats  ES VAN DISPUTAR PROP D'UNA VINTENA DE PARTITS

Se celebra un torneig inclusiu al Palau

El Palau d'Esports va acollir dilluns el toneig inclusiu All in Handball. El 
campionat, organitzat per la Fundació Demanoenmano que fomenta 
l'esport en les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns 
de salut mental, s'emmarca dins els actes del Mundial d'Handbol. Es 
van disputar una vintena de partits entre els equips del BM Granollers, 
el Canovelles, el Cardedeu, l'HAPO Fem Handbol Mataró, el Nurolil 
Cerdanyola, el Catalonia Fundació Creactiva i la UEHC Autocars Calella. 

X.S.

El grup municipal d'ERC-AM a 
l'Ajuntament de Granollers va 
presentar dimecres al Palau d'Es-
ports un seguit de propostes que 
ha traslladat a l'equip de govern 
de cara a la celebració del Mundi-
al d'Handbol Femení.

ERC proposa reivindicar el 
català com a llengua oficial del 
Mundial, fomentar la cooperació 
econòmica, cultural i social en-
tre les les ciutats que són seus 

del campionat i la creació d'una 
euroregió mediterrània d'hand-
bol amb Granollers com a centre 
geogràfic, així com l'impuls d'un 
projecte de Museu europeu de 
l'handbol a Granollers. Entre al-
tres propostes, els republicans 
volen impulsar subvencions a les 
entitats amb equips  femenins, la 
creació d'unes beques vinculades 
amb l'esport i potenciar l'esport 
femení amb una campanya. 

ELS REPUBLICANS TRASLLADEN PROPOSTES A L'EQUIP DE GOVERN

ERC proposa Granollers com a 

centre geogràfic de l'handbol

Granollers ja co-
mença a respi-
rar l'ambient del 
Mundial d'Handbol 

Femení 2021 al car-
rer. Tot i que ja fa gairebé un mes 
que es va fer el tret de sortida del 
compte enrere de la cita interna-
cional –de l'1 al 19 de desembre–, 
fins aquest dimarts no s'ha obert 
l'Oficina d'Atenció del Mundial, 
que s'ubica en un dels locals de la 
plaça de la Porxada. 

L'objectiu d'aquest espai és 
donar informació a la ciutadania 
sobre el voluntariat, els actes que 
es programin a la ciutat relacio-
nats amb el campionat, i la ven-
da d'entrades i abonaments de la 
competició. "Fins i tot quan arri-

bi el marxandatge del Mundial, 

també podrem vendre els seus 

productes", explicava el regidor 
d'Esports Álvaro Ferrer, que agra-
ïa "la cessió del local amb un llo-

guer ajustat" de l'empresari Jordi 
Barceló. "La gestió de l'oficina 

serà mixta entre l'Ajuntament 

i el voluntariat del Mundial, hi 

haurà un mínim de dues perso-

nes, un voluntari i una persona 

contractada per l'Ajuntament", 
deia la responsable del voluntari-
at, Gemma Carbonell.   

La persona contractada per 
l'Ajuntament és Júlia Jiménez, de 
26 anys, que anteriorment havia 

fet pràctiques en comunicació a 
l'administració pública granolleri-
na. "Aquest espai serà el suport 

principal del Mundial perquè 

tothom qui vulgui pugui acce-

dir a l'esdeveniment i, a més, es 

pugui informar", deia Jiménez, 
que recordava que l'oficina estarà 
oberta de dilluns a divendres, de 
17 a 20 h, i els dissabtes, de 10 a 
13 h i de 17 a 20 h. 

Inauguració amb un mural
En l'acte d'inauguració de dimarts 
la il·lustradora i dissenyadora grà-
fica granollerina Clara Sáez va aca-
bar de pintar en directe un mural, 
que es podrà visitar en la mateixa 
oficina. "He volgut representar 

una jugada d'handbol, entre 

dos atacants i una defensora", 
comentava Sáez, que admetia ha-
ver-li suposat "un repte l'encàr-

rec perquè no tinc cap relació 

amb l'handbol, però per fer-ho 

he hagut de veure moltes imat-

ges i partits".  
La cinta d'inauguració de l'ofici-

na del Mundial la van tallar dues 
jugadores del cadet del BM Grano-
llers,  Goundo Gassama –germana 
dels exjugadors granollerins  Kaba 
i Mamadou Gassamna– i Júlia Gó-
mez. A més, durant l'acte es va ins-
tal·lar a la plaça de la Porxada un 
xutòmetre gegant, que de fet, té la 
imatge de la mateixa Goundo, que 
és portera. JL.RODRÍGUEZ BERLTRÁN
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Joan Pastor i Adolfo Azuar, policies locals 

de Granollers, han completat aquesta set-

mana la Panda Raid, un ral·li de 3.000 km 

en sis etapes pel desert del Marroc sense 

el suport de cap GPS ni tecnologia i a bord 

d'un Seat Panda o Marbella. En el seu cas hi 

han participat amb un vehicle de l'any 95, 

preparat per dos alumnes d’electromecà-

nica de vehicles l'Escola Municipal del Tre-

ball. I el resultat no podia ser millor: sub-

campions en la categoria de 4x2 i desens de 

la general. "L'objectiu era acabar el raid i 

gaudir de la cursa, i la classificació final 

ha estat molt millor del que ens esperà-

vem", explica Azuar. Tots dos combinaven 

el volant amb el road book i asseguren ha-

ver tingut la sort del principiant. "Ha estat 

una setmana dura de pols, sorra, aigua... 

i hem trencat algunes peces del cotxe. 

Per sort ho hem pogut resoldre tot a 

cops de martell, no hem hagut d'utilit-

zar la pala per desencallar el cotxe i no 

hem tingut cap problema important, 

com bona part dels participants". De fet, 

segons expliquen, no va ser fins la penúlti-

ma etapa que van ser conscients que tenien 

possibilitats de fer un bon resultat. "Va ser 

llavors quan ens vam animar per acabar 

en bona posició", diu.   

Els dos policies han aprofitat la seva par-

ticipació en el raid per impulsar la campa-

nya d'escuts solidaris Pels valents i recollir 

Pastor i Azuar, subcampions de
la categoria 4x2 a la Panda Raid

a.a.

SUBCAMPIONS  Azuar i Pastor, al Marroc

diners que destinaran a l'Hospital Sant Joan 

de Déu en benefici del nou Pediatric Cancer 

Center per la lluita contra el càncer infantil. 

Fins ara han recaptat més de 5.000 euros 

gràcies, entre d'altres, a les aportacions 

d'una trentena de patrocinadors, i la idea 

és posar a la venda el cotxe per acabar d'ar-

rodonir aquesta xifra al voltant dels 7.000 o 

8.000 euros. i x.l.

BMG

El Fraikin Granollers arriba a 

l'aturada de la competició per les 

seleccions nacionals en una meri-

tòria tercera posició a la lliga Aso-

bal, amb 12 punts i encara amb un 

partit pendent contra el Benidorm 

–es preveu disputar l'1 de desem-

bre–. L'equip granollerí, a un punt 

del Bidasoa Irun i a quatre del FC 

Barcelona, ha encadenat tres vic-

tòries des de la derrota contra el 

Barça. Precisament, els dos últims 

triomfs vallesans han estat contra 

els teòrics rivals de la zona noble, 

com ara l'Ademar de Lleó (32-41) 

i divendres passat a casa contra el 

Logroño (31-29).

