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EN PORTADA

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
ha atès, en aquesta dècada, uns 1.500 casos 
de Granollers, Canovelles i les Franqueses

La PAH Granollers, que dona ser·

vei a Granollers, Canovelles i les 

Franqueses, va celebrar a l'octubre 

el seu 10è aniversari. Ha estat una 

dècada de lluita pel dret a l'habitat·

ge, amb alguns objectius assolits i 

altres reptes per conquerir. Durant 

aquesta dècada han atès 1.060 ca·

sos de llançaments per la impossi·

bilitat d'afrontar la hipoteca, i des 

del 2014, uns 500 casos més de 

desnonaments per lloguers i ocu·

pacions. De fet, els problemes d'ex·

clusió residencial continuen ben 

vius, sobretot en determinats col·

lectius, ja que els desnonaments 

ordenats en aquests tres municipis 

"poden ser uns 4 o 5 cada mes".  

Inicialment, l'entitat va néixer per 

donar suport a les persones que, 

arran de la crisi del 2008, tenien dificultats per afrontar el pagament 
de les seves hipoteques. Durant els primers anys, fins al 2015, aquest 
va ser el problema principal de l'en·

titat, mentre que "avui és només 

una petita part dels problemes 

que tenim", diu Xose Lombao, por·taveu de la plataforma, qui afirma 
que cada cop són més les situacions 

d'emergència derivades del paga·

ment del lloguer o d'ocupacions.

Tot plegat ha fet que en aques·

ta dècada hagin anat canviant les 

persones que han passat per l'en·

titat, ja que, més enllà d'un sector 

militant, vinculat a la PAH per un 

component social, "les persones 

vénen per necessitat i a resoldre 

un problema concret". Segons 

Lombao, l'entitat també ha "ma-

durat" molt la darrera dècada. 

"Ara estem en contacte amb mol-

tes organitzacions, com el sindi-

cat de llogateres o els sindicats 

de barri, i això fa que la nostra 

lluita per garantir el dret a l'ha-

bitatge sigui molt més efectiva". 

Entre els aspectes assolits des·

taquen l'activació d'alternatives 

de lloguer social, l'allargament 

dels procediments d'execució hi·

potecària, l'aplicació de la Llei 

24/2015 per afrontar l'emergèn·

cia habitacional i la pobresa ener·

gètica, i la pressió per propiciar 

canvis legislatius, però sobretot 

"el treball col·lectiu i de suport 

mutu que ha alleujat molta gent 

pels seus problemes d'habitat-

ge". L'objectiu final, diu Lombao, 
és "garantir el dret a l'habitat-

ge per a tothom, però mentre 

això no arriba anem fent passos 

efectius i aconseguim coses per 

a les persones afectades".

Alarma per l'escalada de preus
Dissabte, milers de persones van 

manifestar·se a Barcelona per l'es·

calada de preus de la llum, un pro·

blema que sembla no tenir solució 

a curt termini i que aquest hivern 

afectarà sobretot les famílies amb 

pobresa energètica i els ingressos 

més baixos. Des de la PAH alerten 

que aquests increments de preus, 

als quals cal afegir els del gas, l'ali·

mentació i els mateixos lloguers, 

només fan que agreujar la situació. 

"Hi ha un sector social, cada ve-

gada més gran, que està fora del 

mercat i de les possibilitats d'ac-

cedir a un habitatge", i davant 

d'això "la solució és organitzar-se 

i mobilitzar-se", afirmen. i x.l.

PAH, 10 anys de lluita
pel dret a l'habitatge

256
AQUEST ÉS EL NOMBRE DE
DESNONAMENTS QUE HI VA HAVER
en tot el Vallès Oriental durant

el 2020, segons dades del Consell

General del Poder Judicial (CGPJ). 

Són una tercera part dels que hi va 

haver els anys 2013 i 2018, els dos en 

què més llançaments es van produir

de l'última dècada. Pel que fa 

als 34 municipis del partit judicial

de Granollers, els desnonaments 

van ser 185, dels quals 43 van ser 

conseqüència d'un procés d'execució 

hipotecària; 134 per impagaments del 

lloguer i 8 per altres motius com, per 

exemple, les ocupacions d'habitatges. 

n Darrerament, la PAH ha denunciat 
que l'anomenat escut social aprovat 
pel govern espanyol per protegir els 
col·lectius vulnerables en un context 
de pandèmia no ha estat prou efectiu, 
ja que els darrers mesos ha continuat 
havent-hi desnonaments malgrat el 
decret vigent –i prorrogat fins al febrer 
de 2022– que preveu la suspensió dels 
llançaments, la possibilitat d'ajornar el 
pagament dels lloguers i la prohibició 
de tallar els subministraments bàsics 
als consumidors vulnerables. "Du-

rant molts mesos ha costat molt que 

s'apliqués la normativa, però a còpia 

de reivindicar-la hem aconseguit que 

ara es tingui més en compte", diu Lom-
bao, qui apunta que, "malgrat tot, si no 

fos per aquesta moratòria tindríem 

4 o 5 desnonaments més cada mes". 
D'altra banda, la plataforma reclama 

a la Generalitat i els ajuntaments que 
facin complir la Llei 24/2015 per afron-
tar l'emergència en l'àmbit de l'habi-
tatge i la pobresa energètica. També 
insta a ampliar el parc públic d'habi-
tatge amb la cessió obligatòria dels 
pisos buits en mans dels especuladors; 
a forçar l'oferiment obligatori de llo-
guers socials com a mesura preventiva 
per evitar desnonaments; i a recuperar 
l'obligació de renovar els lloguers so-
cials que han finalitzat o finalitzaran. 
Just aquesta setmana, també han sol-
licitat a JxCat que, "pel bé de totes les 

veïnes en exclusió residencial ame-

naçades de desnonament i per no en-

tregar diners públics als fons voltors, 

entre altres raons", retiri les esmenes 
a la llei que s'està tramitant al Parla-
ment i que preveu recuperar, en certa 
manera, els aspectes de la Llei 24/2015 
tombats pel Tribunal Constitucional. 
Segons la PAH, "grans tenidors com 

bancs i fons voltors no han de re-

bre cap compensació pública per la 

cessió d'habitatges a lloguer social".

MÉS PROTECCIÓ
A LES PERSONES EN
EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

ANIVERSARI  Persones vinculades a l'entitat van celebrar, el 31 d'octubre, una festa a l'Ateneu Popular La Malgirbada

pah
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A punt la primera unitat de recuperació 

en salut mental del Vallès Oriental 
Benito Menni CASM de Germanes 
Hospitalàries inaugurava dijous la 
primera unitat de recuperació en 
salut mental del Vallès Oriental, 
un centre llargament reivindicat al 
territori pensat per reforçar la con-
tinuïtat i la proximitat en l'assistèn-
cia de la salut mental. Aquest nou 
servei, fins ara inexistent a la co-
marca, afavorirà la vinculació amb 
els recursos i programes del terri-
tori i evitarà llargs desplaçaments 
als pacients i les seves famílies, que 
fins ara només podien rebre aques-
ta atenció a Sant Boi de Llobregat.

La nova unitat de psiquiatria dis-
posa de 18 nous llits de subaguts per 
a persones que necessiten ingressos 
de mitjana estada que poden arri-
bar als 3 mesos. Així, els pacients 
amb un estat de descompensació 
psicopatològica i un quadre clínic 
i psicosocial complicat rebran una 
atenció personalitzada i un trac-
tament multidisciplinari, específic 
i especialment coordinat amb els 
serveis comunitaris del territori. 
"És un recurs alternatiu a l'hospi-
talització convencional", apunten 
des del CASM, "que ofereix una 
atenció específica i àgil al pacient 
crònic i descompensat que acu-
deix a urgències o bé és detectat 
des d'atenció primària o els cen-
tres de salut mental d'adults".

A la nova unitat, doncs, s'hi aten-
dran persones adultes amb pro-

EQUIPAMENTS  LA NOVA UNITAT, GESTIONADA PER BENITO MENNI CASM, COMPTA AMB 18 LLITS PER A ESTADES DE FINS A 3 MESOS

blemes de salut mental complexos, 
i la proximitat amb la comunitat 
permetrà fer intervencions inte-
grals que facilitin la recuperació i 
el desenvolupament del projecte 
de vida dels pacients. L'equip mul-
tidisciplinari encarregat de coordi-
nar aquesta recuperació en xarxa 
estarà format per professionals de 
psiquiatria, psicologia, teràpia ocu-
pacional, treball social i infermeria.

Dels gairebé 7.000 pacients ate-
sos al CSMA de Granollers l'any 
passat, més de 2.400 complien cri-
teris de trastorn crònic complex en 
salut mental. A aquestes persones 
cal afegir també els pacients crònics 
complexos que s'atenen al CSMA de 

La 'plenopausa'30a Caminada popular a Llerona

La plenopausa és el nom en què Les Magranes 
han rebatejat l'etapa vital de la menopausa, per transformar-ne el significat cultural que li ha 
estat assignat en sentit negatiu. Avui, dijous 
(18 h), en parlaran a Can Font, a les Franqueses.

Festes Laurona i Laurona Esports organitzen diumenge 
la 30a Caminada popular de Llerona, amb un recorregut 
de 14,5 quilòmetres per camins i corriols de l'entorn. 
La ruta començarà a les 9 h des de la carpa del Consell del Poble 
i es poden fer inscripcions in situ a partir de les 8 h.

SOCIETAT

Mollet. Dins dels trastorns mentals 
complexos hi ha l'esquizofrènia i els 
trastorns esquizoafectiu, bipolar, 
depressiu major, obsessiu compul-
siu greu o de la personalitat com el 
límit i l'esquizoide, entre altres.

La nova unitat consta de tres plan-
tes i una àmplia terrassa. A la planta 
baixa hi ha el menjador, la sala co-
muna d'esbarjo –on es podran fer 
activitats grupals, terapèutiques i 
rebre visites– i la zona de recepció. 
Les plantes primera i segona comp-
ten amb habitacions, despatxos i 
controls d'infermeria; i la terrassa, 
amb una pèrgola, està habilitada 
perquè els usuaris puguin gaudir-ne 
amb zones de descans i també per a 

m.e.

HABITACIONS La nova unitat té 18 places per a malalts de mitjana estada

activitats terapèutiques adaptades.
El nou edifici té 800 metres qua-

drats està situat al costat de consul-
tes externes de l'Hospital. Alhora, és 
contigu a la unitat d'hospitalització 
d'aguts –persones amb descompen-
sació que requereixen ingressos ur-
gents no superiors a 20 dies–, que ja 
compta amb 30 places a l'Hospital. 
Els treballs de construcció i habili-
tació dels equipaments s'han exe-
cutat durant 2 anys –interromputs 
per la pandèmia–, i han tingut un 
cost de 2,3 milions d'euros.

En la inauguració, Joan Òrrit, 
director gerent de Benito Menni 
CASM, posava en valor la proximi-
tat del servei amb la comunitat, fet 
que "garanteix la continuïtat en 
l'assistència i facilita la recupe-
ració de les persones que patei-
xen un trastorn de salut mental". 
També Anna Aran, gerent de la Re-
gió Sanitària de Barcelona Servei 
Català de la Salut, destacava que 
la proximitat del servei al territori 
"facilita el treball comunitari i la 
integració en la societat", i asse-
gurava que la salut mental és una 
prioritat per a la Generalitat. L'al-
calde, Josep  Mayoral, assegurava 
que "aquestes instal·lacions són 
el resultat de la suma d'esforços 
entre Benito Menni, l'Hospital, 
el Departament de Salut, la vo-
luntat de la gent i els bons pro-
fessionals".  x.l.

Amb motiu de la celebració de la 
Setmana Mundial de la Lactància 
Materna, la Comissió de Lactància 
de l'Hospital de Granollers va or-
ganitzar l'11a edició del concurs 
de fotografia obert a tots els pro-
fessionals i usuaris per promou-
re i sensibilitzar als futurs pares 
i mares sobre els beneficis de la 
lactància materna. En total s'han 
presentat 41 fotografies.

L'entrega de premis es va dur 
a terme divendres a l'edifici del 
Coneixement del mateix Hospi-
tal. L'empresa Play SA dona su-
port a aquesta iniciativa amb el 
lliurament del primer premi, que 
ha consistit en una cadireta per 
al cotxe. D'altra banda, l'empresa 
Suavinex ha ofert el segon i tercer 
premi, un extractor de llet elèctric 
i una cistella amb productes de la 
marca, respectivament.

El primer premi ha estat per 
a la fotografia De mi per a tu de 
Meritxell Sánchez; el segon, per 
a Enamorada d'en Pau de Sandra 
Serrano, i el tercer, per El regal de 

la meva vida, d'Anna Roman.  

SENSIBILITZACIÓ

Una quarantena 

de participants 

al concurs de 

fotos de lactància
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La Plataforma per l'Aigua de Gra-

nollers, centrada des de setembre 

en la recollida de signatures per 

demanar un referèndum sobre la 

gestió del servei de subministra-

ment d'aigua a la ciutat, ha con-

vocat una nova xerrada dins un 

cicle que iniciava abans de l'estiu 

per difondre els avantatges de la 

gestió directa per part de l'admi-

nistració municipal del servei, 

que durant els darrers 50 anys 

ha estat gestionat per Sorea per 

mitjà d'una concessió. Aquest di-

vendres, a les 18 h, a la Porxada, 

la plataforma d'entitats i partits 

ha convocat la xerrada Motius per 

la remunicipalització de l'aigua, en 

què participaran els ponents Míri-

am Planas, d'Aigua és Vida i Engi-

nyeria sense fronteres; Lluís Bas-

teiro, coordinador de l'Associació 

de Municipis i Entitats per l'Aigua 

Pública (AMAP), i Josep Sánchez i 

Camps, alcalde d'Arenys de Munt, 

que al 2011 va crear una àrea pú-

blica per gestionar el servei.  

Tot i l'augment de casos positius 

de Covid-19 de les darreres set-

manes, l'efecte de les vacunes s'ha 

traslladat en una disminució de la 

pressió hospitalària, que es palesa 

en una contenció dels casos que 

necessiten ingrés. Així, després 

d'un repunt d'ingressats la setma-

na passada, aquest dimecres s'ha 

palesat una tendència a la baixa, 

amb 3 casos menys que dimecres 

passat, de manera que s'ha passat 

de 12 a 9 ingressats per coronavi-

rus a l'Hospital de Granollers.

La presència de malalts de Co-

vid-19 a l'UCI també fa setma-

nes que està continguda i aquest 

dimecres hi havia 5 positius de 

coronavirus amb necessitats de 

cures intensives, mentre que en el 

conjunt de la unitat s'hi tractaven 

15 persones, 2 més que la setma-

na passada. Els casos de Covid, 

però, sí que s'hi han incrementat 

en una setmana, de 3 a 5. De fet, 

tot i que la mortalitat de la malal-

tia ha disminuït molt els darrers 

mesos, aquesta setmana hi ha ha-

gut dues defuncions per corona-

virus a l'Hospital, que des d'inici 

de la pandèmia el març de l'any 

passat ja n'acumula 313. Feia set-

manes que no hi moria cap malalt 

positiu de Covid-19.

Pel que fa a les persones que 

han superat la malaltia després 

d'un ingrés a l'Hospital de Gra-

nollers se n'acumulen 2.025 –11 

d'aquestes altes s'han donat la 

darrera setmana–.

Risc de rebrot moderat
Tot i un lleu increment, el risc de 

rebrot a Granollers es manté mo-

derat i se situa a 67, mentre que la 

setmana anterior era de 46, quan 

es millorava clarament la situació 

epidemiològica de finals d'octubre. 

Amb tot, la velocitat de contagi (Rt) 

ha empitjorat moltíssim els darrers 

set dies, en què ha passat de 0,70 

a 1,49 –és a dir que cada persona 

positiva de Covid-19 en contagia 1 

i mitja–. També l'Rt a les Franque-

ses està pujat i s'ha duplicat en una 

setmana, passant d'1 a 2. Així ma-

teix s'ha doblat el risc de rebrot, tot 

i que continua moderat (60).  m.e.

SALUT  L'HOSPITAL TENIA DIMECRES 9 POSITIUS SERVEIS

Xerrada sobre els 

avantatges de la 

gestió directa de 

l'aigua al municipi

Tornen a baixar els malalts 

ingressats per Covid-19

L'Ajuntament de Granollers ofe-

reix controls gratuïts de la quali-

tat de l'aigua de l'aixeta als veïns i 

veïnes que ho sol·licitin i que vis-

quin en edificis construïts abans 

del 1980. La campanya es durà a 

terme els mesos de novembre i 

desembre de 2021.

El laboratori municipal s'encar-

rega de la recollida i l'anàlisi de 

les mostres de l'aigua de l'aixeta. 

A més d'analitzar l'aigua dels edi-

ficis públics (centres administra-

tius, educatius, esportius i llocs 

d'alta concurrència), l'Ajunta-

ment estén el control als edificis 

particulars construïts abans del 

1980 que ho sol·licitin. En aquests 

edificis s'ha de prestar una espe-

cial atenció a les instal·lacions in-

teriors si estan fetes d'un material 

que es pot alliberar a l'aigua, cosa 

que pot arribar a representar un 

risc per a la salut.

Els paràmetres que s'analitza-

ran són els que marca el Reial de-

cret 140/2003: color, sabor, olor, 

clor residual lliure, conductivitat, 

pH, terbolesa, amoni, coure, crom, 

ferro, níquel, plom, bacteris coli-

forms i Escherichia coli.

Per demanar l'anàlisi cal emple-

nar el formulari que hi ha penjat a 

la web municipal i lliurar-lo per-

sonalment a l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà (OAC), al carrer de Sant 

Josep, 7, o fer el tràmit en aquest 

enllaç a través de la seu electròni-

ca de l'Ajuntament.

El Servei de Salut Pública es po-

sarà en contacte amb la persona 

que ha fet la petició per concretar 

quan es realitzarà la recollida de 

la mostra. Un tècnic, degudament 

identificat, es traslladarà al domi-

cili per prendre-la i, una vegada 

analitzada, es farà arribar l'infor-

me de resultats.

Així mateix, s'acceptaran petici-

ons que no s'ajustin als requisits 

indicats si es justifica la necessitat 

de fer l'anàlisi per sospita de risc 

associat a l'aigua, després que el 

servei de Salut Pública ho valori.   

PER A VEÏNS QUE VIUEN EN EDIFICIS CONSTRUÏTS ABANS DE 1980

L'Ajuntament ofereix controls 

de la qualitat d'aigua d'aixeta 

de finques d'abans de 1980
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Adif ha adjudicat les obres de re-

modelació de les quatre estacions 

del tram del desdoblament de l'R3 

–Parets, Granollers-Canovelles, les 

Franqueses i la Garriga– a la UTE 

Obrascón Huarte Lain i Agrupación 

Guinovart Obras y Servicios Hispa-

nia. Els treballs tenen un pressupost 

de 14.507.307 euros i un termini 

d'execució estimat de 28 mesos.