Contra els de La Rioja, el Gra-

nollers va mostrar novament la 

seva millor versió, sobretot a la 

HANDBOL | Asobal  L'EQUIP GRANOLLERÍ ARRIBA A L'ATURADA DE LA COMPETICIÓ PER LES SELECCIONS AMB TRES VICTÒRIES SEGUIDES

El Fraikin venç el Logroño  
i consolida la tercera posició

primera part, 19 a 14 al descans. 

"La primera part ha estat molt 

bona, molt completa, en tots els 

sentits molt controlada", expli-

cava el tècnic Antonio Rama, que, 

en canvi, afegia que la segona part 

"s'ha descontrolat més". 

Tot i això, el Fraikin va sumar un 

triomf de mèrit contra els de la Ri-

oja i amb un avantatge de dos gols, 

que Rama hagués preferit que fos 

de tres: "Era important la victò-

ria contra el Logroño; per això 

els he fotut una esbroncada al 

final, perquè ja no recordàvem 

que l'any passat, si haguéssim 

EN JOC Pol Valera intenta fer un llançament davant la defensa rival 

guanyat d'un gol més el Lo-

groño, podríem haver estat ter-

cers en comptes de quarts. Avui 

teníem deu segons finals i els 

hem regalat, i hem d'estar pen-

dents d'aquestes coses i no ju-

gar amb la piloteta deu segons", 

diu Rama. "Està molt bé perquè 

hem guanyat el partit, però si 

podem guanyar de tres, millor 

que fer-ho de dos".

L'equip granollerí no tornarà a 

competir fins dimecres vinent a la 

pista del BM Nava.  jl.r.b.

BM NAVA - FRAIKIN BMG

Dimecres, 10 - 20 h Nava Asunción

Lliga Guerreras

El KH-7 Granollers de Salva Puig 

visitarà la pista del Rocasa Gran 

Canaria, conjunt que dirigeix 

l'exentrenador granollerí fins la 

temporada passada, Robert Cues-

ta. Després de set jornades dispu-

tades, l'equip de Cuesta manté el 

pols amb el conjunt líder, el Super 

Amara Bera Bera, que el cap de 

setmana no va donar cap opció al 

KH-7 al Palau d'Esports (26-39). 

"Per guanyar al Bera Bera has 

de fer un partit molt complet i 

que elles no tinguin el dia", deia 

el tècnic Salva Puig, després de la 

derrota contra el conjunt basc. 

El Granollers baixa fins al 8è 

lloc, de la Lliga Guerreras, amb set 

punts; mentre que el Rocasa és el 

segon classificat amb 12 punts, 

un menys que el Bera Bera. Les 

de Robert Cuesta van guanyar la 

jornada passada a la complicada 

pista del BM Elx, per 22 a 29. 

El KH-7 visitarà 
la nova pista 
de Robert Cuesta

ROCASA GRAN CANARIA - KH-7

Dissabte, 6 - 18-30 h Las Palmas

Antonio García Robledo es va perdre 

el partit contra el Logroño per lesió 

d'un esguinç clavicular, que el 

deixarà prop de dues setmanes de 

baixa. Per aquest motiu, el llagostenc 

no podrà acompanyar Pol Valera i 

Chema Márquez en la concentració 

de la selecció espanyola aquesta 

setmana. El club preveu una baixa de 

dues setmanes, com a mínim, així que 

es treballa per intentar recuperar el 

capità pel duel contra el Bidasoa Irun 

al Palau d'Esports el 13 de novembre. 

ANTONIO GARCIA, 
BAIXA PER LESIÓ
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XAVIER SOLANAS
Maryna Zanevska va ser la gua-

nyadora de la final de la 10a edició 

del Torneig Internacional Femení 

ITF-WTA de les Franqueses, que 

es va disputar la setmana passa-

da al Club de Tennis Els Gorchs. 

La tennista belga, que era la se-

gona cap de sèrie del torneig, va 

imposar-se diumenge contra la 

suïssa Ylena In-Albon després de 

guanyar els dos primers sets del 

partit. La competició internacio-

nal, que ha donat 80.000 dòlars 

en premis a més de l'hostalatge, és 

la competició de més rellevància 

que se celebra actualment a Cata-

lunya i la més important en l'àm-

bit estatal pel que fa a la superfície 

de pista ràpida.

Zanevska va requerir un tie 

break per guanyar el primer set, 

per un ajustat 7-6 (5); mentre que 

al segon va guanyar per 6 a 4. La 

belga no va tenir un camí plàcid 

fins a la final perquè als quarts de 

final va haver de superar la cinque-

na cap de sèrie, l’hongaresa Dalma 

TENNIS | ITF  LA FAVORITA I JUGADORA DEL CLUB FRANQUESÍ, ARANTXA RUS, CAU EN SEGONA RONDA

Maryna Zanevska guanya
el torneig del CT Els Gorchs

KARATE  EL CLUB KARATE NOKACHI GUANYA DUES MEDALLES A LA SEGONA JORNADA ESTATAL

Gafi (6-0 i 6-2) i a la semifinal con-

tra la tercera, la sèrbia Nina Stoja-

novic, que es va retirar quan ana-

va perdent 6 a 3. La belga s'havia 

presentat al torneig de Llerona al 

lloc 102 del rànquing internacio-

nal, que ara després del triomf ha 

pogut baixar fins al lloc 82è. 

D'altra banda, la principal fa-

vorita del torneig, la neerlandesa 

Arantxa Rus, que s'entrena al CT 

Els Gorchs va caure en la segona 

ronda contra Natalija Stevanovic.

En la categoria de dobles, el tri-

omf va ser per a la parella forma-

da per la russa Irina Khromacheva 

i l'australiana Arina Rodionova, 

que van imposar-se contra la su-

ïssa Susan Bandecchi i la britànica 

Eden Silva (2-6, 6-3 i 10-6). 

EN PISTA  Zanevska, a la final del torneig internacional d'Els Gorchs

BÀSQUET | Copa Catalunya

El CB Granollers reprendrà diu-

menge la Copa Catalunya amb la 

disputa de la sisena jornada a Ba-

dalona, contra el Círcol. L'equip 

badaloní ocupa el penúltim lloc de 

l'agrupació amb només una victò-

ria, que va aconseguir en l'últim 

duel de fa dues setmanes a la pista 

de l'Escola Sant Gervasi de Mollet 

per un contundent 59 a 81. Ra-

mon Gotzens va ser el màxim ano-

tador a la pista molletana, amb 19 

punts, que la defensa granollerina 

haurà de vigilar. El CBG ocupa el 

sisè lloc amb un balanç de tres vic-

tòries i dues derrotes. 

El Club Bàsquet 

visita la pista 

del penúltim 

CÍRCOL BADALONA - CBG

Diumenge, 7 - 17.45 h Badalona

FUTBOL | Tercera Divisió

L'EC Granollers va perdre la jor-

nada passada al camp de la UE 

Sants per 3 a 0. L'equip granollerí 

es va quedar sense l'efecte del nou 

entrenador José Solivelles, que ja 

no era cap sorpresa per als equips 

rivals. El tècnic de l'equip grano-

llerí continuarà amb la intenció de 

remuntar l'actual situació i diu-

menge intentarà superar el Vilas-

sar de Mar, tal com va fer fa dues 

setmanes contra la UE Sant An-

dreu (1-0). Els maresmencs ocu-

pen el cinquè lloc amb 14 punts, 

mentre que l'ECG és antepenúltim 

amb sis punts. 

L'Esport Club 

es queda sense 

l'efecte Solivelles

EC GRANOLLERS - VILASSAR MAR
Diumenge, 7 - 12 h Granollers

El Club Karate Nokachi va sumar 

dues medalles a la segona jornada 

de la Lliga Nacional, que va tenir 

lloc el cap de setmana a la ciu-

tat madrilenya de Leganés. Iona 

Lobato va guanyar l'or júnior de 

kumite en el pes de -53 quilos; 

mentre que Judit Camacho va ser 

bronze sub-21 de kumite, de -50 

quilos. També van participar-hi 

Ainoa Astorga, Andrea Fernán-

dez i Iria Esteban. El Club Karate 

Nokachi guanya dues medalles a 

l'estatal de Leganés.

15 medalles al català
El club franquesí va obtenir fa una 

setmana 15 medalles al Campio-

nat de Catalunya de karate, d'en-

tre les categories, cadet, júnior i 

sub-21. El català es va disputar a 

Sant Celoni. 

Entre les medalles aconsegui-

des, set van ser d'or per a Andrea 

Fernández, Iona Lobato, Iria Este-

ban, Ainoa Astorga, Besay Gredia-

ga, Judit Camacho i Gabriel Garcia; 

dues de plata per a Víctor Palacios 

i Izan Sevillano; i sis de bronze per 

a Laura Martín, Alex Almendros, 

Miquel Azor, Alex Bermejo, Alba 

Company i Yeray Sánchez. 

Primera Catalana

Les Franqueses 

salva un punt

El CF Les Franqueses ha sumat 

quatre dels darrers sis punts en 

joc després que els de Manolo Par-

ralo empatessin al tram final con-

tra el Mataró, quan perdien per 0 

a 2. Els franquesins mantenen les 

bones sensacions del triomf de fa 

dues jornades contra el Llagostera 

B i ara voldran repetir la victòria, 

a domicili, contra la Jonquera. Els 

gironins són últims amb un punt. 

ATLETISME | Cros

Tres podis de 

l'Atlètic al català

El Club Atlètic Granollers va sumar 

tres podis al Campionat de Cata-

lunya de cros per a clubs, que va 

tenir lloc el cap de setmana passat 

a Calonge i Sant Antoni. El com-

binat granollerí va guanyar dues 

medalles de plata amb els equips 

sub-18 masculí i sub-10 masculí. 

La tercera medalla, que va ser de 

bronze, va ser pel conjunt sub-

12 masculí. Pel que fa a l'absolut 

femení, l'equip es va quedar a les 

portes de pujar al podi perquè va 

aconseguir una meritòria quarta 

posició. 

LA JONQUERA - LES FRANQUESES

Dissabte, 16 - 17 h La JonqueraIona Lobato, or júnior a la 

Lliga Nacional de Leganés
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fc barcelona
Sergi Barjuan exerceix com a en-

trenador interí del FC Barcelona 

des de divendres i podria deixar 

la banqueta en les pròximes hores 

o dies. El tècnic de les Franque-

ses ha afrontat un repte majúscul 

després de la destitució de Ro-

nald Koeman i ara està a l'espera 

de l'arribada del nou entrenador, 

que segons apunten diversos 

mitjans de comunicació l'escollit 

seria l'exjugador Xavi Hernández. 

De fet, el de Terrassa ja entrava 

dins els plans del candidat grano-

llerí a les eleccions del Barça, Víc-

tor Font, que des de fa dies guarda 

silenci i no s'ha volgut pronunciar 

al respecte. 

Sergi Barjuan va arribar amb 

l'únic objectiu de fer una transició 

còmoda cap al nou entrenador i el 

seu bagatge, després d'una setma-

na amb el primer equip, ha estat 

l'empat a la lliga contra l'Alabès 

(1-1) i una victòria importantíssi-

ma a la Lliga de Campions al camp 

del Dinamo de Kíev (0-1), per con-

FUTBOL | Primera Divisió  SUBSTITUEIX RONALD KOEMAN A L'ESPERA DEL NOU TÈCNIC DEL BARÇA

tinuar tenint opcions per passar 

als vuitens de final. "Vull que la 
plantilla es retrobi amb l'ale-
gria i que gaudim jugant a fut-
bol", ha dit en diverses ocasions 

Sergi Barjuan des que és l'entre-

nador interí del Barça. "Els juga-
dors són els mateixos, però els 
conceptes poden canviar una 
mica. El repte el tenen els juga-

dors, que ja han demostrat del 
que són capaços. Els jugadors 
han de creure en el que volem",  

ha dit el franquesí. 

Sergi Barjuan està a l'espera de 

rebre la instrucció per tornar al 

filial del Barça, que milita a la Pri-

mera RFEF i té com a objectiu la 

formació de jugadors i pujar a la 

Segona Divisió espanyola.  jl.r.b.

ENTRENAMENT  Sergi Barjuan en una sessió amb el primer equip

La graella de pilots del Mundial de 

MotoGP afronta el cap de setma-

na a Portugal la penúltima cursa 

del calendari 2021. Tot i haver-hi 

un campió de la categoria, amb el 

francès Fabio Quartararo (Mons-

ter Energy Yamaha), el Campionat 

del món encara amaga altres ob-

jectius de la temporada, com ara 

la definició del top-10 de la classi-

ficació general. 

En la lluita per quedar entre els 

deu millors pilots de MotoGP, hi 

ha els dos germans granollerins 

Aleix i Pol Espargaró. Qui millor 

arriba al Gran Premi de l'Algarve 

és l'Aleix (Aprilia Racing Team 

Gresini), que ocupa el 8è lloc amb 

113 punts i té un marge de 21 

punts amb el 10è classificat, el pi-

lot de KTM Miguel Oliveira.

Pel que fa a Pol Espargaró (Rep-

sol Honda Team) és 12è classificat 

amb 90 punts, a només dos d'Oli-

veira. El germà petit dels Esparga-

ró arriba a Portugal amb una mo-

tivació extra després d'aconseguir 

el seu millor resultat en un gran 

premi de MotoGP amb el segon 

Aleix i Pol Espargaró, en la 

lluita pel top-10 a MotoGP

MOTOR | MotoGP  PENÚLTIMA CURSA DEL 2021 A PORTUGAL

lloc en l'última cursa, que va te-

nir lloc al circuit italià de Misano. 

"És un alliberament. Vaig pren-
dre la decisió correcta en la 
meva carrera; he enderrocat un 
mur", deia Pol, que aconseguia el 

seu primer podi amb Honda i que, 

ara, a Portugal, vol intentar repe-

tir per aconseguir un lloc entre els 

deu millors de la classificació.  

motogp

POL ESPARGARÓ

Sergi Barjuan, entrenador 
interí del FC Barcelona
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CULTURA

El retaule dels VergósAmb el focus al modernisme del Vallès
Diumenge al migdia l'assistent curadora

i documentalista Cinta Cantarell farà una 

visita comentada a l'exposició Retorn a 

Granollers del retaule de Sant Esteve, al Museu. 