Es tracta d'uns treballs previs 

a la propera duplicació de la via 

de la línia R3 en el tram Parets - 

la Garriga, que permetrà absorbir 

més circulacions, amb una millora 

de la fiabilitat i eficàcia de l'explo-

tació ferroviària, assegura l'admi-

nistrador d'infraestructures.

El projecte de remodelació in-

clou les actuacions en via i electri-

ficació, i la tasca principal consis-

tirà en la prolongació, ampliació i 

recreixement de les andanes fins a 

arribar als 210 metres de longitud 

útil, i 68 centímetres sobre la cota 

de cap de carril. Això permetrà la 

parada de trens tipus Civia, de 5 

cotxes de doble composició.

Passos inferiors adaptats
També se substituiran els passos 

de vianants entre andanes exis-

tents per altres passos inferiors 

adaptats a persones amb mo-

bilitat reduïda, dotats de nuclis 

d'accés d'escales i ascensors, de 

manera que s'augmentarà la se-

guretat a les estacions.

Una altra de les actuacions pre-

vistes és l'adequació de les vies a 

una nova configuració funcional 

del projecte de duplicació, de ma-

nera que s'aixecaran els aparells 

espais d’aparcament. 

Aquest és un pas previ als tre-

balls pròpiament de desdoblament 

del tram de via –que en algun tram 

es poden iniciar paral·lelament 

a les obres de les estacions–, que 

es van licitar l'estiu passat i estan 

pendents d'adjudicació. Tenen un 

pressupost d'uns 74 milions d'eu-

ros. De fet, les darreres previsions 

del govern de l'Estat sobre el calen-

dari d'aquestes obres fixen l'inici 

del tram les Franqueses - la Garri-

ga per a l'estiu de l'any vinent, i el 

tram sud, de Parets a Granollers, a 

partir de l'estiu de 2023. M.E.

de la via que queden en desús, i es 

col·locaran els que calguin per al 

pas d'una via a l'altra. També es 

renovarà la superestructura de 

via i es farà l'adequació del siste-

ma d'electrificació a la nova confi-

guració i disposició de vies.

Comunicacions pactades
Pel que fa a l'estació de Grano-

llers-Canovelles, el projecte de re-

forma, acordat amb l'Ajuntament, 

inclou l'obertura d'una connexió, 

mitjançant una camí paral·lel al 

marges esquerre de la via, entre 

Can Nicolau i Can Ninou, així com 

el carrer Joan Maragall amb una 

zona d'aparcament que enllaçarà 

amb la zona del barri de Terra Alta.

En el cas de les Franqueses, Adif 

construirà un pas soterrat que 

connectarà la carretera de Ribes 

amb la de les antigues casernes 

militars de Corró d'Avall, on hi ha 

A les portes de la presentació del 

pressupost municipal per al 2022 

la setmana vinent, el govern de 

Granollers encara està estudiant 

l'impacte dels canvis en la Llei de 

l'increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana –popular-

ment, la plusvàlua–, després que el 

Constitucional l'anul·lés. El regidor 

d'Hisenda considerava que aquesta 

desaparició de l'impost suposaria 

la pèrdua de la meitat dels ingres-

sos, de 2 a 1 milió d'euros. Després 

que dilluns l'Estat anunciés modifi-

cacions a la Llei reguladora de les 

hisendes locals sobre la plusvàlua, 

Terrades considera que els ingres-

sos seran més alts d'un milió, tot i 

que indica que encara s'està analit-

zant la situació actual.  

GRANOLLERS. Els pressupostos de 

la Generalitat per a 2022 preveuen 

destinar 62,5 milions d'euros en 

inversions directes al Vallès Orien-

tal, la quarta comarca del país que 

acumula una partida més gran (un 

4,2% del total del pressupost). Les 

millores i ampliacions de la C-17, 

l'Hospital de Granollers, les depu-

radores de Cardedeu i la Roca i el 

centre Els Til·lers de Mollet s'en-

duen les inversions més rellevants, 

segons el projecte que ha presen-

tava dimarts el conseller d'Econo-

mia, Jaume Giró.

La inversió més important a la 

comarca serà el tercer carril de la 

C-17 entre Parets i Granollers i al-

El pressupost del Govern 
preveu 62,5 milions 
d'inversió a la comarca

ARXIU

INFRAESTRUCTURES ELS TREBALLS PREVEUEN L'ADAPTACIÓ DE VIES I ANDANES POLÍTICA INCLOU PARTIDES PER A L'HOSPITAL I LA C-17

Adjudicades per 14,5 milions 

les obres de les 4 estacions del 

tram del desdoblament de l'R3

ESTACIÓ  A Granollers - Canovelles s'obrirà un enllaç amb el barri Terra Alta
L'Ajuntament estudia 

l'impacte del canvi

a la llei de plusvàlua

Les andanes s'ampliaran a 
210 metres de longitud per

permetre l'aturada de trens
llargs de doble composició

tres millores en aquest tram, que 

suma una dotzena de partides amb 

un pressupost total de més de 15 

milions d'euros, entre obres, ex-

propiacions i senyalització.

Pel que fa a inversions directes a 

la ciutat de Granollers, el document 

recull tres partides per a l'Hospi-

tal, la més rellevant, de 3,6 mili-

ons, dedicada a maquinària, però 

també una de 400.000 euros per 

a mobiliari i 200.000 per a obres a 

quiròfans. A més, en l'àmbit sanita-

ri, la proposta de pressupostos del 

govern català inclou una partida de 

242.414 euros per a crear un cens 

emfitèutic de l'antiga Policlínica.

També a la ciutat, la Generalitat 

preveu completar la inversió en 

l'ampliació i reforma del Parc de 

Bombers, ja en marxa, amb una 

nova partida de 127.888 euros. Fi-

nalment, el document d'inversions 

reals també inclou 26.647 euros 

destinats a obres a l'Escola Salva-

dor Llobet, i 17.083 a millorar la co-

berta dels dipòsits de l'ATL. M.E.
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–Per què aquest projecte, un des-

patx especialista en víctimes?

–Els advocats de l’Associació d’Ad-

vocats de víctimes d’Accidents de 

Catalunya tenen com a objectiu 

principal defensar i protegir els drets 

de les víctimes. Som especialistes, 

donem les màximes garanties d’èxit 

i també lluitem contra la competèn-

cia deslleial i les males pràctiques 

en el sector. Des de la constitució de 

l’Associació ADAVIAC, van comptar 

amb mi per a la Junta. A l’advocat 

se li ha d’exigir especialització, co-

neixement i experiència i, com els al-

tres advocats de l’associació estan a 

Barcelona, pensava que les víctimes 

han de tenir la possibilitat de con-

tractar un especialista més proper. 

Així que vaig obrir ADVALOREM per 

donar assessorament especialitzat, 

de forma personalitzada a les vícti-

mes del Vallès i el Maresme.

–I vàreu obrir un despatx nou en ple-

na pandèmia?

–Bé, ADVALOREM va obrir a prin-

cipis de 2020 i sí, després va venir 

la pandèmia del COVID19, però això 

ningú s'ho esperava… El fet és que ja 

hem defensat gairebé 200 víctimes. 

A més, com a Advocada especialista 

en defensa a víctimes ja portava a 

Granollers des de 2003, primer amb 

despatx propi i desprès associada 

en un despatx multidisciplinari, així 

que ja molts em coneixien. Tota ex-

periència suma, però considero, que 

ADVALOREM, som un despatx molt 

especialitzat en aquesta matèria i 

que la defensa especialitzada dona 

resultats positius.

–Les xarxes socials són un canal 

efectiu per donar-se a conèixer tam-

bé. Com apliqueu la transformació 

"A qualsevol advocat se li ha d'exigir 
especialització, coneixement i experiència"

ADVALOREM ADVOCATS / PARLEM AMB ISABEL MARTÍN SANTOLARIA, RESPONSABLE DEL DESPATX ESPECIALISTA EN VÍCTIMES D'ACCIDENTS

digital en el vostre cas?

–Quan vaig començar l’any 1998, no 

existien! Van aparèixer els missat-

ges instantanis, les webs… però tot 

molt a poc a poc. Ara si obres un co-

merç o servei, i no hi ets a la xarxa, no 

existeixes! Des de l'inici hem tingut la 

web www.advaloremadvocats.cat, 
fem servir l’etiqueta #preguntesfre-

qüents, on hi ha una guia ràpida per 

a la reclamació d’accidents. Durant 

la pandèmia tot el comerç essencial 

vàrem estar molt actius a Instagram, 

i amb el hashtag #reclamaelsteus-

dretsdevictima donem una informa-

ció molt completa. A més, ara estem 

presents a la plataforma digital www.
granollerscomerç.cat, des d’on pots 

accedir als nostres serveis. També 

col·laboro amb la junta de l’Asso-
ciació Gran Centre-Comerç de Dalt 
per intentar unir sinèrgies i participo 

activament en xerrades sobre temes 

mèdico-legals amb el Centre de Re-
cuperació Funcional Mercè Ventura 
i UTRAM de la Mútua del Carme.

–ADVALOREM ha crescut en aquest 

temps, doncs?

–Sí, tot i que em vaig instal·lar al 

carrer Barcelona, número 21, de Gra-

nollers inicialment sola, ADVALOREM 

ha comptat amb alumnes de pràcti-

ques de mòduls administratius de 

l’Escola Pia i del grau mitjà d’atenció 

comercial i màrqueting de l’Institut 

Vallbona que dominen molt el fun-

cionament de les xarxes socials. Ara 

a més a més, som tres advocats, ja 

que es van unir a ADVALOREM l’ad-

vocat Javier Garcia Gamero primer, 

i al juny d’aquest any, l’advocada 

Montserrat Montoza Granados.

–Com funciona el vostre servei de 

defensa a víctimes?

L’advocada Isabel Martin Santolaria, especialista en defensa de víctimes 

d'accidents i altres reclamacions de danys, és advocada en exercici des del 

novembre de 1998. Divendres passat celebrava 23 anys de dedicació a la 

defensa de víctimes d'accidents de trànsit. Instal·lada en plena pandèmia al 

local del carrer Barcelona, 21, de Granollers, és la responsable 

d’ADVALOREM ADVOCATS, un despatx especialitzat en sinistralitat de 

trànsit i laboral, negligències mèdiques i incapacitats permanents. La seva

tenacitat, passió i compromís amb el client fan que davant d'una 

experiència traumàtica, com és el cas de patir un accident, més d'un miler 

de víctimes en aquests 23 anys hagin confiat la seva reclamació de danys a 

la Isabel, que exerceix com a professional a Granollers des de 2003.

–El Servei de Valoració Integral 

a Víctimes inclou la valoració de 

danys personals i de pèrdues patri-

monials, la reclamació extrajudicial 

i/o judicial de danys i perjudicis, la 

valoració de la situació incapaci-

tant professional i la reclamació de 

totes les garanties contractades en 

assegurances inclosa la defensa 

jurídica. ADVALOREM signifi ca “a 
percentatge”, és per això que només 

cobrem quan la víctima és indem-

nitzada, i percebem un percentatge 

de la indemnització. 

   A més, amb la defensa jurídica de 

l’assegurança es pot recuperar fi ns 
al 100% dels honoraris abonats a 

ADVALOREM. Assessorem també 

amb els pèrits mèdics experts en 

valoració del dany corporal més 

adequats en cada cas concret i, amb 

actuaris que valoren les pèrdues 

patrimonials durant el tractament 

ADVALOREM ADVOCATS, amb seu a Granollers des de primers de 2020, és l’únic despatx al Vallès i al Maresme amb advocats 

membres de la Junta de l’Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (ADAVIAC)

"Des de primers de l'any 
passat hem defensat 
gairebé 200 víctimes. Som 
especialistes, donem les 
màximes garanties d'èxit"

"Només cobrem quan la 
víctima és indemnitzada. 
A més, els nostres 
honoraris es poden 
recuperar de l'assegurança" 

mèdic per no poder obtenir els ma-

teixos ingressos durant la baixa mè-

dica. L’encàrrec d’una reclamació de 

danys i perjudicis es realitza sempre 

per escrit, garantint la transparència 

del contingut i cost del servei. 

  Iniciem sempre la reclamació ex-

trajudicialment, però és important 

comptar amb l’assessorament des 

del principi, pocs dies després que 

s'hagi produït l’accident, perquè 

fem un seguiment individualitzat 

del tractament mèdic, amb solu-

cions als tràmits d’autorització de 

tractaments i d’aquest seguiment 

dependrà poder fer a posteriori la 

reclamació de danys i perjudicis cor-

rectament. ❉

☞ ADVALOREM ADVOCATS  Carrer Barcelona, 21 · GRANOLLERS  
www.advaloremadvocats.cat · Telèfon atenció a les víctimes 93 135 21 94
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L'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut 

Antoni Cumella participa aquest 

curs en el projecte Recerca, Crea-

ció i Servei (RCS), en el qual es pro-

posen diversos reptes a l'alumnat 

per treballar en grup aspectes co-

municatius, socials i de matemà-

tiques. En l'àmbit comunicatiu es 

plantejaran quatre reptes al llarg 

del curs. El primer, amb una dura-

da de dos mesos i sota la tutela de 

l'escola d'escriptura Laboratori 

de Lletres de Barcelona, és escriu-

re, editar i publicar un llibre. La 

publicació porta per títol Un anell. 

Una història. Es tracta d'un recull 

de 12 relats que aborden temes 

controvertits, com la mutilació ge-

nital femenina, la prostitució, l'ho-

mofòbia, l'assetjament escolar i el 

matrimoni infantil, entre d'altres. 

"Enfoquem problemes de la so-

cietat en primera persona, in-

tentant que els lectors visquin 

d'alguna manera les situacions 

ència amb aquestes històries". 

El primer pas va ser fer una pluja 

d'idees per trobar el tema central 

de llibre, "i al final vam decidir 

fer diversos contes amb totes 

les temàtiques que havien sor-

que expliquem", diuen la Nayra, 

l'Abril, la Tània, l'Ari i la Rània, 

les integrants d'un dels set grups 

–i un total de 28 alumnes– que ha 

participat en la creació del llibre. 

"Volem causar impacte i consci-

f.b.

EDUCACIÓ  LA PUBLICACIÓ INCLOU 12 CONTES DE TEMES CONTROVERTITS I ÉS UN DELS REPTES PLANTEJATS EN EL PROJECTE EDUCATIU RECERCA, CREACIÓ I SERVEI

Alumnes de 4t d'ESO de l'Institut

Cumella publiquen un llibre de relats

TREBALL EN EQUIP  Cinc de les creadores d''Un anell. Una història'

El resultat final del

projecte es presentarà 

dimarts al vespre

en un acte a l'Anònims

tit", expliquen. Amb tot, per lli-

gar-ho, "vam decidir que hi ha-

gués un element que fes de fil 

conductor a totes les històries, 

en aquest cas un anell".

Els contes han estat escrits amb 

diferents tècniques presentades 

pels mateixos docents de l'escola 

d'escriptura, com la tècnica del 

show, don't tell, que, més enllà de 

la descripció, insta a mostrar tot 

el que passa i com passa perquè 

els lectors experimentin la histò-

ria a través d'accions, paraules i 

sentiments en lloc de mitjançant 

l'exposició o el resum de l'autor. 

"Al començament ens va costar 

perquè era una nova experièn-

cia per a nosaltres, però a poc a 

poc li vam agafar el truc", expli-

quen. "Hem après a treballar en 

equip, a acordar idees diferents 

i a explicar una història".

A més de la redacció, el procés 

també ha implicat dissenyar la co-

berta i preparar-ne la difusió. Per 

fer-ho hi han dedicat quatre hores 

a la setmana durant dos mesos, i 

una part de la iniciativa és també 

"l'edició del llibre, la publicació, 

la promoció i la venda", recor-

da Francesc Butjosa, professor de 

llengua del centre. Per això, di-

marts (19 h) es presentarà el llibre 

al restaurant llibreria Anònims, on 

es podran adquirir alguns dels 150 

exemplars que s'han publicat sota 

el pseudònim d'Antònia Congost.

D'altra banda, un cop acabat 

aquest repte, l'alumnat n'aborda-

rà tres més en l'àmbit comunica-

tiu: un de proposat per Catalunya 

Ràdio, un altre per la Sala Becket 

i un altre que proposa el mateix 

institut, que en el cas del Cumella 

serà la lectura de contes per part 

de l'alumnat de l'institut a les es-

coles de primària de la ciutat.  x.l.

LES FRANQUESES. L'escola Bella-

vista-Joan Camps i Giró celebra 

aquest curs el 20è aniversari de la 

fusió entre l'antiga escola Bellavis-

ta (fins aleshores a les instal·laci-

ons que avui ocupa Bellavista Ac-

tiva) i l'escola Joan Camps i Giró, 

que pocs anys abans havia passat 

de Corró d'Avall a Bellavista amb 

l'estrena d'un nou edifici al lla-

vors carrer Astúries. Actualment, 

l'escola compta amb 335 alumnes 

d'infantil i primària i un equip do-

cent de 29 persones, a més d'altre 

personal de suport educatiu, com 

una integradora social.

"Aquella fusió va significar un 

pas endavant molt important 

en la cohesió social i per evitar 

la segregació escolar a Bella-

vista", diu la directora del centre, 

Rosa Ruiz, qui apunta que l'objec-

tiu de la celebració és "explicar 

l'origen del centre i donar-li 

projecció". Per això, la direcció 

de l'escola, juntament amb l'AM-

PA, l'Ajuntament i el suport de di-

versos patrocinadors, ha preparat 

diversos actes de celebració de 

l'aniversari que anirà fent al llarg 

del curs. "Som fruit d'una fusió. 

Això explica el perquè d'aquest 

nom tan llarg", diu Ruiz. "Per 

això volem reivindicar allò que 

som, així com el nostre projecte 

educatiu".

El projecte és singular perquè, 

des de l'any passat, el centre for-

ma part del Laboratori de trans-

formació educativa que impulsa 

el Departament d'Educació. Això 

implica, entre d'altres, treballar 

en xarxa amb altres escoles, re-

forçar la formació del professorat 

i, sobretot, que el centre no s'or-

ganitzi per cursos, sinó per cicles, 

de manera que a la mateixa aula 

hi ha alumnes de diferents edats. 

"Això també ens permet tenir 

més grups amb ràtios més bai-

xes, de 17 o 18 alumnes per 

classe", assenyala Ruiz.

Actes durant tot el curs
El primer dels actes de celebració 

va tenir lloc la setmana passada, 

amb la pintada d'un mural a la 

façana principal de l'escola, amb 

referències als trets més carac-

terístics del projecte educatiu de 

l'escola: els escacs, el teatre, la 

lectura i la diversitat. L'autor del 

escola bellavista-joan camps

GRAFIT  Maga i None, després de pintar el mural a la façana de l'escola

L'escola Bellavista

Joan Camps arrenca els

actes del seu 20è aniversari

grafit és el franquesí Marc Girbau, 

conegut amb el nom artístic de 

None. Girbau, que va fer el mural 

acompanyat de l'artista barceloni-

na Maga, treballa de dissenyador 

gràfic i fa grafits des del 2012.

També es preveu fer un canvi de 

logotip de l'escola –es treballarà a 

les aules i finalment s'exposaran 

les propostes a la Biblioteca mu-

nicipal–, i s'organitzarà un campi-

onat escolar d'escacs –obert tam-

bé, si és possible, a altres escoles 

del municipi i de l'entorn–. A més, 

els alumnes de 6è prepararan 

funcions teatrals per interpretar 

a l'escola d'aquí a uns mesos; es 

farà una caminada popular i, a fi-

nal de curs, es clourà la celebració 

amb un concert.  x.l.

L'Escola Joan Sanpera i Torras, 

de les Franqueses, és un dels 16 

centres de primària catalans selec-

cionats per la Fundación Endesa 

i el Departament d’Educació per 

participar en els Premis Retotech, 

un projecte educatiu gratuït que 

facilita als centres la formació i el 

material necessari (kit de robòtica 

i impressora 3D) per dur a terme 

un repte tecnològic a l’aula. A més 

d’aquests centres de primària –que 

s’hi incorporen per primera vega-

da– també participen en els Premis 

Retotech 34 instituts de secundària 

de tot Catalunya, entre els quals 

n’hi ha cinc del Vallès Oriental. El 

projecte té per objectiu fomentar 

l’emprenedoria tecnològica i impul-

sar les vocacions en carreres de ci-

ències, tecnologia, enginyeria i ma-

temàtiques. Per fer-ho, RetoTech 

planteja un repte als estudiants dels 

centres educatius que hi participen 

per tal que desenvolupin iniciatives 

tecnològiques innovadores que re-

solguin necessitats reals del seu en-

torn escolar o social. A més, el pro-

fessorat rep formació, seguiment i 

assistència durant tot el procés per 

part de l’equip de BQ Educación. 

L'escola El Joan 

Sanpera, triada

per participar

als Premis Retotech
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Les Franqueses aplica, des de prin-

cipis d'octubre, la nova ordenança 

sobre l'ús dels vehicles de mobili-

tat personal, com els patinets. La 

normativa defineix en quins ca-

sos, per on i de quina manera es 

pot circular en patinet, segway o 

vehicles similars pel municipi. Es-

tableix, per exemple, que l'edat mí-

nima per circular amb aquest tipus 

de vehicles és de 15 anys, i obliga 

a portar casc i a fer ús de reflec-

tors homologats, llums i timbre. 

La velocitat màxima està limitada 

a 25 km/h i no es permet carregar 

objectes de gran volum, animals ni 

altres persones. Igualment, men-

tre es condueix tampoc no es pot 

utilitzar el mòbil ni els auriculars, 

i els vehicles s'han d'estacionar als 

llocs destinats per a bicis. L'orde-

nança també prohibeix de circular 

per voreres i places, i estableix que 

els conductors de patinets i VMP 

es poden sotmetre a proves d'al-

cohol i drogues. Per informar de 

tot plegat, la Policia Local ha fet 

diverses sessions formatives als 

instituts adreçades a l'alumnat a 

partir d'aquesta edat. 

Un servei de teleassistència ha in-

format als Mossos d'Esquadra que 

s'han detectat, per diverses vies, ja 

sigui directament pels seus usuaris 

o pel seu personal, una modalitat 

d'estafa que afecta el col·lectiu de 

gent gran i de persones dependents 

en el marc dels serveis de teleassis-

tència que aquest col·lectiu té con-

tractat prèviament per ser atesos 

en casos de necessitat i d'urgència.

Segons els Mossos, l'intent d'es-

tafa als usuaris, majoritàriament 

gent gran i amb dependència, es 

materialitza a través d'una truca-

da telefònica en què presumptes 

treballadors del servei contacten 

amb l'usuari, s'hi adrecen pel seu 

nom i els comuniquen que el seu 

servei de teleassistència ha canvi-

at i que han d'abonar uns diners si 

no volen perdre'l. Altres vegades 

l'excusa de contacte és la revisió 

del botó d'alerta o qualsevol altre 

pretext. El to utilitzat a les truca-

des és bastant agressiu, en veu alta 

i contundent i sense deixar parlar 

l'usuari. Aquesta manera d'actuar 

és la que genera dubtes a la perso-

na i per aquest motiu es desconfia 

del que els hi estan manifestant.

Davant d'això, els Mossos d'Es-

quadra recomanen no fer cap 

pagament ni facilitar dades per-

sonals ni bancàries per telèfon i 

contactar amb el servei de teleas-

sistència que es té contractat per 

verificar la informació rebuda. 

SUCCESSOS  INTENTEN TREURE DINERS AMB DIFERENTS EXCUSES

Els Mossos alerten d'estafes 

a usuaris de teleassistència

UN COTXE BOLCA I CAUSA DANYS A QUATRE COTXES APARCATS

El Cinema Edison projectarà dijous 

que ve (19.30 h) el curtmetratge  

Quant fa que no ens cuidem?, prota-

gonitzat per l'alumnat de batxille-

rat artístic de l'INS Celestí Bellera 

sobre una proposta inicial de Can 

Jonch i el treball conjunt de l'Eixi-

da, Yayo Herrero i la productora 

Picadura. El curt anirà acompanyat 

d'una reflexió moderada per l'ex-

perta en qüestions de gènere i femi-

nismes Meritxell Joan Rodríguez. 

EDUCACIÓ

'Quant fa que no

ens cuidem?' es 

projectarà a l'Edison

L'Ajuntament de les Franqueses i 

el BBVA impartiran un taller per a 

majors de 55 anys perquè apren-

guin a utilitzar els caixers auto-

màtics i un altre, obert a tothom, 

sobre l'ús de l'aplicació del banc al 

mòbil. Els tallers seran els dies 25 

de novembre i 2 de desembre en 

dues oficines del BBVA de Grano-

llers i les Franqueses. La inscripció 

es pot fer fins al 19 de novembre al 

telèfon a 93 844 30 40. 

Tallers per aprendre 

a utilitzar els caixers

Un ferit lleu en un xoc a Roger de Flor

Un cotxe va quedar bolcat lateralment dilluns a la nit, sobre les 22 h, al carrer 
Roger de Flor, a l'altura del número 49, davant l'EMT, arran d'un accident. 
L'impacte va provocar danys a quatre vehicles que hi havia estacionats al 
mateix carrer. Els Bombers van haver de serrar el vidre davanter per rescatar  
el conductor, que va ser traslladat a l'Hospital amb ferides de caràcter lleu.

policia local

Un dona, intoxicada pel fum d'un foc
Una dona de 39 anys va haver de ser traslladada a l'Hospital per intoxica-

ció de fum en un incendi que es va produir dimarts, al voltant de les 18 h, 

a l'edifici del número 74 del passeig de la Muntanya. Segons expliquen els 

Bombers, que van intervenir-hi amb 5 dotacions, un foc va afectar la cober-

ta de fibra de vidre del celobert de l'edifici, sense més conseqüències. Els 

mateixos veïns van evacuar l'edifici i alguns van patir inhalació de fum. 

Una ciutadana va alertar dimecres 

la Policia Local de Granollers que 

havia estat víctima de la sostracció 

del seu telèfon mòbil al carrer Ro-

ger de Flor. Posteriorment, arran 

d'aquesta denúncia, agents del 

cos policial van identificar dos jo-

ves que responien a la descripció 

dels lladres que havia fet la dona. 

La Policia va poder relacionar els 

dos detinguts amb un altre roba-

tori amb intimidació que s'havia 

produït el vespre anterior a la ciu-

tat i que la víctima havia denun-

ciat a la comissaria dels Mossos 

d’Esquadra de Granollers. 

Segons indiquen des de la Po-

licia Local, la col·laboració ciuta-

dana va ser clau a l'hora d'identi-

ficar i procedir a la detenció dels 

dos joves. Els dos detinguts tenen 

22 anys i, segons les informaci-

ons policials, es trobaven sota els 

efectes de substàncies il·legals en 

el moment en què es va produir la 

detenció. 

COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Detinguts dos 

joves drogats

per robatori

amb intimidació

El Vallès Oriental serà pioner en 

abordar la diversitat religiosa als 

cementiris. Així es va decidir di-

mecres al Consell d'Alcaldies ce-

lebrat a Canovelles en la primera 

edició presencial des de l'inici de 

la pandèmia. D'aquesta manera, 

el Consell Comarcal comença a 

treballar en l'abordatge dels ce-

mentiris multiconfessionals per 

"avançar-nos a una realitat que 

ens trobarem ben aviat", per 

tractar "una situació molt sen-

sible com és el ritus d'enterra-

ment de les persones", deia el 

president de l'ens, Emilio Corde-

ro. Per fer-ho, la Diputació farà 

un estudi prospectiu i proposarà 

solucions a una demanda que ani-

rà en augment. De fet, represen-

tants de l'ens provincial ja van 

presentar al Consell d'Alcaldies 

el document Cementiris i diver-

sitat, un document que planteja 

una prospecció a fer en diferents 

fases. Les actuacions inclouen una 

aproximació demogràfica i socio-

lògica a la gestió de la diversitat 

religiosa als cementiris i l'anàlisi 

de la realitat existent. També es 

diagnosticaran les necessitats, 

disponibilitats i opcions i alterna-

tives. Es faria en tots els munici-

pis de més de 10.000 habitants, i 

els municipis de menys de 5.000 

habitants que hi vulguin partici-

par. En aquesta implementació hi 

participarien, a més de la Diputa-

ció, el Consell Comarcal i els ajun-

taments, les persones referents 

de les comunitats al territori.

La idea és donar resposta als 

reptes que es plantegen tant pel 

que fa a l'espai físic com sociolò-

gic, reconèixer la diversitat de les 

persones que viuen a la comar-

ca, garantir el dret a la igualtat 

de tracte i la no-discriminació en 

l'àmbit religiós. Alhora, també es 

pretén donar veu a les comunitats 

confessionals per definir les ne-

cessitats i, entre d'altres, adaptar 

els serveis a una societat diver-

sa. Segons Cordero, "cal donar 

cobertura a totes les persones 

que es vulguin enterrar aquí, 

siguin de la religió que siguin, 

i també als qui volen ser enter-

rats als seus països d'origen o 

dels seus pares". 

SERVEIS  LA DIPUTACIÓ N'ESTUDIARÀ LES NECESSITATS

Espais als cementiris

per a la diversitat religiosa

LA NOVA ORDENANÇA DE VMP VA ENTRAR EN VIGOR A L'ESTIU

Educació viària als instituts

ajuntament les franqueses

POLICIA A L'AULA  Els agents informen de la nova ordenança de VMP

Arrenca la Festa de la Infància
Divendres arrencarà la 9a edició de la Festa de la Infància de les Franque-

ses, que preveu diverses activitats presencials i per a tota la família durant 

els mesos de novembre i desembre. La celebració es clourà el 20 de de-

sembre amb una representació teatral de les escoles de les Franqueses. 

D'altra banda, la Gran Festa se celebrarà a la plaça Major de Bellavista l'11 

de desembre i comptarà amb tallers i exhibicions culturals. 
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El procés per adjudicar el nou 

contracte de recollida d'escom-

braries i de neteja viària a Gra-

nollers ja ha topat amb el primer 

entrebanc. L'Asociación Española 

de Empresas de Limpieza Pública 

ha presentat un recurs al Tribunal 

de Contractació Pública de Cata-

lunya contra el plec de clàusules 

aprovat el setembre. L'entitat, 

que aplega les grans empreses 

del sector, ha demanat que, a les 

condicions per aspirar al contrac-

te, "es limiti l'import a l'alça i es 

fixi la temeritat a la baixa de les 

propostes", ha explicat la regido-

ra de Serveis, Andrea Canelo. La 

presentació del recurs al tribunal 

competent obliga, segons ha indi-

passaria i pot tornar a passar. 

A Barcelona han estat quatre 

anys per adjudicar el concurs 

públic de la neteja", assegura.

El recurs, doncs, suposarà un 

endarreriment en l'adjudicació, 

de manera que tot apunta que 

s'haurà d'aprovar una nova pròr-

roga amb Talher, l'actual adjudi-

catària i amb la qual l'Ajuntament 

ja va acordar una pròrroga des del 

novembre d'enguany i fins al maig 

de l'any vinent.

El grup de GxI- Primàries ha re-

cordat, que al setembre hi va votar 

en contra i, entre altres aspectes, 

demanava que les "millores del 

contracte estiguéssin previstes 

des de l'inici del contracte".  m.e.

cat la regidora, a suspendre el pro-

cediment i, a més, l'Ajuntament té 

la intenció d'estimar les al·legaci-

ons presentades per l'associació. 

Així, el proper ple ordinari de no-

vembre suspendrà formalment el 

procés de contractació del servei, 

de manera que el govern munici-

pal refarà el plec de clàusules i ini-

ciarà un nou procés per a la con-

tractació, que s'haurà d'aprovar al 

ple de desembre. "Ja que refem 

el plec, especificarem també 

alguns altres aspectes tècnics 

pels quals les empreses lici-

tants han preguntat", indica la 

regidora, que, malgrat tot, assegu-

ra que aquest tipus de recurs són 

habituals. "Comptàvem que això 

SERVEIS  UNA ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DEL SECTOR HA PRESENTAT UN RECURS CONTRA EL PLEC

El govern suspèn la licitació 
del contracte de neteja viària

La Joventut Nacionalista de Cata-

lunya del Vallès Oriental va pre-

sentar dimarts a Can Ribas, a les 

Franqueses, les seves propostes 

sobre emancipació juvenil per tal 

d'influir en l'elaboració dels pres-

supostos municipals del 2022. Les 

propostes, vuit en total, es vehicu-

laran als ajuntaments a través de 

les agrupacions locals de Junts. El 

president comarcal de la JNC del 

Vallès Oriental, Aleix Agustí, re-

cordava que un de cada tres joves 

menors de 30 anys no té feina, i 

dels qui sí que en tenen, la mei-

tat tenen contractes temporals i 

un sou mitjà de 900 euros al mes. 

"Amb aquestes xifres és impos-

sible emancipar-se", deia Agustí, 

qui apuntava que la JNC "fem pro-

postes per fer política útil".

Entre les propostes, hi ha poten-

ciar el suport integral i conjunt en 

inserció laboral i habitatge, "per-

què són dos elements que so-

vint van junts", deia el conseller 

nacional de la JNC Dídac Santiste-

ban, qui també demanava crear 

borses d'habitatge que posin en 

relació els propietaris i els joves. 

El grup també proposa subven-

cions per facilitar la incorporació 

dels joves al mercat de treball, 

tant a l'administració pública com 

a l'empresa privada; ajuts al llo-

guer per a joves, a la rehabilitació 

d'habitatges i per fomentar la ma-

soveria urbana, i reforçar la for-

mació d'oficis entre els joves per 

augmentar-ne l'ocupabilitat.

L'alcalde de les Franqueses, 

Francesc Colomé, assegurava que 

el pressupost municipal de les 

Franqueses incorporarà un parell 

d'aquestes propostes per facilitar 

l'emancipació dels joves al muni-

cipi i evitar així que hagin de mar-

xar a l'estranger per guanyar-se la 

vida. "El primer que cal fer per 

ajudar els joves és escoltar-los", 

deia Colomé.  x.l.

POLÍTICA  INICIATIVES PER MILLORAR TAMBÉ L'OCUPABILITAT

La JNC presenta propostes 

sobre emancipació juvenil

El grup vol influir

en l'elaboració

dels pressupostos

municipals per al 2022

Sal-CUP organitza dissabte (11 h), 

a la plaça de Can Font de Corró 

d'Avall, un debat sobre autocon-

sum i comunitats energètiques. Hi 

participaran Lourdes Berdié, de la 

Xarxa per la Sobirania Energètica; 

Ermen Llobet, regidor de Transi-

ció Energètica de Sant Pere de To-

relló; Jordi Martín, regidor d'Acció 

Climàtica de Caldes de Montbui; i 

Josep M. Margalida, del grup local 

del Baixa Vallès de Som Energia.  

Sal-CUP debat sobre 

atoconsum energètic

Dins del projecte Ciutats Defen-

sores dels Drets Humans 2021, 

dimecres (18 h) tindrà lloc, a tra-

vés del seu canal de YouTube, una 

nova conferència, en aquesta oca-

sió a càrrec d'Amaru Ruiz, activis-

ta nicaragüenc pels drets humans. 

Ruiz presideix la Fundación del 

Río, una organització que acom-

panya famílies camperoles i indí-

genes que lluiten contra el mega-

projecte del Canal Interoceànic.  

Conferència de

l'activista Amaru Ruiz

El ple de desembre haurà d'aprovar un nou procediment que allargarà 

el procés d'adjudicació i obligarà a tornar a prorrogar amb Talher

El discurs nord-coreà de Cao de Benós

El president de l'Associació d'Amistat amb Corea, Alejandro Cao de Benós, 
va omplir l'Anònims dimecres de la setmana passada en una xerrada en 
defensa del model del socialisme de la República Democràtica de Corea 
del Nord, malgrat les denúncies d'organismes internacionals sobre  
vulneració dels drets humans al règim de Pyongyang, una visió que Cao de 
Benós atribueix al "sensacionalisme" dels mitjans de comunicació occidentals.

anònims

XERRADA DE PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB COREA

La Crida per Granollers-CUP ha 

demanat l'aturada de projectes de 

creació de nous polígons industri-

als, com el que recentment es va 

aprovar a la zona d'Els Xops, entre 

Coll de la Manya i el Circuit. Per als 

cupaires el projecte "es contradiu 

amb el procés d'emergència cli-

màtica que estem patint. Posar 

més ciment en espais agraris su-

posa un retrocés local greu en la 

lluita contra la crisi climàtica". 

La CUP alerta de la 

pèrdua de sòl agrari

Després de la renúncia de la fins 

ara regidora d'Urbanisme i Ha-

bitatge Mònica Oliveres a l'acta 

d'edil a l'octubre, al proper ple or-

dinari de finals de novembre Ser-

gi Fernández Bernal, número 15 a 

la llista electoral del PSC i mem-

bre de l'executiva local, s'incorpo-

rarà com a nou regidor de l'equip 

de govern municipal. Nascut a 

Granollers el 1978, Fernández és 

arquitecte tècnic per la UPC i de 

2002 a 2010 va treballar com a 

cap d'obres i director d'execució 

en el sector privat residencial. Ac-

tualment treballa en una empresa 

especialitzada en la construcció 

industrial.  m.e.

ajuntament

SERGI FERNÁNDEZ BERNAL

Sergi Fernández Bernal entrarà 

com a regidor a finals de mes



DJ, 11 NOVEMBRE 2021 11



DJ, 11 NOVEMBRE 202112

Les obres de rehabilitació de la casa 
situada al número 16 de la plaça 
dels Cabrits –a l'antic Minibar–, han 
deixat al descobert algunes restes 
medievals. Les habituals tasques de 
vigilància arqueològica, que es fan a 
l'àrea d'expectativa arqueològica a 
la sagrera de la vila, han estat dirigi-
des per Joan Garriga, de l'empresa 
Àtics, i supervisades pel Museu de 
Granollers. Finalitzades, han posat 
al descobert tres sitges i una cubeta.