L'aforament és limitat i cal reserva prèvia.

De mica en mica els membres de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller 
recuperen la normalitat i tornen a veure's les cares. De moment, el

col·lectiu inaugurarà divendres la seva exposició anual a la Biblioteca de Can Pedrals. La mostra, que es podrà visitar fins al 27 de novembre, 
està centrada en els rastres del modernisme a la comarca.

Dues obres de teatre, una col·labo·

ració amb Amics de la Unió i dos 

tallers comunitaris seran les re·

compenses que rebrà Granollers 

arran de la cinquena edició de la 

companyia convidada al Teatre 

Auditori (TAG). En aquesta ocasió, 

l'experiència permetrà "conèixer 

molt més el llenguatge" del col·

lectiu Indi Gest, explicava dimarts 

la programadora de l'equipament, 

Laura Llamazares, acompanyada  

dels membres de la companyia Jordi Oriol i Carles Pedragosa.
Les dramatúrgies d'Indi Gest, 

que arriba al seu 15è aniversari 

amb una trentena d'espectacles a 

la motxilla, s'han centrat majorità·

riament en el text i la música, però 

també en el gest, l'espai, el vestuari, 

la llum i l'audiovisual. "Ens agra-

da jugar amb els llenguatges, no 

només com a eina per explicar 

una història, sinó també per en-

senyar la seva forma. No és tant 

que es diu, sinó com", detallava Oriol. Aquesta manera de fer es 
farà evident en els dos muntatges 

que acollirà el TAG. D'una banda, 

el 19 de novembre pujarà a escena 

La mala dicció, que tanca una trilo·

gia iniciada fa 14 anys d'obres que 

versionen Shakespeare. En aquest 

cas, "pervertim Macbeth i utilit-

zem la paraula com a motor dra-

m.e.

TEATRE  LA COMPANYIA CONVIDADA D'ENGUANY A L'EQUIPAMENT HI OFERIRÀ DUES OBRES

Indi Gest treballarà sobre el 

llenguatge en l'estada al TAG

màtic, de manera que els perso-

natges no maten altres persones 

sinó el llenguatge. Reflexionem 
en com les paraules es buiden 

de significat", apuntava Oriol.
D'altra banda, l'11 de març es re·

posarà un muntatge antic de la com·

panyia, Europa Bull, premi Quim Masó 2018 al Temporada Alta, que 
va permetre que s'estrenés al Tea·

tre Nacional. En aquest cas, la llen·

gua també hi té un paper important, 

però "en el sentit babèlic, en una 

trama ambientada a la Comis-

sió Europea, en què costa molt 

posar-se d'acord". De fet, l'obra parteix de l'absurditat del conflicte 

diplomàtic que fa uns anys provoca·

va la vaca Penka, que es va escapar i 

va travessar la frontera, així com del 

mite fundacional d'Europa, raptada 

per Zeus convertit en toro.

Indi Gest també participarà en el 

projecte de fusió de música i litera·

tura Poemari, amb una selecció de 

poemes i compositors contempo·

ranis del país, que interpretaran els tres cors –Veus, Jove i de Cambra–.
Pel que fa a les propostes comu·

nitàries, Indi Gest farà un taller amb 

alumnat estranger del Consorci per 

a la Normalització Lingüística, i un 

altre amb joves de batxillerat artís·

tic de l'IES Celestí Bellera.  m.eras

La poesia visual de Joan Brossa 
prenia una nova dimensió quan es 

traslladava dalt d'un escenari. Ara 

la companyia Pinya Bausch con·

tinua explorant aquests territoris 

amb Brossa és brossa, una crea·

ció original basada en poemes de 

l'autor que divendres arriba a Lle·vant Teatre (20 h).
El muntatge també té un rere·

fons crític perquè –com ja deixa 

entreveure el doble sentit del tí·

tol– gira entorn dels objectes de 

la quotidianitat, el tracte que se'ls 

dona i com l'acumulació de dei·

xalles és una causa del maltracta·

ment que s'ocasiona al planeta.

Brossa era un mag dels jocs de 

paraules i el nom d'aquesta com·

panyia fa honor al seu enginy 

fent una picada d'ullet a costa de 

la famosa ballarina i coreògrafa 

alemanya Pina Bausch. El grup va néixer el 2019, quan tres compa·

nyes de l'Institut del Teatre van 

decidir crear espectacles conjun·

tament. I aquest muntatge va néi·

xer en ple confinament –amb una 

versió online, en què la cultura au·

diovisual es tracta des d'un punt 

de vista teatral, que s'ha acabat 

traslladant al format–.

Les pinyes són Marta Asamar, 

de Sant Esteve de Palautordera; 

la barcelonina Cèlia Castellano i la 

castellonenca Noèlia Fajardo. En 

aquesta ocasió, aquest nucli feme·

ní es complementa amb la col·la·

boració del compositor i intèrpret 

David Flores. i

Un xou de cabaret revisita 
l'univers de Joan Brossa

Dv 5 i Ds 6 de novembre
20 h. Teatre Auditori de Granollers
Preu: 28 € (14, a la Zona B)

CONVIDATS  La regidora Maria Villegas, amb Llamazares, Pedragosa i Oriol

Filumena Marturano és la peça 

més famosa del dramaturg i actor 

napolità Eduardo de Filippo –que 

la va veure traslladada a la gran 

pantalla com Matrimonio a la ita-

liana (Vittorio de Sica, 1964)–. 

Estrenada el 1946, és una histò·

ria universal d'amor i venjança, que el director Oriol Broggi ha 
adaptat en un muntatge contem·

porani, defensat amb solvència 

per Clara Segura i el també italià 

Enrico Ianniello. La proposta de la companyia La Perla 29, estre·

nada amb gran èxit de crítica a la 

Biblioteca de Catalunya, arribarà 

aquest cap de setmana al Teatre 

Auditori de Granollers.

La història explica com Filume·na, després de 25 anys de viure 
mantinguda per Domenico So·

riano i de múltiples negatives a 

casar·se amb ella, decideix fingir 

una greu malaltia per aconseguir 

que, al llit de morta, Domenico ac·

cepti contraure matrimoni. L'ins·

tint de supervivència, la petitesa 

humana i com la força de l'amor 

de vegades rebota en direccions 

oposades completen aquesta 

UNA HISTÒRIA D'AMOR I VENJANÇA D'EDUARDO DE FILIPPO, DIRIGIDA PER ORIOL BROGGI I INTERPRETADA AMB SOLVÈNCIA PER CLARA SEGURA I ENRICO IANNIELLO

L'èxit 'Filumena Marturano', al TAG
escena gran

L'ELENC ACTORAL  Clara Segura es posa a la pell de Filumena Marturano 

pinya bausch

'PLANXAR L'ORELLA'  Una de les imatges juganeres de Pinya Bausch

IDEADA EN CONFINAMENT, APROFITA EL RECURS AUDIOVISUAL

peça, que palesa també com Filu·

mena es fa valdre i lluita contra 

l'estigma del passat.