Les sitges són grans dipòsits 
excavats al subsòl per tal d'em-
magatzemar-hi cereal, en aquest 
cas que superen amb escreix els 2 
metres de fondària. Quan perdien 
la funció original, es reutilitzaven 

com a abocadors de deixalles. A 
manca de l'estudi més aprofundit 
del material que s'ha recuperat a 
l'interior de les sitges, les prime-
res evidències que aporten els 
fragments ceràmics documentats 
indiquen que dues d'aquestes 
fosses es van deixar d'utilitzar a 
finals del segle XIV o inicis del XV.

Quan conclogui l'estudi, tant dels 
materials arqueològics com l'anàli-
si dels paraments de la casa, la in-
formació aportada permetrà conèi-
xer amb més profunditat l'evolució 
urbanística d'aquest indret, preci-
sar les fases constructives de l'edi-
fici, que presenta elements decora-
tius d'estil gòtic, així com la relació 

MUSEU

RESTES ARQUEOLOGIQUES  Una de les sitges i la fossa medieval trobades

Obres a la plaça dels Cabrits 
destapen sitges medievals

d'aquestes sitges amb la casa. Part 
del que avui està dins la casa ha-
via estat abans espai de circulació 
públic, una de les característiques 
zones porxades de la vila. Qualsevol 
obra que té lloc en una parcel·la que 

està declarada com a àrea d'expec-
tativa arqueològica en el Pla Espe-
cial de Protecció del Patrimoni de 
Granollers té com a requisit previ 
a l'obtenció de la llicència un segui-
ment arqueològic.

"Aquesta documentació que es 

podrà consultar a Granollers és 

una part de la història del país", 
destacava l'alcalde, Josep Mayoral, 
en l'acte de signatura de l'acord de 
donació a l'Arxiu Municipal (AMGr) 
del fons documental del polític i 
advocat Josep Verde Aldea (Grano-
llers, 1928 - Barcelona, 2017), for-
malitzada pels seus tres fills, Oriol, 
Montserrat i Agustí Verde Parera. 
La seva filla assegurava que "es-

taria content que el seu llegat 

es quedés a Granollers". I és que 
Mayoral també destacava que des 
de la seva mort, ara fa més de qua-
tre anys, el consistori havia parlat
"de la posibilitat de cessió amb 

la família, que ha estat molt com-

prensiva". "Verde Aldea serà es-

tudiat perquè, dels granollerins, 

ha sigut el que ha tingut una in-

fluència política més profunda 

a Catalunya, Espanya i Europa, 

i, a més, perquè era un home 

de diàleg, de buscar acords, una 

generació que va participar en 

moviments com l'Assemblea 

de Catalunya per aconseguir 

objecius compartits", relatava 

Amb l'acord de donació, l'AMGr
incorpora un metre lineal de do-
cuments escrits –retalls de prem-
sa, articles del mateix Verde Aldea 
i correspondència mantinguda 

l'alcalde. El portaveu del PSC a 
Granollers, Jordi Terrades, també 
apuntava que Verde Aldea "feia 

de la moderació, la ponderació 

i el progressisme una virtut".

M.E.

MEMÒRIA HISTÒRICA INCLOU UN METRE LINEAL DE DOCUMENTS ESCRITS, 1.200 FOTOGRAFIES D'ACTES POLÍTICS, 5 VÍDEOS VHS I 40 CASSETS DE CONFERÈNCIES

L'Arxiu incorpora el fons Verde Aldea

DONACIÓ  Mayoral i els fills del polític i advocat signaven l'acord dilluns

■ Entre els documents conservats per 
Verde Aldea hi ha dos llibres d'ac-
tes del Centre Catòlic d'entre els anys 
1886 i 1918, que s'han digitalitzat i que 
es poden consultar a l'arxiumunicipal.

granollers.cat/ArxiuDigital. L'histori-
ador Mariano Fernández, qui el 1999 
va defensar una tesi doctoral sobre el 
Centre Catòlic i la Unió Liberal, des-
tacava l'interès d'aquests documents 
que aporten coneixement sobre "un 
dels eixos de la vida pública de Gra-
nollers des del segle XIX i fins a la 
Guerra Civil". Fernández recordava el 
caràcter conservador del Centre en-
front la proposta més progressista de 
la Unió, tot i que també en descrivia 
una evolució. L'entitat, tot i que legal-
ment es va constituir el 1886, ja existia 
com a mínim des de 1881.

DONACIÓ DE DOS 
LLIBRES D'ACTES 
DEL CENTRE CATÒLICamb personalitats–, 1.200 foto-

grafies –en bona part, d'actes po-
lítics–, 5 vídeos VHS i 40 cassets 
d'entrevistes i conferències. La 
documentació més antiga és del 
1940, tot i que la majoria pertany 
al període 1960-2000.

Quan vivia a Granollers, Verde 
Aldea va exercir-hi d'advocat i va 
ser un dels fundadors de l'Asso-
ciació Cultural i va presidir les jo-
ventuts d'Acció Catòlica, així com 
va substituir Antoni Jonch com a 
conservador del Museu. El 1969 
es va traslladar a viure a Barcelo-
na. Als 70 va iniciar-se en l'activis-
me polític i el 1975 es va afiliar al 
PSC-Reagrupament. Va ser diputat 
al Congrés i vicepresident de l'As-
semblea Parlamentària del Consell 
d'Europa. El 2005 va rebre la Me-
dalla de la Ciutat de Granollers i el 
2011, la Creu de Sant Jordi. M.E.
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"Com podem comprar 

roba de manera sos-

tenible?". Aquesta és 
la pregunta que la mate-
màtica, doctorada en Ges-

tió d'Operacions i docent Anna Sáez 
de Tejada mirarà de respondre la 
propera xerrada del cicle Amb G de 
Granollers, que l'Ajuntament orga-
nitza el 18 de novembre (19 h).

Anna Sáez de Tejada (Granollers, 
1986) explicarà d'on prové la roba 
que adquirim i què passa des que 
és cotó o qualsevol altra matèria 
primera fins que arriba a casa. I és 
que fa dos anys que és professora a 
l'escola de negocis IESE de la Uni-
versitat de Navarra en l'àmbit de 
Producció, Tecnologia i Operacions. 
És a dir, explica com és la cadena 
de subministrament, en especial 
dels productes tèxtils, i com intro-
duir-hi mesures per "humanitzar 

l'economia social i solidària. I és 
que durant la seva trajectòria for-
mativa i laboral, aquesta granolleri-
na ha volgut "intentar fer alguna 

el teixit empresarial actual, fer-

lo més sostenible". De fet, aposta 
per aquesta tasca com a una via 
paral·lela a l'impuls del model de 

IESE

PLA ESTRATÈGIC L'ESPECIALISTA EN GESTIÓ D'OPERACIONS I DOCENT A L'ESCOLA DE NEGOCIS IESE TRACTARÀ SOBRE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES

"Busco humanitzar i fer més 

sostenible el teixit empresarial"

ANNA SÁEZ DE TEJADA  Especialista en la traçabilitat de les peces de roba

En el marc de l'elaboració del tercer pla estratègic 
de ciutat, l'Ajuntament impulsa, des de l'octubre, 
el programa Amb G de Granollers. Es tracta d'un 

cicle de conferències en forma de conversa dels 
assistents amb persones vinculades a la ciutat, que 
tenen una professió diferenciada i que destaquen 

en el seu àmbit de treball. Les trobades mensuals 
van començar amb el xocolater David Pallàs i el 18 
de novembre serà el torn de Anna Sáez de Tejada.

cosa positiva per a la societat". 
Va centrar els seus estudis en les 
conseqüències socials de la cadena 
de subministrament i com d'impor-
tant és la traçabilitat del producte. 
"Amb eines estadístiques grans 

marques haurien pogut preveu-

re la subcontractació", alerta, tot 
insistint en la importància de la 
visibilitat dels processos. De fet, 
"les marques famoses que han 

protagonitzat escàndols són ara 

les que actuen millor", assegura, i 
destaca com la pressió del públic –el 
consumidor, les entitats, ONG, etc.– 
funciona per propiciar canvis que 
milloren les condicions als negocis. 
"Més enllà de la generació de ne-

goci, a les classes ens centrem en 

la persona i en les conseqüències 

socials i sobre la sostenibilitat té 

l'estratègia empresarial i com es 

fa possible en el dia a dia", detalla. 
En aquest àmbit universitari, Sáez 
de Tejada treballa ara en un projec-
te de negocis de roba que es lloga, 
i en un estudi sobre quin tipus de 
missatge cal emetre per convèncer 
el consumidor de reciclar la roba.

"Quan diem roba sostenible 

■ Estudiant de l'Escola Salvador Espriu 

de Granollers –des d'on va arribar de 

l'escola bressol municipal Cangur– i 

de l'Escola Municipal del Treball (EMT), 

l'Anna va anar a estudiar a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) on es va 

llicenciar en Matemàtiques i va cursar 

un màster en Enginyeria Matemàtica. 

"Necessitava feina i vaig fer d'ajudant 
de recerca d'un projecte de previsió de 
la demanda i em va agradar molt", ex-

plica Sáez de Tejada, que als 28 anys va 

decidir creuar l'oceà per fer el doctorat 

a la UCLA Anderson School of Manage-

ment de Califòrnia, centrar en la cadena 

de subministrament. Fins als 33 anys va 

viure als Estats Units, on també va pas-

sar un any treballant com a investigado-

ra postdoctoral a la McDonough School 

of Business de la Universitat de George-

town, en el marc de l'economia circular.

ELS ESTUDIS,
DE GRANOLLERS 
ALS ESTATS UNITS

"Com podem comprar 

la pregunta que la mate-

què volem dir? Cal tenir present 

molts aspectes i també què en 

fem després". Amb visió optimista, 
la ponent donarà pautes sobre com 
gestionar millor la roba usada M.E.
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

26/10 Antonio González García  54 anys 
31/10 Antonio López Ruiz  81 anys 
01/11 Joan Carles Díez Vilardebò  61 anys
01/11 Vicenç Sepó Gozalves  88 anys
01/11 Francisca Cervera Pastor     91 anys
01/11 Primorosa Orús Luis  97 anys
01/11 Engràcia Sala Pujol  86 anys
01/11 Rafael Mostazo Peñuela     75 anys
02/11 Josefa Silvestre Autón    90 anys 
02/11 María Teresa Mena Lucio  55 anys 
03/11 Maria Rosa Valls Alcoverro  64 anys 
03/11 María Blaya Castroverde  
03/11 Matilde Polo Villanueva  84 anys 
03/11 José María Herrera Sequero 87 anys

03/11 Isidre Roca Pacheco  59 anys 
03/11 María Arévalo Garófano     83 anys 
04/11 Amparo Galindo Galdeano   94 anys
04/11 Violeta Balué Iserte      84 anys 
05/11 Pepita Codina Masnou  98 anys
05/11 José Muiña Suárez  76 anys 
06/11 Julián García González  73 anys 
06/11 Antonio Clager Bravo  78 anys 
07/11 Pere Palau Peña  81 anys 
07/11 Santi Castells Díaz   71 anys
07/11 María Bastida Carrillo  86 anys 
07/11 Antònia Bort Agorreta  81 anys 
07/11 Joan Rom Puigtió  77 anys
08/11 Ana Trujillo Merlos  89 anys

Com cada any, el novembre torna 
a ser el mes dels bigotis. Durant 
aquest mes, molts homes es dei-
xen créixer el bigoti en solidaritat 
amb la Fundació Movember, un 
moviment nascut a Austràlia el 
2003 per recaptar fons per a la 
recerca i el tractament del càncer 
de pròstata i de testicles i que més 
tard va incloure la prevenció del 
suïcidi i les malalties mentals.

A Granollers, el col·lectiu Mo-
bro.cat –format per Joan Guari-
nos, Jacint Carol, Jordi Parera, 
Joan Naranjo i Ignasi Garcia– or-
ganitza des de 2018 diverses acti-
vitats per difondre aquesta acció 

solidària i conscienciar els homes 
de la necessitat de prevenir i de-
tectar precoçment totes aquestes 
malalties.

Aquest any, el col·lectiu ha or-
ganitzat una cursa solidària, que 
arrencarà dissabte a les 8 h a la 
plaça Perpinyà. "Hi haurà dos 

recorreguts segons el nivell 

pels voltants de Granollers, de 

8 i 10 km, pensats com un en-

trenament solidari", diu Joan 
Guarinos. "La cursa està oberta 

a tothom i cada participant po-

drà fer l'aportació que vulgui". 
En el Movember Run Day, que és 
com s'anomena la iniciativa, hi 
col·labora l'AE La Mitja i Papua 
Cafè, que oferirà un cafè als par-
ticipants.

El sopar, enguany al Casino
D'altra banda, com cada any, el 
col·lectiu també organitzarà un 
sopar informal i a peu dret. En 
aquesta ocasió serà el 25 de no-
vembre (21 h) a la sala noble del 
Casino, i l'àpat el servirà el restau-
rant El Trull. El sopar té un preu 
de 25 euros per persona –15 per 
al sopar i 10 per a la fundació– i 
l'objectiu és arribar a les 100 
persones i recaptar al voltant de 
1.000 euros. Després de sopar 
hi haurà un petit espai de per-
ruqueria perquè tothom qui ho 
vulgui pugui afaitar-se el bigoti al 
mateix local de la mà del perru-
quer Jacint Carol.

Les reserves pel sopar es poden 
fer a la botiga Mackey del carrer 
Anselm Clavé, a la perruqueria 
Carol Bruguera de la plaça Per-
pinyà, i al bar restaurant El Trull 
del carrer Agustí Vinyamata. Fi-
nalment, el col·lectiu també ha fet 
xapes que es poden trobar en una 
desena d'establiments de la ciutat 
i que es poden adquirir a canvi 
d'una donació a l'entitat, que es 
pot fer a través d'una guardiola 
instal·lada a l'establiment. 

SOLIDARITAT EL DIJOUS 25 HI HAURÀ L'HABITUAL SOPAR

Cursa de bigotis del 

Movember per a la recerca 

del càncer de pròstata

El col·lectiu Mobro.cat 

organitza com cada any 

un àpat solidari, i aquest 

any, també, una marxa

Sergi Martínez, xef del restaurant 
granollerí El Jardí de Can Figueres, 
ha participat aquesta setmana en 
el Concurs Nacional de Pintxos i 
Tapes de Valladolid, un dels certà-
mens gastronòmics més prestigio-
sos de l'Estat. Ho ha fet per cinquè 
any consecutiu, amb el patrocini 
d'Àgora i com un dels 46 establi-
ments finalistes d'entre els 4.000 
que s'hi van presentar inicialment. 
"El fet d'haver arribat a la final 

ja es pot considerar tot un èxit", 
apunta Martínez, que dimecres 
al vespre –amb aquesta edició ja 
tancada–, havia de conèixer el ve-
redicte del jurat. De fet, El Jardí 
de Can Figueres –al carrer Josep 
Umbert– ha estat un dels quatre 
establiments catalans que han ar-
ribat a la final, juntament amb la 
reconeguda pastisseria Escrivà o 
el restaurant Àbac, de Barcelona.   

La proposta de Martínez, ins-
pirada en els llibres de receptes, 
era una tapa que portava per títol 

el xef ucraïnès Grygorii Zvirhzde. 
Ara fa dos anys, Martínez va gua-
nyar el premi al millor concepte 
gastronòmic amb un bombó de rap 
amb crumbé de gamba. Per valorar 
les creacions culinàries, el jurat té 
en compte aspectes com la qualitat 
dels ingredients, la presentació al 
plat, el gust, el procés d'execució i 
l'originalitat de la recepta.

Una tapa de llibre. Consistia en un 
llibre que, en obrir-lo, descobria 
un cruixent de pasta d'arròs amb 
ou farcit de cua de bou amb ceba 
caramel·litzada, patata violeta in-
fusionada, allioli de safrà i sucat 
amb el brou.

D'altra banda, el xef granollerí 
també va competir dimecres en el 
mundial de tapes juntament amb 

EL JARDÍ DE CAN FIGUERES

GASTRONOMIA LA PROPOSTA DEL CUINER GRANOLLERÍ VA SER UNA DE LES 46 SELECCIONADES

El Jardí de Can Figueres, finalista

al concurs de tapes de Valladolid

'UNA TAPA DE LLIBRE'  La tapa que Sergi Martínez va presentar al concurs

El restaurant La Gran Olla, de l'Ho-
tel Granollers, a càrrec d'Annabel 
Lleonart, va competir dimecres al 
vespre –amb aquesta edició ja tan-
cada– al programa Joc de cartes de 
TV3, que presenta el cuiner Marc 
Ribas. En aquesta edició el progra-
ma buscava el millor restaurant 
per fer un esmorzar de forquilla 
al Vallès Oriental, una manera de 
posar en valor "l'àpat més im-

portant del dia". El restaurant 

granollerí va competir amb el res-
taurant Baena, de Canovelles, amb 
el cuiner Miquel Vila; el Sis quar-
tos, de Sant Feliu de Codines, amb 
el xef Jordi Cunill, i el Nou Desmai, 
d'Aiguafreda, amb Asun Boix.

Habitualment, el restaurant La 
Gran Olla ofereix un extens es-
morzar elaborat amb productes 
de temporada, i també disposa de 
menús diaris, de dilluns a diven-
dres, i de caps de setmana. 

La Gran Olla, de l'Hotel 

Granollers, a 'Joc de cartes'

Prop de 200 persones van parti-
cipar dissabte en un acte a la par-
ròquia de Sant Esteve en record 
de mossèn Francesc Catarineu, 
qui en va ser vicari entre els anys 
1976 i 1985 –abans de ser desti-
nat a Cardedeu com a rector–, i 
que va morir a l'agost a 79 anys. 
S'hi van retrobar moltes perso-
nes que van tenir relació amb el 
mossèn de joves, quan el vicari 
organitzava activitats com colò-
nies i trobades, i van compartir 
les vivències d'aquella època a la 

parròquia granollerina. La tro-
bada també va servir per lloar la 
figura d'altres mossens, com Dal-
mau i Cardús, que van compartir 
amb Catarineu el compromís pel 
país, la cultura i la natura. Després 
de l'homenatge, a la sala Sant Es-
teve de la parròquia, part dels as-
sistents van participar en la missa 
presidida pel rector Josep Monfort 
i l'exrector Blai Blanquer. A la mis-
sa, una fotografia de l'antic vicari 
va ser present per cloure l'home-
natge de Granollers a Catarineu. 

Prop de 200 persones a l'acte 

en record de mossèn Catarineu

La periodista granollerina Sílvia So-
lanas ha estrenat aquesta setmana 
un nou podcast de turisme familiar 
per voltar per Catalunya i el món 
amb els més petits de la casa. Porta 
per títol Cadireta i manta i es pot es-
coltar a Rac1+1. En el primer capí-
tol es va proposar una escapada al 
País Basc, com la que va fer la tam-
bé periodista granollerina Montse 
Redondo i els seus fills aquest estiu 
amb la seva furgoneta. 

'Cadireta i manta', 

nou podcast

de turisme familiar
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La licitació dels contractes públics de l'Ajuntament de Granollers sembla que 

és la pedra a la sabata del govern Mayoral. I és que dos dels grans contractes 

de serveis municipals –que s'han licitat en aquest mandat–, el d'enllumenat

i el de neteja viària, han hagut o hauran de suspendre i revisar el plec de 

clàusules arran de recursos de les empreses que opten a l'adjudicació. 

Aquestes firmes recorren al Tribunal de Contractació Pública de Catalunya 

sovint com una estratègia per guanyar temps per presentar les seves ofertes. 

Els grans contractes de les administracions públiques cada cop més s'han 

deixat en mans de grans multinacionals o filials d'aquestes que tenen la mà 

trencada en les argúcies legals per adaptar-se els terminis i collar les 

administracions en alguns dels serveis més importants que han d'oferir a la 

ciutadania. A més, els ajuntaments han d'abocar més personal i hores a refer 

i remirar aquests grans plecs de clàusules i, lamentablement, s'han hagut 

d'acostumar als retards i modificacions.

RETARDS EN CONTRACTES PÚBLICS

Editorial

l nou contracte de recollida de 
residus i neteja viària de la ciutat 
és un dels més importants per 
la seva elevada quantia, aproxi-

madament de 52 milions d'euros per als 
pròxims 10 anys. Creiem que la neteja de 
la ciutat és millorable, especialment en els 
barris. Per això, donem suport a mesures 
que s'inclouen en el pròxim contracte i que 
considerem que podrien influir positiva-
ment en el servei. Per exemple, l'adquisició 
de maquinària nova i elèctrica, el reciclatge 
d'oli domèstic o l'orientació gradual cap a 
un model de pagament per generació en 
l'àmbit domèstic i comercial. A més, en la 
redacció dels plecs del nou contracte es 
nota que s'ha adquirit experiència i apre-
nentatge de contractes passats i es prenen 
precaucions davant eventuals circumstàn-
cies no controlables pel consistori, com 
poden ser les actualitzacions dels convenis 
laborals o l'increment del cost de l'electri-

Per una ciutat més neta
citat o del combustible. Valorem positiva-
ment que la qualitat del servei sigui audita-
da per una empresa externa i independent, 
perquè la millora contínua és fonamental 
per maximitzar la neteja de la ciutat.

També som partidaris d'estudiar les 
enormes possibilitats del big data per 
optimitzar el servei i analitzar l'impacte 
de la utilització de contenidors intel·li-
gents com s'està fent en altres ciutats més 
grans, siguin espanyoles o europees. L'ob-
jectiu fonamental és aconseguir una ciu-
tat més neta i augmentar el nivell de re-
ciclatge per complir amb els objectius de 
l'Agenda 2030. Reciclar més i millor sig-
nifica lluitar directament contra el canvi 
climàtic i preservar el medi ambient.

En la millora de la neteja de la nostra 
ciutat els ciutadans tindran un paper im-
portant. És per això que des de Cs Grano-
llers insistim en la necessitat de poten-
ciar les campanyes de comunicació per 
sensibilitzar a la ciutadania, així com re-
clamem més recursos adreçats a sancio-
nar els incívics. No en va la cultura popu-
lar ens recorda que “no és més net el que 
més neteja, sinó el que menys embruta”. 
Estem convençuts que entre tots aconse-
guirem una ciutat més neta i respectuosa.

E

JORGE PAVÓN I 
JUANMA DE VARGAS 

Regidors de Ciutadans a 

l'Ajuntament de Granollers

I segueix el "bla, bla, bla…"

l ple de l'Ajuntament de Gra-
nollers va aprovar a l'octubre 
el pla parcial urbanístic del 
sector 125, una nova zona in-

dustrial de 54 hectàrees que se situarà a la 
zona coneguda com Els Xops, entre l'actu-
al polígon del Coll de la Manya i el Circuit 
de Catalunya, al límit amb els termes de 
Lliçà de Vall i Parets.

Aquest projecte es suma als que s'estan 
desenvolupant a la serra de Ponent i als 
que estan englobats sota el projecte de 
PDU del Circuit, projecte que està pendent 
de resolució del contenciós administratiu 
que la nostra organització va interposar el 
gener de 2017.

Aquest projecte es contradiu amb el 
procés d'emergència climàtica que estem 
patint. Malgrat l'Ajuntament de Granollers 
la va declarar el 30 de juliol de 2019 i, el 
govern espanyol, el 23 de gener de 2020 i 
el govern de la Generalitat el 14 de maig 
de 2019 no trobem polítiques valentes 
que afrontin aquest gran repte que pre-
cisament aquests dies s'està discutint a la 
COP-26 de Glasgow on el secretari general 
de Nacions Unides clamava contra la in-
activitat dels governs, tot dient: "prou de 
fer servir la natura com un vàter". Malgrat 
això, i els titulars que fa l'Ajuntament de 
Granollers, posar més ciment en espais 

agraris suposa un retrocés local greu en 
la lluita contra l'emergència climatica.

El projecte ha reobert el vell debat de 
l'equilibri entre sòl agrícola i industrial i els 
usos i ocupació que genera aquest atès que 
cada cop l'activitat logística omple els polí-
gons, generant pocs llocs de treball i a més 
molt lluny de zones properes al consum.

En el període 2015-2019 el nostre grup 
municipal ja va posar de manifest que ca-
lia un estudi respecte els usos que s'esta-
ven donant als polígons i les naus buides 
que podrien generar nova activitat sense 
posar mes ciment al nostre territori (es 
calcula que hi ha 45 Ha de sòl industrial 
buit) mentre s'abandona sòl agrícola en 
un moment que es parla de la necessitat 
que té la humanitat per incrementar la 
producció cerealística.

Com dèiem el 2017, "caldria prèvia-
ment un treball sobre la reindustrialitza-
ció del territori i un estudi per conèixer 
el nombre de naus buides, de metres qua-
drats de sòl que ocupen aquestes naus i de 
metres quadrats de sòl industrial progra-
mat que resta per urbanitzar". I mentre, 
hem pogut aturar el nou camp de futbol 
que es volia fer a Palou i estem esperant 
la sentència del recurs administratiu que 
vam fer contra el PDU del Circuit.

Mentre l'Ajuntament de Granollers fa 
cas omís a la lluita contra el canvi climàtic 
amb el suport de la majoria de grups mu-
nicipals. Com diu Greta Thunberg, estem 
cansades del "bla, bla, bla" tot esperant po-
lítiques realistes per aturar l'escalfament 
global. Per quan, senyor Mayoral?

E

EDUARD NAVARRO
Militant de la Crida 

per Granollers- CUP

ltimament he seguit amb mol-
ta atenció les declaracions 
d'intencions del govern sobre 
la gratuïtat de l'escolarització 

de 0 a 3 anys. Vivim en una societat que 
no es pregunta a quin preu ens surt tot el 
que és de franc.

El més greu és que tenim sobre la taula 
una modificació de la Llei d'Educació que 
afecta nens i nenes en una etapa tan sin-
gular com és el primer cicle de l'Educació 
Infantil. Sembla que només importi que 
els nostres petits omplin cadires buides 
a les escoles. Només són una estadística. 
Només números.

Soc mestra especialista en educació in-
fantil des de fa més de 20 anys. I la bona 
notícia és que per fi s'han adonat que 
l'etapa 0-3 existeix! La dolenta és que qui 
pren les decisions sobre com cal tractar i 
acompanyar aquesta etapa no ha estat mai 

Gratuïta a qualsevol preu
en primera línia i, pel que dedueixo, no és 
capaç d'entendre que aquests infants no 
poden ser un reclam per guanyar vots.

Es parla de gratuïtat sense explicar les 
conseqüències emocionals que suposa 
per a un infant d'entre 1 i 2 anys viure 
la seva primera experiència social en un 
ambient que no respon a les seves neces-
sitats, amb uns professionals que ni tan 
sols no han escollit lliurement acompa-
nyar-lo.

Permetrem que el nostre país sigui 
l'únic d'Europa que no separa deguda-
ment l'etapa 0-3 (i fins i tot, la 0-6) de la 
resta d'etapes educatives? Quina és la mi-
rada que estem dedicant als infants? Quin 
preu en pagaran? No ens enganyem, per a 
ells no és gratis.

Estem jugant amb la seva innocència, 
amb la seva mirada transparent, que no-
més demana una mica de respecte; amb 
els seus espais de creació lliure, amb la 
necessitat de relacionar-se entre ells per 
primera vegada en racons d'escoles bres-
sol que garanteixen la seva intimitat i el 
seu desenvolupament natural.

En definitiva, estem jugant a trasbalsar 
la seva infància a qualsevol preu.

Ú

MIREIA BATALLER
Mestra Especialista en educació 

infantil i directora de les escoles 

bressol La Cabana i El Petit Príncep

Mestra Especialista en educació 

infantil i directora de les escoles 

bressol La Cabana i El Petit Príncep
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POTS FER LES TEVES CONSULTES O COMPRES PER WHATSAPP          681 652 001

PROMOCIÓ VÀLIDA 
DEL 5 AL 30 DE NOVEMBRE

FINANÇAMENT FINS A 36 MESOS SENSE INTERESSOS
(vegeu condicions)

MATALÀS FLEX 
HABANA 
(150x190 m)

-50%

BUTACA 
AUTOAJUDA 
AMB RELAX
(NOMÉS STOCK)

ABANS

799€ARA

659€

-50%
ABANS

940€ARA

470€
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Inscriu-t’hi aquí

Dimecres de la setmana passada es va posar en marxa o�icialment 
el Consell de la Formació Professi-
onal i l'Ocupació del Vallès Orien-
tal. Va ser en la sessió de constitu-
ció de la seva comissió permanent, 
a la seu de CCOO de Granollers. 
En formen part representants 
del Consell Comarcal i de diver-
sos ajuntaments (les Franqueses, 
Llinars, Montornès i la Llagosta), 
dels sindicats UGT i CCOO, de les 
organitzacions empresarials Pi-
mec i UEI i un representant de 
cadascun dels consells d'FP ja 
existents a la comarca (Granollers, 
Mollet i Baix Montseny). També hi 
ha representants dels centres pú-
blics i privats d'FP de la comarca, 
del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, dels Serveis Territori-
als d'Educació i de l'Agència de la 
Formació Professional de Catalu-
nya i la Secretaria Tècnica.

L'objectiu del Consell de l'FP i 
l'Ocupació del Vallès Oriental, im-
pulsat pels agents socials i econò-
mics que formen part de la Taula 
Vallès Oriental Avança, és plani-�icar l'oferta i els serveis d'FP de 
la comarca de manera conjunta, 
integrada i coherent, que s'ajusti 
a les necessitats dels sectors i les 
empreses del territori i a les estra-
tègies de desenvolupament eco-
nòmic productiu locals i comarcal 
a mitjà i llarg termini. Per iniciar 
aquest camí, en la trobada també 

ARXIU

FP DUAL  Un dels cicles de formació professional que s'imparteixen a l'EMT

FORMACIÓ LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA VOL IMPULSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

es va donar llum verda al pla de 
treball, que preveu cinc àmbits de 
treball diferents: relacions exter-
nes i sensibilització; necessitats 
d'empreses i formació al territori; plani�icació territorial i estratè-

gica de la formació professional; 
transició escola-treball; i abando-
nament i orientació i ocupació.

Jordi Manils, conseller de Pro-
moció Econòmica i Estudis del 

Consell Comarcal, explicava que 
el consell vol posar en valor l'FP 
com a model educatiu de futur. "El 

Vallès Oriental vol continuar 

sent un dels motors econòmics 

i industrials de Catalunya; per 

això cal una FP forta i adequa-

da a la realitat econòmica del 

territori", deia. Gonzalo Plata, se-
cretari general de CCOO al Vallès 
Oriental, assegurava per la seva 
banda que aquest Consell de l'FP 
és "una gran oportunitat, per-

què la formació professional 

és més necessària que mai". En 
aquest sentit, el secretari general 
de CCOO feia una crida a ajustar 
l'oferta educativa per tenir més 
places i vincular-les a les deman-
des de les empreses. ❉

En marxa el Consell de l'FP i 

l'Ocupació del Vallès Oriental

COOPERATIVISME LA FIRA VA APLEGAR UNA VINTENA D'ESTANDS
XAVIER SOLANAS

L'objectiu és planificar i 

adequar l'oferta d'FP a la 

comarca a les necessitats 

de les empreses

Llibre històric de Del Rec al RocLliurament dels premis Futur Cambra
Del Rec al Roc presentarà dimarts (19 h), a
La Gralla, el llibre que ha editat amb motiu del 
25è aniversari de l'entitat. És un recull històric
d'imatges del que ha estat l'entitat durant 
aquests anys amb textos de Marina Miralles.

La Cambra lliurarà aquest dijous, en el marc del Dia de la Cambra del
Vallès Oriental al Circuit de Barcelona-Catalunya, els premis Futur Cambra 
per tal de promoure l'FP a la comarca i reconèixer el talent de l'alumnat
i el compromís dels centres de formació i de les empreses vallesanesque hi col·laboren. Hi haurà tres projectes guanyadors i tres �inalistes.

ECONOMIA

Un total de 17 projectes d'econo-
mia social i solidària (ESS) de la 
comarca es van mostrar dissabte 
en la 4a Fira d'Economia Social i 
Solidària de Granollers, un esde-
veniment pensat per ensenyar 
què s'està fent al Vallès Oriental en 
aquest model d'economia al servei 
de les persones. A més de la mos-
tra Catalunya, terra cooperativa, 
de la fundació Roca Galés, la Sala 
Sant Francesc va acollir diverses 
xerrades sobre mobilitat, alimen-
tació, cultura, habitatge i la tran-
sició ecosocial. En aquesta última 
–moderada per la directora del 
SomGranollers, Montse Eras– van 
participar-hi Josep Vidal, direc-
tor general d'Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives 
de la Generalitat; Marta Pons, de 
la Xarxa de Municipis per l'Eco-
nomia Social i Solidària (XMESS), i 

Judit Quintana, del Col·lectiu Pam 
a Pam, que van abordar reptes del 
sector: "la tecnificació al servei 

de la transició ecosocial, enfor-

tir les propostes d'ESS perquè 

no siguin un espai d'autopreca-

rització, i el llenguatge per di-

fondre el model d'economia so-

cial i solidària". Vidal va avançar 
també algunes línies de la futura 
nova Llei de l'Economia Social. 

La fira va comptar amb espec-
tacles i concerts, i pel que fa als 
estands hi havia representació de 
Grisfluor, Öland, Iaios, Dimas, Hi 
som, Espai Nacre, Col·lectiu Ronda, 
Daruma, Som connexió, Granollers 
en Transició, Boreal comunicació 
accessible, La Magrana Vallesana, 
Granollers Pedala, Sostre Cívic, Som 
energia, La Tintorera i Unitum, a 
més de l'Ateneu Cooperatiu del Va-
llès Oriental i la FESS Granollers.

L'Economia Social i Solidària

aborda els reptes del futur 

DEBAT  Josep Vidal va participar a una taula amb Judit Quintana i Marta Pons
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La Unió d'Empresaris d'Automo-

ció de Catalunya (UEAC), amb seu 

a Granollers, va celebrar dilluns a 

la seu de la UEI la seva assemblea 

general, en la qual van assistir més 

d'un centenar de persones, rècord 

de participació en la història de 

l'entitat. La jornada va servir per 

consolidar el canvi de rumb i la mo-

dernització que està duent a terme 

el gremi, amb la renovació de càr-

recs de la junta directiva. Domingo 

a dia dels tallers; i l'enginyer de la 

UEAC per explicar les mesures de 

seguretat dels mecànics en la mani-

pulació de cotxes híbrids i elèctrics. 

L'assemblea general del gremi 

va incloure una posterior trobada 

de tallers d'automoció del Vallès 

Oriental, amb una mostra de ve-

hicles de ral·li clàssics a l'entrada 

del recinte, i es va cloure amb un 

sopar a peu dret al restaurant Na-

vium entre tots els assistents. 

Comas n'és el president; Fermí Na-

dal el vicepresident; Xavier Palet 

el tresorer i Josep Villagrassa el 

secretari. També són vocals Jaume 

Molist, Jordi Ausàs, Josep Pruna, 

Marc Tuset, Marta Mateu, Joan Ar-

gemí, Pere Argemí i Miguel Tripia-

na; i Pere Tuset és vocal honorífic. 

En la sessió també es va abordar 

la modernització del sector, els nous 

reptes de l'automoció i l'adaptació a 

les noves tecnologies, clau per al dia 

PATRONAL  ASSEMBLEA GENERAL DE LA UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA (UEAC)

Nova junta del gremi d'automoció

Segons les dades de l'Observatori 

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, a l'octubre es va registrar 

un descens en les xifres d'atur, de 

manera que es manté la tendència 

a la baixa dels últims mesos. Al con-

junt del Vallès Oriental hi havia a 

final de mes 20.834 persones deso-

cupades, 278 menys (-1,3%) que el 

mes anterior. Respecte a fa un any, 

l'atur ha disminuït a la comarca en 

4.901 persones, un 19% menys que 

l'octubre de 2020. La taxa d'atur és 

ara del 10,6%, un nivell semblant 

al que hi havia els mesos anteriors 

a l'esclat de la pandèmia.

Per municipis, Granollers va tan-

car el mes amb 3.417 persones de-

socupades, 38 menys (-1,1%) que 

el mes anterior. En comparació 

amb l'octubre de 2020, el descens 

és del -21,8%, amb 952 persones 

aturades menys. En aquest cas, la 

taxa d'atur és de l'11,1%. I a les 

Franqueses, el nombre d'aturats 

és de 1.071, exactament els ma-

teixos que al setembre. Respecte a 

l'octubre de l'any passat, en canvi, 

el descens és del -17,4%, amb 225 

aturats menys. La taxa d'atur a les 

Franqueses es manté, per tant, en 

OCUPACIÓ  FORT DESCENS RESPECTE A LES XIFRES DE 2020

L'atur continua baixant a

la comarca durant l'octubre

l'11,4%. En aquestes dades no hi 

ha incloses les persones afectades 

per un ERTO, ja que no es conside-

ren dins la classificació d'atur re-

gistrat. Amb tot, es considera que 

el 85% de les empreses afectades 

per un ERTO en algun moment ja 

han recuperat la normalitat pre-

pandèmia. 

n La contractació de l’octubre va créixer 
al Vallès Oriental en comparació amb el 
mateix mes de l’any anterior. Enguany 
s’han assolit els 13.009 contractes pels 
11.820 que es van registrar l’any passat. 
No obstant això, la contractació conti-
nua estant molt marcada per la tempo-
ralitat, ja que més del 86% del total de 
la contractació registrada l’últim mes és 
temporal. A Granollers, els contractes 
formalitzats a l’octubre van ser 3.671, un 
12,8% més que el mateix mes de l’any 
anterior, i a les Franqueses es van for-
malitzar 843 contractes, només un 0,2% 
més que el mateix mes de l’any anterior.