L'elenc actoral es completa amb Jordi Coromina, Marissa Josa, Jor·di Llovet, Xavier Ruano, Josep So·

brevals, Sergi Torrecilla, Montse 

Vellvehí i Carla Vilaró. I la cirereta 

del pastís és l'escenografia creada 

al taller Castells. 
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ART DILLUNS LA LLIBRERIA LA GRALLA VA ACOLLIR L’ACTE DE VEREDICTE I LLIURAMENT

El Premi Paco Merino recau 

per quarta ocasió en una dona
La convocatòria del Premi Paco 
Merino ha admès a concurs 95 
originals d’arreu de l’Estat, però el 
reconeixement i la dotació econò-
mica de 2.500 euros s’han quedat 
a Barcelona. Sílvia Martínez Palou 
s’ha imposat amb l’obra titulada 
Smithson blau. És la quarta dona 
guanyadora en les 16 edicions del 
Premi que organitza el grup Grup 
ProArt Paco Merino per impulsar 
la creació artística i donar a conèi-
xer el nom de l’artista desapare-
gut fa 17 anys.

La peça, realitzada amb la tèc-
nica del gravat, delata la forma-
ció com a arquitecta de l’autora. Mostra la façana d’un edi�ici real 
de Londres en el que la geome-
tria té un subtil contrapunt en un element de collage fotogrà�ic: el 
retrat dels dos arquitectes que el 
van dissenyar. El jurat ha fet men-
ció del “ric joc de dualitats en-

tre representació i abstracció, 

entre opacitat i transparència, 

entre fotogra�ia i pintura”. 

La pintora s’ha mostrat encan-
tada per aquest estímul i disposa-da a repetir l’experiència: “és un 

reconeixement fantàstic i està 

molt bé que existeixi aquesta 

iniciativa. Granollers té una 

vida cultural molt forta i això es 

nota en la mateixa ciutat”.

C.R.

PREMI  Sílvia Martínez Palou al costat de l'obra 'Smithson blau'

L'Espai Gralla de la llibreria La 
Gralla acull l’exposició de les pe-ces �inalistes, en les quals els tre-balls no �iguratius semblen tenir 
un major pes. Enguany són només 
11 i no les 13 habituals, perquè 
dos dels autors van haver de re-
nunciar per causes diverses.

Abbado, l'art de saber escoltar
El milanès Claudio Abbado (1933-2014) va ser un director de concert i 
d'òpera de fama mundial i amb una trajectòria professional farcida de 
premis internacionals. També és el personatge sobre el qual se centrarà 
una nova sessió del programa de les Aules d'Extensió Universitària per 
a la Gent Gran del Vallès Oriental (Agevo). Dimarts (18.30 h) el divul-
gador musical, radiofonista i conferenciant Pere Andreu Jariod en farà una semblança al Museu: Claudio Abbado. l'art de saber escoltar. 

Amb pocs dies de diferència el ce-
ramista granollerí Santi Subirana 
ha rebut dues distincions inter-
nacionals. I en els dos casos són 
reconeixements a la seva llarga 
trajectòria de 40 anys en el món 
de la creació.

D'una banda, ha estat mereixe-
dor de la Medaille de Vermeil de 
l'Académie Arts Sciences Lettres 
de París, que ha valorat la conti-
nuïtat de la seva carrera i les no-
ves aportacions que encara està 
fent. Per Subirana "és un estímul 

i una motivació magnífics, ja 

que et dóna molta visibilitat. 

A més, té un significat especial 

perquè, tractant-se d'una ins-

titució internacional, significa 

estar entre la plana major de 

l'art i la cultura europees".
En paral·lel, ha rebut el títol de 

Laudato Magister Honoris Cau-
sa de l'Accademia Italia in Arte 
nel Mondo de Brindisi, un orga-
nisme molt orientat a la defensa 
dels drets humans. Entre les mo-
tivacions ressenyades al diploma 
sobresurt "la capacitat per fer 

peces genials i pels mèrits ob-

tinguts en l'àmbit cultural".
Subirana és el continuador d'una 

nissaga familiar que va iniciar-se 
amb el seu besavi el 1921. 

Doble distinció europea per 

al ceramista Santi Subirana

REP LA MEDAILLE DE VERMEIL DE L'ACADÉMIE D'ARTS DE PARÍS

Si no el trobeu a la vostra llibreria el podeu demanar a: 
jsalavila@hotmail.es

Proper títol: “DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS HISTÒRIC DE LLIBERTAT” 
Edicions Forment l’edita properament.

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
El respecte a la persona és fonamental 
per la convivència en pau.

“Estilísticament parlant, la composició 

s’estructura basant-se en tot un continu 

de capítols que desfullen com si es 

tractés d’una margarida, cada una de les 

problemàtiques que ens han dut a aquest 

atzucac en què ens trobem actualment 

i al que aparentment, no si li figura el 
desllorigador”. 

Bep d’Utxí

10€



dj, 4 NOVEMBRE 202126

La projecció de la torbadora Tita-

ne, guanyadora de la Palma d'or 

al festival de Cannes, ha donat el 

tret de sortida a l'edició del 10è 

aniversari del Fantàstik, el festival 

de cinema fantàstic i de terror que 

tindrà lloc del 19 al 21 de novem-

bre al Cinema Edison. En opinió de 

Ramon Daví, membre de l'equip 

organitzatiu, "cal que el cinema 

fantàstic tingui més presència a 

Granollers, i d'una manera més 

alternativa a la que ofereixen 

els altres cinemes de la ciutat". 

El programa del festival, "molt 

heterogeni", consta de quatre 

llargmetratges estrenats aquest 

any: les japoneses Prisoners of 

the ghostland i Beyond the infinite 
two minutes, la francesa Barbaque 

i l'espanyola Tres. En paral·lel es 

projectaran els 16 curtmetratges 

a competició, provinents d'Espa-

nya, França, Bèlgica, Països Bai-

xos, Estats Units i Xile. La gala 

de lliurament de premis inclourà 

el premi Fantàstik-MAC al millor 

El Fantàstik culmina una 
primera etapa d'una dècada

CINEMA  A LA PRECELEBRACIÓ ES VA PRESENTAR EL PROGRAMA I LA IMATGE DEL FESTIVAL

curt, atorgat per quart any con-

secutiu en col·laboració amb el 

Mercat Audiovisual de Catalunya i 

dotat amb 1.000 euros.

El protagonista de Prisoners of 

the ghostland, l'actor Nicolas Cage, 

serà objecte d'un tribut en forma 

d'exposició al vestíbul del cinema 

amb il·lustracions del dibuixant de 

còmics Paco Alcázar. També s'oferi-

rà una oferta de restauració, per so-

par al mateix espai, a càrrec d'Espai 

Nòmada. Les entrades ja són a la 

venda a través dels webs del festi-

val i del Cinema Edison. i C.R. 

El Sindicat de Manters 
activa la setmana més 
dinàmica del Panoràmic
Plantejat enguany com un festi-

val de llarg recorregut i amb dues 

seus –a Granollers i a Barcelona–, 

el Panoràmic enfila la quarta set-

mana amb múltiples propostes.

Dissabte (10 a 17 h) culmina-

rà la participació del Sindicat de 

Manters amb la Jornada Top Man-

ta, una acció pels carrers de Roca 

Umbert. S'inclourà un noticiari 

sobre la llei de venda ambulant, 

una dramatització radiada sobre 

l'africanització d'Europa, esceni-

ficacions de textos postcolonials, 

música electrònica o un tast de la 

tasca editorial de Wanafrica.