LA CONTRACTACIÓ 
CONTINUA A L'ALÇA

r.t.

Agudo Stores, amb més de 50 

anys de trajectòria a Granollers, 

està enllestint aquests dies l'ober-

tura d'una nova botiga a la ciutat, 

la cinquena del grup després de 

l'obertura a finals d'agost d'un 

altre establiment de la marca Cla-

xon al carrer Santa Esperança. Es 

tracta d'un nou outlet de moda 

femenina al mateix local de la 

Porxada que fins l'any passat ocu-

pava la firma d'Inditex Massimo 

Dutti. D’altra banda, Uma Stores 

& Complements, un nou establi-

ment multiproducte dedicat a la 

decoració i el parament de la llar, 

va obrir dimecres a l'espai que 

durant més de 50 anys va ocupar 

la històrica botiga de motos Baso-

lí, al carrer Alfons IV, mentre que 

a la plaça Perpinyà ha obert dar-

rerament El Regalazo, la segona 

botiga d'electrodomèstics de Ba-

zar el Regalo a la ciutat. 

Uma, Agudo i Bazar el Regalo 

obren noves botigues al centre

UMA STORES  A l'antic espai de l'històric Basolí al carrer Alfons IV

COMERÇ  DEGOTEIG DE NOVES OBERTURES COMERCIALS
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Granollers ha obtingut aquesta 

setmana el primer premi Reem-

presa 2021 en la categoria de ma-

jor nombre d'empreses cedents. El 

guardó, atorgat per la Diputació 

de Barcelona i la patronal vallesa-

na Cecot, valora així la participació 

de la ciutat en aquest programa de 

relleu d'activitats econòmiques, 

que en l'últim any ha registrat el 

traspàs de 31 negocis.

Els Premis Reempresa són un re-

coneixement a l'esforç i els resul-

tats obtinguts pels 35 punts locals 

Reempresa que actualment hi ha 

a la demarcació de Barcelona. Du-

rant el lliurament dels guardons, 

la diputada de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació, Eva Menor, destacava la 

fita d'haver assolit "1.513 reem-

preses d'èxit, que suposen 4.049 

llocs de treball salvats amb una 

inversió induïda de 67,3 milions 

d'euros". En total s'han atès 7.530 

reemprenedors i 3.805 cedents.

El programa Reempresa, actiu 

volen adquirir-les i fer-les créixer.

L'Ajuntament de Granollers 

ofereix aquest servei als empresa-

ris i a les persones emprenedores 

de la ciutat des de l'any 2012, amb 

la finalitat de posar en contacte 

les dues parts i acompanyar-les 

durant el procés de traspàs de les 

empreses.

des de 2012, ajuda a mantenir viu 

i en creixement el teixit empresari-

al mitjançant un mercat organitzat 

de transmissió de petites i mitjanes 

empreses viables, facilitant el re-

lleu d'empreses en funcionament 

per part d'empresaris que desit-

gen cedir el seu negoci a persones 

reemprenedores o empreses que 

ARXIU

EMPRESES L'ÚLTIM ANY, 31 NEGOCIS DE LA CIUTAT HAN PARTICIPAT EN EL PROGRAMA DE RELLEU 

Granollers lidera el traspàs de 
negocis mitjançant Reempresa

REEMPRESA  Acord entre Gran Centre i la CECOT, signat el desembre de 2018

Gran Centre Granollers ja dispo-

sa de la versió actualitzada i mi-

llorada de la històrica targeta de 

crèdit i fidelització de l'entitat. 

"Després de llargues negociaci-

ons i d'un treball intens, la tar-

geta de crèdit de Gran Centre ja 

és una realitat", afirmen des de 

l'associació de comerciants, que 

ara fa uns mesos va presentar 

l'acord amb CaixaBank que ho ha 

fet possible. De fet, aquesta és la 

primera targeta d'aquestes carac-

terístiques que es posa en marxa 

a l'Estat gràcies a l'acord entre 

una entitat bancària i una associa-

ció de comerciants. 

La nova targeta incorpora xip i 

contactless, i permet fer compres 

online amb més comoditat. A més, 

també està disponible per a qual-

sevol dispositiu mòbil (ApplePay, 

SamsungPay, CaixabankPay, Gar-

minPay). La novetat principal, 

però, és que la targeta passa a ser 

universal i es pot utilitzar a tots 

els comerços, independentment 

de si estan associats a l'entitat o 

no. Funciona, per tant, com una 

Visa clàssica; es pot fer servir a 

tot arreu, però en el cas dels co-

merços adherits a Gran Centre els 

pagaments es poden fraccionar a 

1, 2 o 3 mesos, sense interessos 

per als clients.

A més, la nova targeta permet 

continuar gaudint de promoci-

ons constants i exclusives per als 

clients de Gran Centre, així com 

dels descomptes que ofereixen els 

establiments i serveis associats. En 

aquest sentit, la targeta manté la 

personalitat, la imatge i els valors 

de moneda pròpia i solidària que 

han estat la insígnia de l'associació 

durant 25 anys. Els beneficis que 

generi la targeta revertiran direc-

tament en accions que duen a ter-

me entitats socials del territori.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Ingeniería especializada en la creación y lega-
lización de salas blancas para el sector farma-
céutico, cosmético y alimentario, ubicada en 
Granollers, precisa incorporar:

INGENIERO/A TÉCNICO/A PARA INGENIERÍA DE 
SALAS BLANCAS Y LEGALIZACIONES 
Sus funciones principales serán:
- Estudio y realización de proyectos.
- Coordinación de materiales y operarios.
- Visita y seguimiento de obras.
- Puesta en marcha.
- Documentación (legalización y licencias).

Requisitos:
- Candidatos/as con formación en Ingeniería 
    Técnica o Superior.
- Experiencia mínima demostrable en posiciones 
    similares.
- Dominio CAD.
- Carnet B y vehículo propio.
- Se valorará Inglés y/o Francés nivel medio/alto.
- Disponibilidad de viajar puntualmente.
- Flexibilidad horaria.
Se ofrece contrato indefinido.
Sueldo según convenio, formación y experiencia.
Kilometraje, dietas y herramientas necesarias 
para el desarrollo del puesto.
Posibilidad de teletrabajo puntualmente.
Horario partido de 8/9h a 17/18 horas, viernes in-
tensivo hasta las 14 horas. 

Empresa fabricante de material industrial, pai-
sajismo y mobiliario urbano ubicada en el Vallès 
Oriental, precisa incorporar:

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
En dependencia de Dirección General y Dirección 
Ejecutiva.
- Formación académica: Grado en Diseño Gráfico,  
con especialización en Branding y comunicación.
- Cualidades: Persona creativa, analítica con dotes 
de comunicación y flexible. 
- Visión moderna, actual y elegante. 
- Capacidad resolutiva y proactiva con autonomía,  
iniciativa y liderazgo.
- Idioma: Catalán, Castellano e Inglés. 
Valorable Francés.
Misión y Responsabilidades:
- Diseño de todos los elementos de la imagen 
de la empresa.
- Trabajo con los elementos gráficos de la empresa 
(símbolo, marca, logotipo y colores corporativos) 
para todos los soportes gráficos, digitales y fí-
sicos que necesite la empresa para comunicarse 
o transmitir la identidad empresarial, ya sea para 
el personal interno como externo: clientes, pro-
veedores, colaboradores, administración pública, 
prensa, etc.
- Adaptar la imagen corporativa a todos los sopor-
tes: papelería administrativa, dosieres comerciales 
impresos (catálogos, tarifas, etc.), entornos digi-
tales o audiovisuales (web, videos, redes sociales, 
etc.) como el material de los trabajadores (uni-
formes, vehículos de la empresa, etc.) i el material 
promocional publicitario.
Remuneración y horario:
- 30.000€ brutos/año. 
- Jornada completa, de lunes a viernes.

Gran Centre renova
la targeta de fidelització

És la primera targeta de 
crèdit que s'activa arran de 
l'acord entre un banc i una 
associació de comerciants

COMERÇ PERMET FRACCIONAR PAGAMENTS A 1, 2 O 3 MESOS
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Estatal de bàdminton al CongostOnze clubs amb la Fira de l'Esport Femení
El pavelló Congost acollirà el Campionat 

d'Espanya sub-17 de bàdminton, que se 

celebrarà des d'aquest divendres fins al 

diumenge. L'estatal està organitzat per l'AGE

de bàdminton i la federació catalana. 

Onze entitats participaran en la Fira de l’Esport Femení, que és 

una activitat dins dels actes de promoció del Mundial d’Handbol 

Femení. La fira, amb diverses activitats, tindrà lloc dissabte a la 

plaça de la Porxada, de 17 a 20 hores, i ha estat promoguda pel 

Consell Municipal de l’Esport.

FUTBOL | Primera Divisió  EL FRANQUESÍ TANCA L'INTERINATGE AMB DOS EMPATS I UN TRIOMF

Sergi Barjuan torna al 
Barça B amb la feina feta

ENTRENAMENTS  El franquesí ja dirigia dilluns un entrenament del filial

FC BARCELONA

ATLETISME  ES PREVEU UN MÀXIM D'ENTRE 5.000 I 6.000 DORSALS

Falten tan sols 86 dies per celebrar 

l'edició 36a de la Mitja Marató Gra-

nollers - les Franqueses - la Gar-

riga. Tal com va avançar fa unes 

setmanes Som*, la cursa de 21 km 

tindrà lloc el 6 de febrer i, per tant, 

recuperarà la seva data habitual de 

celebració amb el primer diumen-

ge del segon mes de l'any.

"Estem molt contents de po-

der anunciar la tornada de la 

cursa a la seva data habitual. 

Estem molt il·lusionats amb 

aquesta nova edició, que també 

suposarà la tornada al circuit 

clàssic",  explica el responsable 

de l'AE La Mitja, Toni Cornellas, 

que valora positivament el cir-

cuit alternatiu per la Covid-19 

del 2021, però admet que "hi ha 

ganes de recuperar el nostre el 

2022, amb la sortida a prop de 

la plaça Serrat i Bonastre". 

Entre 5.000 i 6.000 dorsals
La Mitja vol celebrar la 36a edició 

amb una limitació de participants, 

d'entre 5.000 i 6.000 participants. 

"Nosaltres farem sortides en 

diferents intervals de temps, 

llavors no ens podem arriscar a 

veure un encreuament de corre-

dors, que podria passar quan els 

primers baixen per les Franque-

ses i els últims pugen", comenta 

Cornellas, que remarca que la li-

mitació de dorsals inclourà les dis-

tàncies de 10 km i del Quart, que 

el 2021 no es van córrer per evitar 

La Mitja obrirà inscripcions 

el dia 15 de novembre

Sergi Barjuan ha tancat l'etapa 

d'interinatge amb el primer equip 

del FC Barcelona després de com-

plir 10 dies a la banqueta. El de les 

Franqueses ha fet de pont entre 

la destitució de Ronald Koeman 

i l'arribada del nou tècnic, Xavi 

Hernández. Entremig, Barjuan ha 

disputat tres partits amb els em-

pats a la Primera Divisió espanyo-

la contra l'Alabès (1-1) i dissabte 

passat contra el Celta de Vigo (3-

3), tot i que el millor resultat va 

ser la victòria per la mínima a la 

Lliga de Campions contra el Dina-

mo, a Kíev (0-1). 

"Aquests 10 dies han estat una 

experiència molt maca. He inten-

tat aportar el màxim que conec 

i ells ho han assumit bé. Potser 

queda una mica gris tota la fei-

na per la segona part que hem 

fet [contra el Celta], però això és 

futbol i hem d'acceptar-ho", ex-

plicava Sergi Barjuan després de 

l'empat amarg a Vigo, quan al des-

cans guanyava per 0 a 3. "La base 

de tot és que la plantilla es pugui 

recuperar tota, ara hi ha massa 

lesionats per la plantilla del Bar-

ça. Si tots es recuperen, és una 

plantilla que pot competir con-

tra tots els equips", deia. 

Tornada a la Primera RFEF
Des d'aquest dilluns, el franquesí 

ha tornat als entrenaments del fi-

lial, que té com a objectiu l'ascens 

a la Segona Divisió espanyola i, en 

l'actualitat, està en llocs de promo-

ció d'ascens de la Primera RFEF. 

"Un entrenador al final, quan 

té més limitada [la plantilla]; els 

recursos també són més limitats 

per a l'entrenador. Tot i aquests 

problemes que hem tingut, estic 

molt satisfet del que he pogut 

aportar i ajudar al club, el que 

he donat als jugadors i el que 

ells m'han donat a mi", feia ba-

lanç el franquesí, que per xarxes 

socials s'acomiava amb un missat-

ge: "Agraït per l'esforç de tots 

els jugadors i membres de l'staff 

tècnic. Han estat dies intensos. 

Ara toca seguir treballant pel 

club. Força Barça!". JL.R.B.

L'excandidat a la presidència del FC 

Barcelona, Victor Font, ha trencat el 

seu silenci un dia després de l'acte de 

presentació de Xavi Hernández, com a 

nou entrenador del Barça. El projecte 

que havia ideat l'empresari granollerí 

es veu reflectit aquests dies a la 

banqueta del Barça de Joan Laporta. 

"Xavi era el pal de paller que teníem, 

però hi havia moltes altres peces", va 

admetre Font en una entrevista a RAC1. 

El granollerí no descarta presentar-se 

a les eleccions del 2026. 

VÍCTOR FONT TRENCA 
EL SEU SILENCI

TONI CORNELLAS

ARXIU

aglomeracions i tenir un major 

control de les mesures sanitàries. 

De fet, un cop s'obri el període 

d'inscripcions, a partir del 15 de 

novembre, la Mitja preveu un des-

compte en la inscripció dels atle-

tes que el 2021 hagin fet la cursa 

de 21 km i els 10 d'El Tast. 

Pel que fa a la cursa infantil de 

dissabte –la Mini–, l'organització 

decidirà més endavant si final-

ment la pot celebrar. En canvi, es 

preveu que hi hagi la passejada de 

l'Open. 

A més, es recuperaran els ac-

tes previs de la Mitja, com ara la 

plantada de l'arbre del bosc de la 

Mitja, la presentació a la Garriga i 

el concert a les Franqueses, entre 

d'altres. JL.R.B.
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j.m.
L'atleta paralímpic Jordi Madera 
ha tornat a guanyar la Marató de 
Barcelona en cadira de rodes. El 
franquesí va imposar-se amb un 
temps d'1 hora i 48 minuts des-
prés d'un canvi de ritme potent en 
la pujada de l'avinguda Paral·lel, 
que li permetia travessar en soli-
tari la línia d'arribada. 

Madera va participar als 42 km 
de Barcelona, tot i haver superat 
una grip –que el va deixar dijous 
i divendres sense poder entre-
nar– i arrossegar encara molèsties 
físiques a l'espatlla esquerra des 
d'una operació ja fa més de set 
mesos. El franquesí havia competit 
feia unes setmanes a les maratons 
de Londres, del Regne unit, i de 
Chicago, als Estats Units d'Amèri-
ca, amb un 8è i un 7è lloc, respec-
tivament. "Encara tinc molèsties 
des de l'operació i això em di-
ficulta competir, tot i que puc 
anar a ritme. M'he de fer més 
proves per conèixer l'abast de la 
molèstia", explica Madera, que es 
mostra satisfet del triomf barcelo-

ATLETISME  L'ATLETA PARALÍMPIC S'IMPOSA A LA CURSA, TOT I LES SEVES MOLÈSTIES FÍSIQUES

Jordi Madera, guanyador de 
la Marató de Barcelona 2021

MOTOR | MotoGP  DIUMENGE SE CELEBRA L'ÚLTIM GP A VALÈNCIA

ní: "diria que ja són set vegades 
que he guanyat a Barcelona". 

L'atleta paralímpic va aconseguir 
el triomf després d'un canvi de rit-
me brusc en l'últim quilòmetre. "En 
la pujada de l'avinguda del Pa-
ral·lel vaig veure l'oportunitat i 
vaig aconseguir una diferència 
d'uns 100 o 150 metres respecte 
al segon classificat", comenta l'es-

portista paralímpic i afegeix que la 
cursa va ser com a ell li interessava: 
"no volia que fos ràpida". 

Jordi Madera està a l'espera de 
les proves mèdiques que li van 
fer dimarts per conèixer l'abast 
de les molèsties físiques i poder, 
finalment, planificar els reptes de 
la temporada 2021-2022, que tot 
just s'inicia. i jl.r.b.

A LA MARATÓ  Jordi Madera a l'arribada de la cursa de 42 quilòmetres

Asobal

Pol Valera ja ha debutat amb Es-
panya després de disputar els 
dos amistosos contra Romania 
al municipi asturià d'Avilés. El 
jugador del Fraikin Granollers, 
i veí de la Garriga, va marcar un 
gol en el primer duel, que va tenir 
lloc dijous passat i que Espanya 
va guanyar per 33 a 29. El vallesà 
també va disputar el segon partit, 
que també va acabar amb triomf 
espanyol, per 35 a 31. En els dos 
partits també va jugar Chema 
Márquez, que va marcar un total 
de cinc gols. 

El combinat estatal abaixa el 
teló de la seva primera activitat 
del cicle olímpic de París 2024 
amb els dos primers resultats 
positius i amb dos jugadors del 
Fraikin, que podrien haver estat 
tres –però Antonio García Roble-
do va ser baixa per lesió–.

El Fraikin contra el Bidasoa
El Fraikin reprén la competició 
amb dos partits aquesta setmana.
Ahir, dimecres, coincidint amb el 
tancament d'aquesta edició, juga-
va a la pista del Nava, i dissabte, 
rebrà el Bidasoa, que és un rival 
directe en la lluita pel segon lloc 
de la lliga d'Asobal. 

Pol Valera debuta 

amb Espanya 

contra Romania

FRAIKIN BMG - BIDASOA

Dissabte, 13 - 17.45 h Granollers

HANDBOL |  Lliga Guerreres

El KH-7 Granollers tornarà a 
veure's les cares amb l'Handbol 
Sant Quirze aquesta temporada, 
després del triomf granollerí a la 
Supercopa de Catalunya (31-23) 
durant la pretemporada. Alesho-
res, l'equip dirigit per Salva Puig 
va desplegar un joc immens, que 
ara hauria de recuperar per tor-
nar a doblegar a les del Vallès 
Occidental. El Sant Quirze ocu-
pa l'antepenúltim lloc, amb tres 
punts, i ve de perdre contra l'Elx 
(21-25). Pel que fa a les grano-
llerines, intentaran recuperar 
sensacions positives després de 
les derrotes consecutives contra 
dos dels equips més potents de la 
Divisió d'Honor, com són el Bera 
Bera (26-39) i el Rocasa Gran Ca-
naria (34-25), de l'exentrenador 
granollerí Robert Cuesta. i

El KH-7 disputa el 

derbi català contra 

el Sant Quirze

KH-7 BMG - SANT QUIRZE

Diumenge, 14 - 11.30 h Granollers

Pol Espargaró (Repsol Honda) 
s'ha situat al top-10 del Mundial 
de MotoGP després d'aconseguir 
la sisena posició a la penúltima 
cursa del calendari del 2021 al 
circuit portuguès de l'Algarve. Pel 
que fa al seu germà, Aleix Esparga-
ró (Aprilia Racing Team Gresini),-
va abandonar a la volta set des-
prés d'una errada amb els frens. 

Pol Espargaró, que partia des de 
la sisena posició de la graella de 
sortida, es va situar al grup capda-
vanter amb bon ritme i l'objectiu 
de tornar a pujar la podi. Tot i que 
una topada, sense incidents amb 
Iker Lecuona, el va obligar a sor-
tir-se de l'asfalt i perdre moltes 
posicions. El germà petit va anar a 
remolc fins a situar-se al sisè lloc 
final de la cursa. "En general hem 
fet una bona cursa, la sortida ha 
estat una llàstima perquè ana-
va bé entre l'Álex i Jack, però 
després l'Iker ha frenat tard i 
m'ha fet fora. He perdut algu-
nes posicions, així que m'he 
concentrat en recuperar-les. 
El meu ritme de cursa ha estat 

FUTBOL |  Tercera RFEF

L'Esport Club  

visita el líder

L'Esport Club Granollers va sumar 
un punt de mèrit contra un equip 
de la part alta, el Vilassar de Mar 
(0-0), la jornada passada. Els gra-
nollerins van salvar els mobles en 
un empat sense gols i gràcies a la 
bona tasca sota els pals d'Oriol 
Martí. Tot i això, l'ECG segueix en 
la zona baixa de la Tercera RFEF 
i ocupa l'antepenúltim lloc amb 
set punts, a tres del quart classi-
ficat per la cua, el Castelldefels. 
Diumenge, els de José Solivelles 
visitaran el camp del líder, l'Olot, 
que encadena dues victòries i ocu-
pa el primer lloc, en solitari, amb 
20 punts. De fet, en deu jornades 
disputades a la Tercera RFEF, han 
cedit dos empats i dues derrotes. 

OLOT - EC GRANOLLERS

Diumenge, 14 - 16.30 h Olot

Pol Espargaró acaba sisè a 

Portugal i entra al top-10

positiu després d'això i he de 
dir que estic content, hem estat 
forts i ho hem fet bé", explicava 
Pol Espargaró, en acabar la cursa. 

El pilot granollerí puja fins al 
desè lloc de la classificació ge-
neral amb 100 punts, té un mar-
ge d'un amb l'onzè, l'Àlex Rins 
(Suzuki), i està a sis del novè, Ma-
verick Viñales (Aprilia) i a tretze 
del vuitè, el seu germà Aleix. 

Motocròs  LA PISTA D'HANDBOL ES TRANSFORMA EN UN CIRCUIT

El Palau embogeix amb el freestyle

El Palau d'Esports va transformar dissabte la pista d'handbol en un gran 
espectacle de salts i peripècies del motocròs. L'empresa d'esdeveniments 
Breaking.es, amb el suport de la firma granollerina Zinkers, va carregar 
d'adrenalina del motor la pista granollerina amb la modalitat Freestyle 
Motocross. La jornada va comptar amb diversos pilots protagonistes, entre 
aquests, el cinc vegades campió del món Maikel Melero; el quatre vegades 
campió d'Espanya Pedro Moreno, i el vallesà pioner de la disciplina Edgar 
Torronteras. També van participar-hi el lleidatà Guillem Navas, un dels 
favorits per guanyar l'estatal; Jabato i Saul Mengual. A més, el Palau es va 
omplir amb prop de 5.000 assistents. Granollers ha estat la primera parada 
d'un dels millors espectacles Freestyle Motocross del món.

x.S.

POL ESPARGARÓ

HONDA REPSOL
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XAVIER SOLANAS
Des de fa una set-

mana, el Mundial 

d'Handbol Femení 

desplega per places 

i patis de col·legis de 

la ciutat un xutòmetre, que té com 

objectiu promocionar l'esdeveni-

ment internacional entre els in-

fants amb uns xuts de punteria en 

una porteria. Entre els tres pals, hi 

ha la imatge d'una portera, que és 

la cadet del BM Granollers, Goun-

do Gassama. 

Gassama és la germana petita 

d'una nissaga d'esportistes pro-

fessionals de la ciutat. Dos d'ells 

estan vinculats a l'handbol, i, a 

més, s'hi van formar al BM Grano-

llers: Mamadou milita a l'Sporting 

de Portugal i Kaba, al Fleury loi-

ret de França –i té molts números 

per disputar el Mundial–. El ter-

cer germà, Sekou, juga a futbol a 

la Segona Divisió espanyola amb 

el Málaga CF. "Estic encantada 
de donar la meva imatge, com a 
representant del Mundial amb 

MUNDIAL 2021 | Participació  ÉS UNA DE LES PORTERES DEL CADET FEMENÍ DEL BM GRANOLLERS

el xutòmetre. És una oportuni-
tat veure'm amb els més petits 
fent punteria en aquesta acti-
vat", explica Goundo, que en algu-

na ocasió ha pres part físicament 

amb l'activitat del xutòmetre: 

"em pregunten si soc jo, i si jugo 
al BMG, clar que sí!".

Goundo, té 15 anys, estudia 4t de 

l’ESO i voldria ser dissenyadora de 

moda, tot i que l'esport, com ha pas-

sat amb els seus germans, és una 

prioritat. El xutòmetre s'instal·larà 

dissabte a la plaça de la Porxada, tot 

coincidint amb la Fira de l'Esport, i 

a la plaça Mas Estaper. JL.R.B.

AMB LA SEVA IMATGE  Goundo Gassama al costat del xutòmetre Sis equips femenins van parti-

cipar dissabte passat al Torneig 

d'Handbol Benjamí, que va tenir 

lloc dissabte entre les places de 

la Porxada i de l'Església, de Gra-

nollers. L'objectiu del campionat, 

que va estar organitzat pel Con-

sell Esportiu del Vallès Oriental 

(CEVO), va ser apropar l'esdeve-

niment internacional a les catego-

El Mundial s'apropa a 
la categoria benjamina

Handbol base  SIS EQUIPS EN UN TORNEIG A LA PORXADA

ries benjamines d'alguns equips 

d'handbol vallesans. 

El torneig benjamí es va cele-

brar al llarg del matí del dissabte 

amb la participació de l'AEH Les 

Franqueses, el Joventut Handbol 

Mataró, l'FH Roquerol, el Palau-

tordera i el KH-7 Granollers Lea 

Kofler. L'equip campìó del torneig 

va ser l'equip del BMG. 

X.S.

Goundo Gassama, imatge 
del xutòmetre del Mundial

Des de fa una set-

i patis de col·legis de 

BENJAMINES  El KH-7 va ser un dels sis equips del Torneig de dissabte

#SheLovesHandball#SheLovesHandball

#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers

Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com
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CULTURA

La vida quotidiana al segle XVLa 'veu' de Montalbano en català Com va influir el mercat del dijous en la vida granollerina? La historiadora medievalista Teresa Vinyoles donarà resposta a aquesta pregunta a Parada i fonda, una xerrada avui, dijous (19 h), al Museu de Granollers.
Avui, dijous (19 h), la Biblioteca Roca Umbert proposa un encontre amb l'escriptor Pau Vidal, conegut sobretot per les seves traduccions al català de les novel·les del comissari Montalbano, a banda d'altres autors italians. En aquesta sessió en concret, el club de lectura de novel·la, dinamitzat per Albert Rubio, s’aproparà a El colibrí, de Sandro Veronesi.

Aquests dies directors i intèrprets ultimen els assajos de la vuitena edició del concurs de Microteatre, que arriba a Roca Umbert durant el cap de setmana. Les quatre obres guanyadores que es repre-sentaran són Cuida't, cuida'ns, 

cuidem-nos de Maria Rodríguez, 
El nostre riu de Juan Jiménez, Fri-

da de Xavier Alomà i Un quadre de 

Hopper de Daniel Casanovas. Cada dia de funció es podran veure les quatre peces seguides, amb un equilibri entre comèdia i drama.El Microteatre és un projecte de creació escènica organitzat de manera conjunta per Roca Umbert Fàbrica de les Arts i l’es-cola de teatre Arsènic per donar oportunitat a dramaturgs novells i joves actors i actrius. La convo-catòria es caracteritza per unes pautes a seguir: les obres han de tenir una durada màxima de 20 minuts, escrites al voltant d’una proposta temàtica preestablerta (la d’enguany és el concepte de 
jo voldria…), plantejades amb un màxim de tres intèrprets que sur-ten d’un càsting obert i escenifica-des en espais singulars de l’antiga fàbrica tèxtil. El secretisme que tradicionalment envolta les loca-litzacions dels muntatges aquest any no s'ha donat i ja s'ha desvelat que els escenaris de Roca Umbert que s'utilitzaran seran la Tèrmica, 

arxiu / x.solanas

TEATRE  ELS ORGANITZADORS DESTAQUEN EL VESSANT PEDAGÒGIC D'AQUEST CONCURS DE DRAMATÚRGIA DE PETIT FORMAT

La 8a edició del Microteatre torna a 
ocupar els espais de Roca Umbert

la Nau B1, la sala la Miranda de l'Espai d'Arts i, com a novetat, la incorporació d’un espai nou del CTUG.La posada en escena es confia a directors professionals, com és el cas de Txell Roda, que repeteix l’experiència per quarta vegada i per a qui el Microteatre és “un 
bon exercici de condensació 
per aconseguir dir moltes coses 
o bé una de sola, però molt ben 
dita, en 20 minuts. És un repte 
complex”.Després de l'edició de l'any pas-sat, molt condicionada per la pan-

dèmia, els organitzadors celebren que aquest cop es puguin recupe-rar aspectes que poden semblar anecdòtics però que contribuei-xen a afavorir la interrelació en-tre autors, directors, intèrprets i públic. És el cas del brou i la xo-colatada que s’ofereix al públic per cortesia de David Salicrú o el sopar de germanor amb tots els equips artístics.  C.R.

El Cor Jove dels Amics de la Unió continua rebent reconeixements. El darrer en arribar és el premi en la categoria de cors infantils i juvenils obtingut al Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Ar-dila, que se celebra a Colombia.Degut a l’excepcionalitat deri-vada de la pandèmia, enguany aquesta convocatòria s’ha cele-brat de manera no presencial i el jurat ha valorat els mèrits ba-sant-se en vídeos enregistrats. El cor granollerí s’hi ha presentat amb dues peces pertanyents a l'espectacle Hits!, presentat el mes de maig passat al Teatre Auditori. La realització dels dos enregistra-ments va anar a càrrec de FRAU. Recerques audiovisuals. i

El Cor Jove dels 

Amics de la Unió, 

premiat a Colòmbia

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DE BUTXACA  Una imatge de l'edició del Microteatre de l'any passat

Del Dv 12 al Dg 14 de novembre
20 h. Roca Umbert
Preu: 12 €

n El jurat del Microteatre ha volgut 
donar prioritat als textos que tenen 
més personatges femenins, per ser 
conseqüents amb la realitat de les 
escoles i centres de teatre, en què el 
nombre de noies triplica al de nois. 
Els càstings per cercar aquests intèr-
prets han estat oberts i han interessat 
a una àmplia tipologia de perfils, de la 
comarca i també de fora. Des d’alum-
nes de l’Institut del Teatre o persones 
amb experiència en el món del teatre 
amateur a d’altres que tasten el cuquet 
escènic per primera vegada.

TEATRE EN FEMENÍ

L’artista de la Roca Ricard Gela-dó, des de fa uns anys instal·lat al Montseny i conegut pel seu tre-ball com a escenògraf, recupera obra antiga i la mostra aquests dies en una exposició a la llibreria i restaurant Anònims.Geladó té predilecció per là-mines d'alumini gravades que després acoloreix amb esprai.  Com explica l'artista,  "aquesta 

exposició mostra una crono-
logia dels esdeveniments que 
he viscut, percebut i imaginat 
fins a l'actualitat. Justament el 
desacord amb aquests fets és 
el que ha provocat  l'impuls ne-
cessari per crear les obres de 
petit format fetes a principi de 
l'any 2000 que ara presento".La mostra es podrà contemplar fins a l'11 de desembre. 

Retrospectiva de l'obra 

de Ricard Geladó a l'Anònims

ART  EL CREADOR ROQUEROL MOSTRA OBRA DELS ANYS 2000

MÚSICA
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MÚSICA  L'HISTORIADOR ORIOL PADRÓ VA GLOSSAR-NE LA FIGURA EN UNA XERRADA AL MUSEU

Carles Riera, referent musical 
i pedagògic a la ciutat i arreu
Dijous, el Museu de Granollers va 
acollir la conferència Carles Riera 

Pujal (1956-2009) - Música i edu-

cació musical a Granollers.  Orga-
nitzada pel Centre d'Estudis de 
Granollers i a càrrec d'Oriol Padró 
–historiador de l'art especialit-
zat en música–, la xerrada va fer 
un retrat de la figura de Riera, el 
músic i pedagog renovador que va 
deixar empremta a Granollers.

El granollerí Carles Riera va te-
nir un paper clau a la capital va-
llesana tan dins la música antiga 
com en la renovació de l'educació 
musical. Agafant com a referents 
els seus mestres Josep Maria Ru-
era i Romà Escalas, el músic va 
aprofundir en els instruments 
antics nodrint-se d'altres artistes 
d'arreu d'Europa. Amb especial 
predilecció pels precedents del 
clarinet, Carles Riera va tocar en 
diverses gires instruments com el 
chalumeau o el corno di bastetto, i 
va esdevenir un pioner i introduc-
tor d'aquests a Catalunya. Durant 
l'acte, els assistents van poder 
veure alguns exemplars d'aquests 

de Cambra de Granollers i la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya, 
i també va participar en diverses 
gires internacionals. 

L'historiador de l'art no només 
va destacar el seu impacte en la 
divulgació musical, sinó també el 
seu paper com a gestor educatiu, 
amb una clara voluntat de "for-

mar una societat més culta des-

pertant l'interès cap a la músi-

ca, en especial la clàssica". A la 
part final de la presentació, es va 
mostrar la rellevància de Carles 
Riera com a professor a l'Escola 
Municipal de Música Josep Ma-
ria Ruera de Granollers. La seva 
aportació, segons Oriol Padró, va 
ser impulsar uns valors pedagò-
gics i humans a l'ensenyament de 
la música. "Per ell, cada alumne 

era un projecte pedagògic", afir-
mava.

En acabar l'acte, es va obrir un 
col·loqui en què els assistents, 
alumnes, familiars i amics de Car-
les Riera, van poder aprofundir en 
la seva figura i recordar les seves 
vivències.  àgata lasheras

EN GIRA  L'obra de Rossini és la primera producció del cicle Òpera a Catalunya

tAG

ARTS VISUALS  EL FESTIVAL ACOMIADA DIUMENGE LES EXPOSICIONS A LA NAU DE DENTS DE SERRA

El Panoràmic ha traspassat l'equa-
dor i està a punt d'enfilar la seva 
recta final, però la programació 
encara reserva activitats per fer, 
totes amb inscripció obligatòria 
a través del web del festival. Avui 
dijous tindrà lloc el laboratori de 
lectures Gathering with Harriet: 

Afrofuturisme i comunitat. Edició II 
(18 h) a la Sala la Miranda de l'Es-
pai d'Arts de Roca Umbert.

Dissabte l'artista Lluis Esto-
piñán impartirà a l'Espai d'Arts el 
taller per a tots els públics Cianotí-

pia: la fotografia blava que sorgeix 

del sol i l'aigua (10 h), a través del 
qual donarà a conèixer les possibi-
litats expressives d'aquesta tècni-
ca basada en les sals de ferro.

Dins la nova secció Panoràmic 
File, que proposa intervencions 
artístiques en arxius preexistents, 
diumenge s'organitza una visita 
comentada a l'exposició Oracle 
de l'artista visual Lurdes R. Basolí 
(11 h), una proposta que combina 
l'esport i la perspectiva de gènere. 
Aquesta és una mostra a l'espai 
públic, en concret al carrer Mare 
de Déu de Montserrat. 

Visites per enriquir el Panoràmic

L’òpera bufa més famosa de la 
història, El barber de Sevilla de 
Gioachino Rossini, encetarà diu-
menge (18 h) la nova temporada 
d'òpera i sarsuela al Teatre Audi-
tori de Granollers, amb la partici-
pació del Cor Amics de l’Òpera de 
Sabadell i l’Orquestra Simfònica 
del Vallès.

L'Associació d'Amics de l'Òpera 
de Sabadell han recuperat aquest 
títol, una dècada després de la 
seva primera representació. La 
nova producció resulta fresca i 
divertida, d’acord amb l’esperit 
d’aquest clàssic del segle XIX.

Per aquells que ho desitgin, la 
funció anirà precedida, una hora 
abans, per una presentació a càr-

rec del musicoleg Marc Heilbron 
a la Sala Petita. Aquesta sessió si-
tuarà a l'espectador en el context 
en què l’òpera va ser creada, apor-
tarà informació sobre el composi-
tor i els personatges principals i 
desvetllarà curiositats i anècdotes 
que l'envolten.

El barber de Sevilla és la prime-
ra producció del 34è cicle Òpera a 
Catalunya. Aquest any el progra-
ma es completarà en els mesos 
vinents amb Don Pasquale i Rigo-

letto, i encara cal sumar-hi l’apor-
tació de les tres òperes filmades 
que es projecten al Cinema Edi-
son. La companyia Milnotes s’hi 
sumarà amb la seva adaptació de 
la sarsuela La corte de faraón. 

L'ÒPERA DE ROSSINI TORNA EN UNA VERSIÓ RENOVADA

'El barber de Sevilla' 

obre la temporada d'òpera

L'avantguarda jazzística en la 
seva essència i amb un toc inter-
nacional s'instal·la a l'escenari del 
Casino de Granollers, en una nova 
escala del 49è Cicle de Jazz.