El mateix dissabte (17.30 h) la 

Biblioteca Roca Umbert acull Pa-

raules que són imatges. Foto-

grafia i poesia, un laboratori de 

llibre d'artista adreçat a infants de 

més de 8 anys. A partir de textos 

poètics que giren al voltant del 

concepte d'incertesa, els partici-

pants exploraran l'antiga fàbrica 

per fotografiar espais i situacions 

que puguin il·lustrar-los.

També dissabte (18.30 h) la nau 

de Dents de Serra serà l'escenari 

ARTS VISUALS  MITJA DOTZENA D'ACTIVITATS PER TRIAR

El passatge del terror de la companyia 
Milnotes a les Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt està tenint una gran 
resposta per part del públic. L'atracció 
ha omplert gairebé els 4 dies i ha 
rebut entre 1.500 i 1.800 espectadors. 
Alguns han vingut del País Basc i 
d'altres llocs de l'Estat i Catalunya 
expressament. Encara hi ha  
oportunitats de passar por amb  
La venganza de tía Toña el dissabte 
(19 h) i el diumenge (18.30 h).

          Un Halloween 

amb sabor mexicà 

a Corró d'Amunt

XAVIer SOLANAS

En forma
En aquests 10 anys el festival ha 
cuidat molt la seva imatge gràfica, 
que també incorpora uns imaginatius 
espots que ja s'han convertit en un 
element tradicional. La d'aquest any 
duu la signatura de l'artista visual 
Franka Parrello, que ha concebut 
uns alienígenes entrenant en un 
gimnàs. Albert Rodríguez ha dirigit 
la versió audiovisual. Com explica 
Ramon Daví, “després de la  
pandèmia hem volgut reivindicar 
que estem en forma i que volem 
seguir aquí molts anys més. 
Aquests deu anys que han estat 
molt durs a nivell organitzatiu, 
però també molt il·lusionants”.

d'una performance a càrrec del 

Col·lectiu de Dansa Integrada 

Liant la Troca. Un acte perfor-

matiu i de diàleg entre el treball 

de l'artista Erwin Wurm –un dels 

protagonistes del festival– i els 

processos de treball que duu a 

terme aquest grup que treballa la 

dansa des d'una cadira de rodes.

Diumenge al migdia es farà una 

visita comentada a l'exposició 

Rat.System de Julie Freeman que 

es pot veure al Museu de Ciències 

Naturals. Tres dies més tard, di-

mecres (19.30 h) l'artista mantin-

drà una conversa en línia amb un 

representant de l'equip de la Tela. 

El diàleg serà en anglès i sense 

traducció simultània.

En el marc de la retrospectiva 

Panoràmic Review, dedicada al 

cineasta amateur Carles Barba, 

dimarts (19 h) es projectarà al 

Cinema Edison un dels seus títols 

més coneguts, el curtmetratge 

Barcelona show, realitzat el 1967. 

Després de la sessió hi haurà un 

cinefòrum conduït per Andrés 

Hispano i Fèlix Pérez-Hita i C.R. 

CONSTRUCCIÓ DE MEMÒRIA COL·LECTIVA  
I RECUPERACIÓ DELS NOMS FEMENINS
n Per primera vegada el Panoràmic inicia un projecte per treballar amb arxius 
preexistents. A partir del dimecres 10 i fins al 19 de desembre es podran veure les 
aportacions fetes per Lurdes R. Basolí, Ignasi Prat i Laura Torres.
Prat i Torres ho faran a Barcelona mentre que Basolí proposa a Oracle una 
intervenció a l’espai públic, en concret al carrer Mare de Déu de Montserrat. Uns 
expositors confrontaran portades de l’antiga revista Vallès deportivo (1966-1979) 
amb fotografies del mateix període amb dones anònimes fent esport. “És un 
exercici de restitució des dels noms femenins, recuperant unes imatges que, 
tot i existir, gairebé mai van estar presents a l’esfera pública”.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

NOVEMBRE 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA

Promoció econòmica - Ajuntament de Granollers

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS 

AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

17 NOVEMBRE
Durada: 4 h.

Empresa i emprenedoria.

INICIA’T EN EL DISSENY 
3D PEL PROTOTIPATGE 
DE PRODUCTE
Formació centrada a les noves 
necessitats de crear una simulació/
Render de producte no existent o en 
procés de fabricació.

11 NOVEMBRE
Durada: 2,5 h.

Emprenedoria.

COM MUNTAR 
UNA EMPRESA
Sessió introductòria i grupal per 
conèixer tots els tràmits, fiscalitat, 
ajuts, capitalització de l’atur abans 
d’iniciar el teu negoci.

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!

9 NOVEMBRE
Durada: 6 h.

Emprenedoria.

CREATIVITAT PER 
EMPRENDRE 
(ONLINE)
Els objectius d’aquest curs són: 
despertar la creativitat interior dels 
participants, eliminar les barreres a la 
creativitat, donar eines per conduir 
sessions grupals de creativitat i 
adquirir les claus per concretar la 
creativitat en pla d’acció.

15 NOVEMBRE
Durada: 8 h.

Empresa i emprenedoria.

FINANCES BÀSIQUES 
PER EMPRENEDORS 
(ONLINE)
En aquest curs donem els 
coneixements bàsics per tal que 
puguis gestionar les teves finances 
de forma senzilla traient el profit 
necessari per al control del 
teu negoci.

25x25
Vine a comprar als nostres establiments 

els dies 4, 5 i 6 de novembre 

Associació de Comerciants

Del Rec al Roc de Granollers

Celebrem 25 anys!

25 eurosi guanya un val de:
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El nom de Ludovico Vagnone no 
és conegut pel gran públic, però 
correspon a un dels productors, 
arranjadors i guitarristes d’acom-
panyament més sol·licitats per 
artistes d'aquí i de fora. Així ho 
testimonien Alejandro Sanz, Es-
topa, Laura Pausini, Sergio Dalma, 
Pablo Alboran, Alex Ubago i un 
llarguíssim etcètera.

Dissabte a la nit Vagnone acom-
panyarà David Bisbal en la seva 
actuació al Palau Sant Jordi i l’en-
demà, diumenge (11.30 h), serà a 
Granollers per oferir un concert 
de fusió a l’Hotel Granollers, acom-
panyat pel músic Carlos Abril. A 
continuació impartirà una classe 
magistral sobre producció musical 
adreçada a tothom qui estigui in-
teressat. Això serà possible gràcies 
a les gestions de l’Aula de Música 
l’Orquestra, un centre creat a Gra-
nollers el 2004 i que des d’alesho-
res està duent a terme una tasca 
de formació de músics silenciosa 
però de molta ambició pedagògica. 
Només cal veure la nòmina d’intèr-
prets que han convidat a la ciutat, 

MÚSICA  L'AULA DE MÚSICA TÉ PROGRAMATS MANU GUIX I EL GUITARRA D'IRON MAIDEN

ARXIU

SIS CORDES Vagnone oferirà una classe magistral i un concert

que inclou noms com el de Raphael.
L’escola va començar a progra-

mar aquestes visites fa quatre 
anys, amb una periodicitat tri-
mestral. Estan concebudes com a 
sortides per als seus estudiants, 
però també estan obertes al pú-
blic en general. I el ritme i el nivell 
qualitatiu no decauran, ja que el 
calendari pels propers mesos in-
clou una classe magistral de piano 

del compositor i director musical 
Manu Guix i una altra del guitar-
rista del grup de heavy metal an-
glès Iron Maiden. 