Divendres (20 h) arriba el torn 
d'un tercet de grans improvisa-
dors, format pel saxo alt Michaël 
Attias, el contrabaixista madrileny 
Javier Moreno i el bateria català 
Ramon Prats. Un projecte col·la-
boratiu i de gran llibertat formal 
on tots tres integrants componen 
i aporten temes. Plegats facturen 
un jazz avançat d'evocació cine-

màtica i que en alguns moments 
flirteja amb el free. Premsa i públic 
coincideixen a remarcar el seu ta-
lent interpretatiu, el gran nivell de 
compenetració que assoleixen en 
directe o l'exquisidesa dels seus 
arranjaments. Alhora, la seva pro-
posta musical també està feta de 
contrastos: atonalitat i lirisme, in-
tensitat i subtilesa, energia i espai.

Per tot plegat, l'actuació de l'At-
tias/Moreno/Prats Trio és un dels 
zenits creatius del cicle i una bona 
mostra de la millor experimenta-
ció d'avantguarda. i

Michaël Attias, l'avantguarda 

internacional al cicle de jazz

El metge granollerí Sagi Tarbal, que ocasionalment també fa incursions 
en el món de la creació artística, inaugura avui, dijous (19 h), una expo-
sició al taller de joieria Tasmania, al carrer Corró. La mostra, que duu 
per títol CCCC, combina els quadres de Tarbal i les joies de Jordi Sán- 
chez, propietari del taller, tots dos amb la creu com a element comú.   

Les creus de Tarbal i Sánchez

Ignasi Prat i la intel·ligència artificial

El Panoràmic File té dues potes més a Barcelona, amb projectes encarregats 
als artistes visuals Ignasi Prat i Laura Torres. Dissabte es farà una visita 
comentada al Centre Excursionista de Catalunya i a l'Arxiu d'Etnografia i 
Folklore de Catalunya (11 h), els espais on tots dos han focalitzat els seus res
pectius treballs. En el cas de Prat, un creador de Sant Esteve de Palautordera 
i amb una trajectòria vinculada a Granollers i Roca Umbert, ha desenvolupat 
el projecte d'experimentació artística Masies imaginades. Prat s'ha capbus
sat en el fons fotogràfic de l'Estudi de la Masia Catalana, iniciat el 1923 per 
encàrrec de mecenes Rafael Patxot i que consta de 7.700 fotografies. "El meu 

projecte tracta d'identificar i remarcar el biaix ideològic d'aquest fons, 

remarcant-ne la condició d'artefacte cultural, perquè darrere d'aquesta 

iniciativa hi havia una clara voluntat de contribució a la construcció naci

onal del país. Aleshores el que he fet és triar 400 d'aquestes fotografies i 

recombinar-les per generar noves imatges, comptant amb la col·laboració 

del col·lectiu Taller Estampa que utilitza intel·ligència artificial", explica.

centre excursionistA  de cAtAlunyA/iGnAsi PrAt

instruments de vent. 
Padró va afirmar que, tot i no 

haver tingut el plaer d'haver-lo 
conegut, ha pogut estudiar la seva 
trajectòria i veure la importància 
de Carles Riera, també més enllà 
de la ciutat. Destacava com l'ar-
tista va formar part d'esdeveni-
ments com el Festival Internacio-
nal de la Música de Granollers i va 
impulsar la creació de l'Orquestra 

CARLES RIERA PUJAL

Arxiu / AjuntAment
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CIA. PONTEN PIE

BAJAU  En aquest muntatge l'aigua és un personatge més

Creant els espectadors del demà

TEATRE GRANOLLERS SE SUMA A LA PROGRAMACIÓ DE LA 17a EDICIÓ D'ELPETIT, EL FESTIVAL INTERNACIONAL D'ARTS PER A LA PRIMERA INFÀNCIA

Atreure nous públics i també generar-ne de nous. És un dels rep-
tes permanents de qualsevol programador cultural. Així ho en-
tenen des de fa temps els responsables del Teatre Auditori i, en 
general, el segell Escena grAn, a través d’accions com la creació 
del cicle de nadons –adreçat a infants de 0 a 3 anys–, inclòs 
dins del projecte de programació familiar Patinautes. 

Uns i altres ofereixen muntatges de menys d’una hora de du-
rada, pensats especialment per als més petits i sense distància. 
L’objectiu és el de plantar una llavor, crear hàbits d’assistència 
als espectacles teatrals i musicals i anar cuidant els espectadors 
del demà.

Aquest cap de setmana el TAG s'adhereix amb dues propos-

tes familiars al programa de la 17a edició d’elPetit, el Festival 
Internacional d’Arts per a la Primera Infància, una iniciativa que 
comparteix els mateixos objectius i que aquest 2021 recupera 
la presencialitat a més de 20 espais a 13 ciutats del territori. A 
l’oferta també s’incorpora el Centre d’Art en Moviment, a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, amb una activitat paral·lela.

Una proposta més

Vinculada amb l’espectacle Nius, la 

Companyia CreaMoviment també pro-

posa una activitat paral·lela i gratuïta 

dirigida a infants de 0 a 2 anys amb 

acompanyants.

El propòsit d’aquest taller és el de 

“viure l’art tenint en compte les ne-
cessitats autèntiques del nadó, per 
donar ales a la seva immensa sen-
sibilitat i gran obertura perceptiva i 
intuïtiva. Un espai segur i de calma, 
on l’art proposa des del cant, la mú-
sica en viu, el moviment lliure, el joc 
i l’experimentació, creant moments 
íntims, càlids i de recolliment i d’al-
tres més oberts, dinàmics i compar-
tits”, indica la companyia.

L'ART DELS CINC
SENTITS AMB NADONS

CIA. CREAMOVIMENT

NIUS  Aquesta proposta està pensada per la interacció de tota la família

Els Bajau són un poble nòmada del 

sud-est asiàtic que s’ha adaptat 

genèticament per passar llargues 

estones sota l’aigua. Inspirats per 

aquesta dada real, la companyia 

Ponten Pie ha ideat una fantasia 

visual a través dels objectes i el 

cos, amb els actors en joc constant 

amb l’aigua, considerada com una 

intèrpret més. L’espai sonor tam-

bé és important, recuperant els 

'Bajau', submergir-se 
en el món de l'aigua

El muntatge Nius de la Companyia 

CreaMoviment està dedicat al mo-

ment únic dels primers 18 mesos 

de vida, i és una proposta interac-

tiva per a nadons en un espai tran-

quil i segur, ple de bellesa, música, 

olors, colors i textures. Els artis-

tes canten, toquen instruments, 

ballen, juguen i interactuen amb 

l’escenografia, convidant petits i 

grans a ser els protagonistes de 

'Nius', una invitació 
per a tota la família

LES FRANQUESES.  Amb el seu nom 

tan peculiar, El Pony Pisador s’ha 

convertit en un dels grups revela-

ció de la temporada, especialment 

programats a festivals i festes ma-

jors. Només aquest estiu ja han 

protagonitzat una quarantena de 

concerts per tot el territori, arros-

segant un bon nombre incondici-

onals. Dissabte abeuren al Casal 

Cultural de Corró d'Avall, on pre-

sentaran el seu nou disc, It's never 

too late for Sea Shanties (20 h.)

Les shanties del títol són les 

cançons de treball marineres que 

es cantaven als vaixells que sol-

caven els oceans sota bandera 

britànica, però el grup també ha 

flirtejat amb la música celta, la 

turca, la búlgara i, fins i tot, el blu-

egrass nord-americà i les taran-

tel·les italianes. També incorpo-

ren al català i al castellà recursos 

vocals insospitats, com la música 

celta, el yodel (el cant tirolès) i els 

cants harmònics i guturals de les 

estepes de Tuva. De fet, han estat 

el primer grup de l’Estat en enre-

gistrar-ne.

I és que aquest quintet de mú-

sics de Vallvidrera fundat fa 6 

anys ha sabut donar-li la volta al 

gènere de la música folk i d’arrel 

tradicional, trobant un equilibri 

perfecte entre el sentit de l’humor 

i el virtuosisme instrumental. Les 

melodies folk, les harmonies vo-

cals i els jocs amb el públic són 

MÚSICA  EL GRUP PRESENTARÀ LES CANÇONS DEL SEU NOU DISC, INSPIRAT EN LA TRADICIÓ DE LES CANÇONS MARINERES

La cultura de taverna segons El Pony Pisador
El PONy PIsAdOR

FOLK  Musicalment, el quintet beu de fonts populars d'arreu del món

sons del mar i la pluja per com-

pondre una banda sonora inspi-

radora.  L’espectacle està recoma-

nat a infants a partir de 2 anys i el 

resultat és una proposta que sor-

prèn, i submergeix l’espectador en 

un univers delicat i poètic. i

Ds 13 de novembre, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 8 €

l’espectacle i gaudint amb la des-

coberta de l’espai. L’escenografia 
està basada en l’obra de l’artista 

plàstica Eva Vázquez i realitzada 

amb aportacions fetes per pares 

i mares interns a les presons de 

Brians 2 i Wad Ras. i

Ds 14 de novembre, 17 h
Teatre Auditori. Preu: 8 €

Dj 11 de novembre, 17.30 h
Centre d'Arts en Moviment
Activitat gratuïta

Literatura i música 

es confonen a ‘La 

cantant de fado’ 

de Jordi Campoy
La cantant de fado és la darre-

ra novel·la de l'escriptor, músic, 

compositor i productor saba-

dellenc Jordi Campoy que avui, 

dijous (19 h), es presenta a la 

llibreria La Gralla, de la mà del 

periodista Jordi Sanuy i l’actriu 

Elisenda Gutés, que farà la lectura 

dramatitzada d’alguns fragments.

Una novel·la negra que té la 

ciutat de Lisboa com a rerefons 

i el lament del fado com a banda 

sonora. De fet, el mateix autor 

l’ha publicada a les plataformes 

digitals. A la presentació tampoc 

no hi faltarà, ja que Campoy inter-

pretarà algunes de les seves com-

posicions al piano. 

ingredients assegurats.

Els seus directes, amb temes 

propis i versions, poden ser mara-

tonians i sempre únics, diferents 

i imprevisibles, perquè mai repe-

teixen el mateix repertori. 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 11 al diumenge 14 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 11º 18º 8º 19º 10º 16º 8º

CASTELLS  MALGRAT EL PARÈNTESI, ELS XICS VAN FER UNA BONA ACTUACIÓ, AMB 3 CASTELLS DE 7

Xics recuperen la Porxada
L’espera ha estat molt llarga i difí-
cil de passar, però el llarg calvari 
ja ha quedat enrere. Després de 
2 anys d’aturada forçosa per les 
restriccions anticovid, diumenge 
al migdia els Xics de Granollers 
van tornar a aixecar castells a pla-
ça, en el marc de la Diada del 30è 
aniversari.

La colla local va arrodonir una 
jornada de castells de 7, amb el 3 
de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agu-
lla. Abans i després, van completar 
l’actuació amb dos pilars de 4, un 
pilar de 5 i tres pilars de 4. Per la 
seva banda la colla convidada, els 
Sagals d’Osona, van plantar el 3 de 
7, el 4 de 7, el 5 de 6 i un pilar de 5.

Més enllà dels castells assolits, 
els granes han mostrat la satisfac-
ció pel fet d’haver completat una 
jornada a casa i amb visos de nor-
malitat. Les xarxes socials s’han omplert de vídeos, fotografies i co-
mentaris que revelen l’emoció i la 
il·lusió del moment viscut i, sobre-
tot, molt d’orgull pel pas endavant 
que ha representat poder tornar a 
fer pinya. També la festa de cele-
bració que va seguir a continuació. 

CINEMA  L'AEG CONTINUA EL CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA

A principis de mes ha arrencat el 
tardoral Cinema de Muntanya, el 
cicle de projeccions de documen-
tals organitzat per l’Agrupació 
excursionista de Granollers que 
ocuparà tots els dimarts de no-
vembre. Enguany el programa el componen quatre títols i aquesta 
setmana (20 h) arriba el tercer: 
Salto is the king.

Aquest multipremiat documen-
tal d’una hora, dirigit el 2020 per 
l’eslovac Pavol Barabáš, narra 
com explorar i fer ràpel extrem 

Amistat, adrenalina i risc al 

Tardoral dels excursionistes
per les cascades més altes del 
món es converteix en el repte èpic 
d'una colla d'amics. Els escenaris 
de vertigen que apareixen són 
True de Fer i Bras Magasin, a l'illa 
Reunió; Tugela, a Sud-àfrica, con-
siderada recentment com la cas-
cada més alta del planeta, i la més 
impressionant de totes: el Salto de 
l'Ángel, a l'Amazònia veneçolana.

Les sessions se celebren al local 
de l’AEG i són gratuïtes pels socis 
de l’entitat i amb un preu de 4 eu-
ros per al públic en general. 

Jordi Ribó exposa 

les fotos del volcà 

de Cumbre Vieja

El fotògraf Jordi Ribó i l'editorial 
Alpina han unit forces per presen-
tar en temps rècord les imatges 
que el primer va captar del volcà 
en erupció de la Palma, fa poques 
setmanes. Les impactants imatges 
formen part de l'exposició Tocant 

la lava del volcà Cumbre Vieja. Illa 

de la Palma, que ja es pot veure al restaurant El Mirallet fins a finals 
de novembre.

Algunes de les instantànies de 
Ribó han servit  a TV3 per il·lus-
trar les trajectòries de les colades, 
a tocar de les cases i els cultius 
afectats. 

El Montseny és un petit univers 
que ha generat llegendes orals i 
també molta bibliografia. Ara s’afe-geix un nou títol. L’autor de Breda 
Andreu Pujol Mas, llicenciat en His-
tòria i en Història de l’Art i màster 
en Iniciació a la Recerca en Huma-
nitats i postgrau en Gestió de l’Art 

Actual presenta avui, dijous (18.40 
h), al Museu de Ciències Naturals 
101 anècdotes del Montseny. El vo-
lum, publicat per Efadós i amb 350 
pàgines il·lustrades, comprèn més 
d’un centenar de textos que recu-
llen fets històrics, llegendes, oficis, 
personatges i altres curiositats vin-

La Tela presenta un anecdotari 

sobre el massís del Montseny

culades a aquest “territori de con-

trastos: proper a la ciutat, però, a 

la vegada, força desconegut fins 

fa relativament poc”. Aquesta re-
copilació té una doble funcionali-
tat, com a llibre de consulta i com 
a guia de camp per viure de prop 
els continguts que s’hi expliquen, 
protagonitzats per una variada ga-
leria de tritons, avets, reis, bruixes, 
dones d’aigua, bosquerols, pagesos, 
carboners, terrissaires, clergues, 
militars, pintors i presidents. 

toni torrillas

4 DE 7 La Diada del 30è aniversari va tenir optimisme i regust de normalitat

HANDBOL. DISSABTE 13, 12 h
FRAIKIN BMG - BIDASOA IRUN
Palau d'Esports. Amb A. Compañón i D. Godoy

BÀSQUET. DISSABTE 13, 17.45 h
CB GRANOLLERS - UE MATARÓ
c. Girona. Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 14, 16.30 h
UE OLOT - EC GRANOLLERS
Estadi Olot. Amb Emma Montané i Dani Godoy

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

Alguns participants han qualificat 
la matinal castellera de “balsam”.

La resta d’activitats de la set-
mana que van precedir també van 
regalar bones sensacions, com 

els pilars de vigília aixecats da-
vant del mural del carrer de Santa 
Apol·lonia o l’assaig a una sala de 
l’Aplegador ben concorreguda i 
amb tot l’ambient d'una Diada.  
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De la natura a l'arquitectura

L’exposició El Modernisme i les flors encara es podrà visitar al Museu fins al gener, però diumenge la seva cocomissària Fatima López, farà una visita comentada a la mostra (12 h) que documenta com la natura va ser la gran musa i font d'inspiració dels arquitectes i artistes modernistes.
Cita amb el RetroCaldes

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 11 

17 h Espai d'Arts. Roca Umbert

Gathering with Harriet: Afrofuturisme i 

comunitat. Laboratori de lectures
17.30 h CAM. Roca Umbert

L’art dels 5 sentits. Taller familiar
18.30 h Museu de Ciències Naturals

Presentació del llibre 101 anècdotes 

del Montseny d'Andreu Pujol Mas
19 h Biblioteca Roca Umbert

Trobada amb el traductor Pau Vidal
19 h Llibreria La Gralla

Presentació del llibre La cantant de 

fado de Jordi Campoy
19 h Museu de Granollers

Parada i fonda. La vida quotidiana al 

segle XV. A càrrec de Teresa Vinyoles

DIVENDRES, 12

20 h Casino de Granollers

Attias/Moreno/Prats Trio. Jazz
20 h Roca Umbert

Microteatre 2021

DISSABTE, 13

10 h Espai d'Arts. Roca Umbert

AGENDA

 Cianotípia, la fotografia blava que 
sorgeix del sol i l’aigua. Taller
18 h Restaurant Anònims

Ciutats del demà i la tradició anarquista 

en la història del pensament urbanístic 
del segle XX. Xerrada
18 h Teatre Auditori de Granollers

Bajau. Espectacle familiar
20 h Roca Umbert

Microteatre 2021
20.30 h Espai Milnotes

Divas al rojo vivo. Xou cabaret

DIUMENGE, 14

11 h c. Mare de Déu de Montserrat

Visita comentada a l'exposició Oracle

17 h Teatre Auditori de Granollers

Nius. Espectacle familiar
18 h Cinema Edison

Curts KIDS. Projeccions de curts
18 h Teatre Auditori de Granollers

El barber de Sevilla. Òpera
18 h Roca Umbert

Microteatre 2021

DIMARTS 16

18.30 h Museu de Granollers

AGEVO: Blockchain: Un canvi de

Els amants de les quatre rodes amb regust 
antic tenen una cita diumenge al RetroCaldes, 
la concentració i exposició de vehicles antics i 
clàssics organitzada pel Club de Cotxes Antics 
de Caldes de Montbui. En aquesta tercera 
edició esperen aplegar més de 200 cotxes de 
totes les èpoques. Però tots, això sí, anteriors 
al 1991. La trobada es fa a l'aparcament 
del supermercat Caprabo, de 9 a 14 h. Els 
participants podran esmorzar, obtindran un dorsal commemoratiu i també dret 
a participar en diferents categories de premis: singular, antic, llunyà i premi del 
públic. Els assistents, a més de badar veient els vehicles en exposició, tindran 
paradetes, activitats, entreteniment per a la canalla i servei de bar. 

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

DIJOUS, 11

18 h Can Font

Plenopausa. Més enllà de la menopausa

DIVENDRES, 12

18.30 h Casal Infantil de Bellavista

IX Festa de la Infància

DISSABTE, 13

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall

El Pony Pisador en concert

DIUMENGE, 14

9 h Consell de Poble de Llerona

XXX Caminada Popular de Llerona
17 h Teatre Auditori de Bellavista

L'Inspector de Gogol. Teatre

paradigma. Xerrada
20 h Agrupació Excursionista

Projecció de Salto is the king

DIMECRES, 17

18 h Canal YouTube Ciutats

Defensores dels Drets Humans

Activista nicaragüenc Amaru Ruiz

LES FRANQUESES
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