De moment, les entrades per 
la sessió de Vagnone ja es poden 
adquirir, al preu de 10 euros, a la 
secretaria del centre del carrer 
Esteban Murillo o bé adreçant un 
correu electrònic a mplorques-

tra@gmail.com. i C.R.

Ludovico Vagnone,
el guitarrista dels famosos

MÚSICA  DIVENDRES ES PRESENTA EL QUINTET DEL CONTRABAIXISTA JUAN PABLO BALCÁZAR

Divendres (20 h) el programa del 
49è Cicle de Jazz porta al contrabai-
xista d’origen colombià Juan Pablo 
Balcázar, en formació de quintet.

Aquesta edició del cicle s’està 
convertint en un mostrari de l’es-
tudi i segell discogràfic especia-
litzat en jazz UnderPool, que està 
donant sortida a molts dels nous 
talents. En aquest cas no és una 

El Cicle de Jazz, a l'equador
excepció i Balcázar ha enregistrat 
sota aquesta marca el disc Chi-

va’Quartet, a banda de col·labora-
cions amb altres intèrprets.

Com a baixista elèctric, contra-
bajista i compositor és un músic 
inquiet i polifacètic que es mou 
amb igual llibertat en l'àmbit del 
jazz i les músiques improvisades 
com al món del hip hop, el pop o 

les músiques llatinoamericanes. Ha 
enregistrat més d’una dotzena de 
treballs amb el seu nom, amb dife-
rents formacions liderades per ell, i 
molts altres com a músic de sessió. 
El seu projecte més recent és el The 
Blue Quintet, al costat dels saxofo-
nistes Albert Carrique i Lluc Casa-
res, el bateria  Andreu Pitarch i el 
pianista Toni Saigi. Plegats facturen 
un jazz contemporani, ple d'ener-
gia i impregnat desons i influències 
de l’escena novaiorquesa. 

XIUlA

XIULA  Educar en la diversitat

Un bon dia quatre músics i edu-
cadors socials de Barcelona van 
decidir que ja era hora de moder-
nitzar el món de la dinamització i 
l’animació infantil. És així com va 
néixer Xiula, un grup que està re-
volucionant aquesta escena amb 
una mirada fresca i nova i amb un 
fort component educatiu i de res-
pecte pels altres i la diversitat.

Aquests dies són protagonistes 
per partida doble a Granollers. 
Demà divendres (18.30 h) el Mu-
seu de Ciències Naturals, el grup 
presenta el disc Cançons per la bi-

odiversitat, amb l’objectiu d’apro-
par als més petits l’entorn natural 
i transmetre’ls la importància de 
preservar-lo. És un projecte de 
col·laboració vinculat a la tasca del 
grup de recerca BiBIO de la Tela, 
està adreçat a escolars i famílies, 
i es complementa amb cinc vide-
oclips que lliguen les cançons amb 
cadascun dels projectes d’investi-

15 GRUPS EN 2 DIES AL VETERÀ FESTIVAL DE LA COMARCA

Doble protagonisme del 

quartet d'animació Xiula

gació: papallones, petits mamífers, 
amfibis, rèptils i ratpenats.

Diumenge (18 h) Xiula es pre-
senta al TAG en el format que els 
és més propi i l’espectacle interac-
tiu Descontrol mparental, recoma-
nat per a infants a partir de 3 anys 
i definit com “un viatge a través 

de moments familiars ineludi-

bles”. Els ingredients: música, hu-
mor i interacció amb el públic.  

XAvIeR solAnAs

Un Fusiònica enèrgic, però sota cobert

El festival de dos dies es va reubicar a la sala Nau B1, en lloc del Parc Firal. 
Això no ha estat obstacle perquè uns 500 amants del rock alternatiu hi 
fessin cap, en les dues intenses jornades de divendres i dissabte.
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 4 al diumenge 7 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 6º 17º 4º 18º 4º 18º 8º

FUTBOL. DIUMENGE 7, 12 h
ECG - UE VILASSAR DE MAR
Municipal del c. Girona
Amb Emma Montané i Dani Godoy

BÀSQUET. DIUMENGE 7, 17.45 h
CÍRCOL COTONIFICI BADALONA - CBG
Pavelló la Plana (Badalona)
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA
CASTELLERS  LA CELEBRACIÓ S'HA POSPOSAT A L'ANY QUE VE, A CAUSA DE LES RESTRICCIONS

La Diada del 30è aniversari
#HemTornat i #LaFlamaNoSapa-

ga. Són dos dels hashtags que els 

Xics de Granollers estan fent cór-

rer aquests dies a les xarxes soci-

als i que evidencien la importàn-

cia anímica que té per a la colla la 

trentena Diada. Tot i això, com ex-

plica la cap de colla, Irene Aguado, 

"la celebració de l’aniversari ha 

quedat molt descafeïnada per-

què no hem pogut fer res del 

que teníem previst. De manera 

que ho hem ajornat de cara a 

l’any que ve, amb més norma-

litat i podent celebrar-ho com 

Déu mana. Aquest any hauria 

quedat tot molt deslluït”.

Tota una setmana en grana
La setmana de Diada s’ha anat 

gestant des de l’estiu, adaptant-se 

i creixent a mesura que les res-

triccions variaven. L’actuació de 

diumenge culminarà set dies d'ac-

tivitats –moltes d’aquestes ober-

tes a tota la ciutadania– que van 

arrencar dimarts. Avui, dijous (20 

h), tindrà lloc el Corretapes, amb 

sortida des de la plaça Barangé i 

recorregut per cinc bars del cen-

tre que oferiran cinc canyes i cinc 

tapes per 15 euros.

Divendres L’Aplegador, a Roca 

Umbert, serà l’escenari d’un es-

pectacle infantil (18.15 h) a càr-

rec de la companyia Surti com 

surti. L'assaig de la Diada precedi-

rà una botifarrada per sopar i un 

concert-karaoke.

Dissabte els Xics es començaran a enfilar. Tot i que enguany no hi 
ha actuació de vigília, a les 18 h i 

a la plaça de les Olles es farà “un 

acte simbòlic” en el qual s'aixeca-

rà un pilar de colla i un pilar de la 

canalla davant el mural del carrer 

de Santa Apol·lònia.

I diumenge, la festa grossa. La 

Diada començarà al migdia a la 

plaça de la Porxada, amb els Sa-

gals d’Osona com a colla convida-

da. Serà un intercanvi que portarà 

als Xics a actuar a Vic el diumenge 

següent, 14 de novembre, en el 

XAVIER SOLANAS

AMUNT  La darrera actuació dels Xics es va fer el 23 d'octubre a Can Bassaque serà l’actuació final dels gra-

nollerins en aquesta temporada 

tan curta.

Els castells que aniran a plaça 

s’acabaran decidint als assajos 

previs, però Aguado assenyala 

que “l’actuació més ambiciosa 

que volem fer, si tot va bé, és el 

5 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 3 

de 7, que ja és un nivell alt. Són 

castells que hem treballat i que 

tenim a l’abast”. En acabat, dinar 

de colla, concert de gralles i con-

cert de música tradicional a càr-

rec de La Portàtil FM al gimnàs de 

l’EMI, amb una sessió que s’allar-

garà amb l’afegitó d’un DJ local.  

Granollers ja té el seu monopoly, 

gràcies a dos joves emprenedors 

d'Agramunt (l'Urgell), que han 

creat versions d'aquest joc clàssic 

centenari per a una vintena de 

municipis catalans i Andorra 

la Vella. L'objectiu és que la 

ciutadania conegui els carrers, 

edificis, associacions i les festes i 

tradicions característiques i que 

formen la identitat d'aquestes 

localitats. "Més que jugar a un 

joc és el sentiment de recordar 

d'on vens o on estàs vivint i 

fer caliu", explica un dels seus 

impulsors, Oriol Farràs.

El projecte va néixer després 

que Farràs elaborés un joc de taula 

personalitzat com a regal d'amic 

invisible per a un company de la 

residència universitària. A partir 

d'aquí, i després de crear l'any 

passat els primers jocs a les ciutats 

de Berga i Olot, Farràs, juntament 

amb Jordi Noguera, van fundar 

Yourcity per arribar a més ciutats.

El punt fort d'aquest projecte, 

expliquen els seus impulsors, és 

la proximitat i el sentiment de 

pertinença que les persones que 

hi juguen tenen amb el municipi. 

"Toca un punt que t'estimes 

i també té un toc nostàlgic", 

explica Farràs, que afegeix que 

aquesta "il·lusió" que transmet 

el joc s'aconsegueix recollint les 

"festes, tradicions i les maneres 

de fer" dels seus habitants, a 

banda d'incloure els carrers 

i edificis més representatius. 

En el cas de Granollers, s'hi fa 

referència a Blancs i Blaus, al 

mercat dels dijous, a la Granollers 

Cup, a la Fira de l'Ascensió i a la 

presó de Quatre Camins, entre 

altres. Els indrets més cars, les 

places de la Corona i la Porxada.

El joc es pot reservar a 

través d'un formulari que es 

troba al compte d'Instagram @

yOuRcIty

LLEURE  DOS JOVES D'AGRAMUNT IDEEN EL JOC DE TAULA AMB REFERÈNCIES A LA CIUTAT

EL JOC, GRANOLLERSCITY

Granollers té el seu 'monopoly'

granollerscity_eljoc fins al 15 de 

novembre amb l'objectiu de fer la 

producció sobre demanda i tenir-la 

a punt per a les festes nadalenques. 

Dels 35 euros que val el joc, 1 es 

destinarà a la Marató de TV3 o a 

una de les vuit entitats que han 

col·laborat en el projecte, segons 

esculli cada comprador.  m.e. / acn



dj, 4 NOVEMBRE 2021 31

Ponència en record de Carles Riera

Avui (19 h) la sala d'actes del Museu acull una ponènciadel Centre d'Estudis centrada en la figura de Carles Riera com a intèrpret i divulgador musical. La sessió estarà impartida per l'historiador de l'art i arxiver Oriol Padró, posant èmfasi en la seva tasca pedagògica en l'àmbit local.
Viure l'aventura de Vilamagore

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 4 

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Passi de documental Symbiotic earth

20 h Carrers del centre

Corretapes dels Xics de Granollers

DIVENDRES, 5

18 h Cinema Edison

Melancholia. Club de lectura i cinema 

conduït per Esteve Plantada

20 h Casino de Granollers

Juan Pablo Balcázar Quintet

20 h Llevant Teatre

Brossa és brossa

20 h Teatre Auditori de Granollers

Filumena Marturano

DISSABTE, 6

10 h La Cookessa Bio (c/ Ponent, 25)

Virus, bactèries i fongs: amics o 

enemics. Xerrada d'Alex Bosch

10 h Plaça Maluquer i Salvador

4ta Fira d'Economia Social i Solidària

10 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Jornada Top Manta. Festival Panoràmic

10 h Palau d'Esports

Freestyle Show Granollers. Motocròs

18.15 h Aplegador de Roca Umbert 

AGENDA

Espectacle infantil i assaig dels Xics

18.30 h Roca Umbert

One minute forever. Performance dins 

el festival Panoràmic

20 h Teatre Auditori de Granollers

Filumena Marturano

DIUMENGE, 7

11.30 h Hotel Granollers

Concert del guitarrista Ludovico 

Vagnone

12 h Plaça de la Porxada

30a Diada dels Xics de Granollers

12 h Museu de Granollers

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Visita comentada

12 h Museu de Ciències Naturals

Rat.system. Visita comentada dins el 

festival Panoràmic

18 h Teatre Auditori de Granollers

Descontrol mparental. Concert

DIMARTS, 9

18 h Canal YouTube Ciutats

Defensores dels Drets Humans

Parlem amb l'activista pels drets

humans Margarita Pineda

18.30 h Museu de Granollers

Claudio Abbado. l'art de saber escoltar. 

Xerrada de Pere Andreu Jariod

Aquest cap de setmana Sant Pere de Vilamajor fa un viatge enrere en el temps 

fins al segle XII, quan era la vila més poblada del que avui coneixem com el 

Vallès Oriental. Aquí s'hi alçava un palau comtal i havia un mercat que era parada 

obligada entre Barcelona i Girona, en el camí cap a França.

Tot aquest ambient és el que evoca Vilamagore, una immersió en l'època 

medieval que se celebra des de fa 28 anys. En aquesta gran recreació festiva no hi 

falta de res i hi ha activitats per triar i remenar i per a tots els gustos: animacions i 

teatre de carrer, visites teatralitzades, tornejos i jocs, concerts de música, danses 

i percussió medievals. Es podran visitar els campaments de guerrers i d'arquers, 

combatre amb espasa, firar-se al mercat medieval, treure el cap pel cau de 

bruixes o bé dinar o sopar a la taverna tot tastant el vi piment, un vi medieval 

català. Més de 500 voluntaris fan possible aquesta experiència èpica, en què el 

visitant és el protagonista.

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

Rat.system. Fins al 28 de novembre

Biblioteca Can Pedrals 

Modernisme al Vallès.  

Fins al 27 de novembre

Biblioteca Roca Umbert

Instal·lació L'oracle fotogràfic.

Fins al 15 de novembre

Roca Umbert. Nau Dents de Serra

Exposicions del festival Panoràmic

Centre Cívic Palou

Palou i els mestres Celestí Bellera i 

Rita Gibernau. Fins al 31 de gener

Cinema Edison

Carles Barba, caçador d'imatges.  

Fins al 28 de novembre

Galeria Sol

Landscapes of miscomunication de 

Judith Collel. Fins al 31 de desembre

DISSABTE, 6

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle infantil: Una altra estrena. Sus4

19 h Antigues Escoles Corró d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror interactiu

DIUMENGE, 7

18.30 h Antigues Escoles Corró d'Amunt

La venganza de tía Toña. Túnel del 

terror interactiu

DIMARTS, 9

10 h Teatre Auditori de Bellavista

Esport i gènere. Col·loqui amb el

nedador Pau Ribes

DIMECRES, 10

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Taller d'il·lustració naturalista a càrrec 

de Bruna Dinarés

19 h Cinema Edison

Barcelona Show. Cinefòrum dins el 

festival Panoràmic

DIMECRES, 10

10 h Museu de Ciències Naturals

Rat.system. Conferència de l'artista 

Julie Freeman dins el festival Panoràmic

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

LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


