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

L'Ajuntament destinarà prop 
de 2 milons a la reforma de 

places i del parc del Congost

La inversió municipal en el proper 

exercici creix més d'un 20% respecte a la 

de 2021 i suposarà un 12% de la despesa

L'edifici de pisos de lloguer del passeig 

de la Muntanya i la refoma de les piscines 

sumen 3,2 milions dels 11,8 pressupostats

çar els projectes de 2021 i Terrades indica que a 31 

de desembre d'enguany l'endeutament de l'Ajunta-ment serà similar als 23,2 milions d'euros de �inals 
de 2020. El regidor també recorda que el consistori 

va reduir molt el deute viu, que al 2011 era de 52,7 

milions, i que Granollers tindrà el 2022 una ràtio 

d'endeutament del 41%, molt per sota de l'índex de tutela �inancera (75%) i del màxim autoritzat als municipis (110%). Per afrontar les inversions el 
govern també preveu dues subvencions provinents, d'una banda, de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
per a la recuperació de pous i mines per a l'aigua de 

rec i, per l'altra banda, de la Diputació, per al projec-te de reforma de les piscines cobertes.
A més, Terrades, tenint en compte la ràtio d'en-

deutament i les previsions del romanent de 2021, 

assegura que l'Ajuntament tindrà "el marge neces-

sari per si arriben fons Next Generation poder 

afrontar-ne el co�inançament". ❉ MONTSE ERAS

L'Ajuntament de Granollers encararà el darrer any 

sencer de mandat amb un paquet d'inversions d'11.813.738 euros, el més alt des de 2019 (quan els més de 4 milions per a la reurbanització del po-lígon Font del Ràdium van en�ilar la xifra �ins als 13,5 milions). Respecte a l'exercici actual, la parti-
da de 2022 creix un 20,84% i suposarà el 12% del 

total de la despesa municipal pressupostada.Les principals partides pel que fa a les xifres més 
elevades seran els 1,4 milions per als 17 habitatges 

de lloguer social que l'Ajuntament promou al passeig 

de la Muntanya –que enguany ja comptaven amb 

800.000 euros per a la redacció del projecte, i els gai-rebé 1,8 per a la reforma dels vasos de les piscines 
cobertes del CNG –que en l'actual exercici van rebre 

una partida d'1,6 milions i que seguiran presents a les inversions del proper any �ins a sumar 4 milions–.La transformació dels espais urbans també serà 
una de les prioritats de la proposta del govern lo-

cal, que invertirà prop de 2 milions d'euros a la reforma de places, com la de Can Bassa, Jaume I, Sant Miquel i les placetes interiors de Primer de 
Maig, així com a l'adequació del parc del Congost, 

"sobretot a la transformació de la zona de jocs, 

i per apuntar a la transformació del riu", indi-cava la primera tinenta d'alcaldia, Alba Barnusell.El regidor d'Hisenda, Jordi Terrades, també des-tacava el nou vial d'accés a l'Hospital, el pas inferior 
a l'estació Granollers-Canovelles i l'increment de 

sistemes de videovigilància i lectura de matrícules.

Préstec bancari a l'espera del romanent 2021Per �inançar tots aquests projectes, el govern preveu 
incrementar l'endeutament a través de préstecs ban-caris de �ins a 10 milions d'euros. Amb tot, el regidor 
d'Hisenda assegurava que abans d'acabar l'exercici bona part d'aquest �inançament bancari es podrà amortitzar gràcies a l'aplicació de part del romanent 
de tresoreria positiu d'enguany. De fet, aquesta operació també s'ha fet per �inan-

Nova oficina de 

rehabilitació d'edificis

Una altra de les partides rellevants del pressupost 

d'inversions són els 440.000 euros que el govern 

destinarà a ajuts per a la rehabilitació energètica 

i accessibilitat d'edificis privats, "una xifra que 

acabarà sent més gràcies a les aportacions d'al-

tres administracions", augurava Terrades. Així, 

Alba Barnusell explicava que aquests ajuts per 

reduir el consum energètic a les llars i empreses 

estarà vinculat a una nova Oficina de rehabilitació 

per ajudar a reformar els habitatges, "que s'ha 

demostrat que són els espais que més consu-

meixen energèticament", indicava.

INVERSIONS AMB MÉS DOTACIÓ IMPORT (€)

Reforma de les piscines cobertes 1.779.700 

Edifi cis d'habitatge de lloguer 1.450.000 

Nou vial d'accés a l'Hospital i vorera del c. F. Ribas 585.000

Pressupostos participatius 500.000

Ajuts per a rehabilitació energètica i accessibilitat 440.000

Remodelació plaça Jaume I 350.000

Informàtica i telecomunicacions 325.000

Remodelació plaça de Can Bassa 315.000

Adequació parc del Congost 300.000

Espais urbans 350.000

Adequació placeta interior de Primer de Maig 280.000

Projecte adequació de Roca Umbert (Feder eix 6) 273.000

Equips de vigilància Policia Local 250.000

Pas inferior vies de l'estació de la línia del nord R3 250.000

Remodelació plaça Sant Miquel 250.000

Integració urbana de la carretera BV-1432 (Lliçà) 245.000

Adequació de l'edifi ci de l'Ofi cina d'Atenció (OAC) 200.000

Inversió pla renovació del Teatre Auditori (TAG) 200.000

Adequació del llac i la sala de màquines de Ponent 180.000

Instal·lacions esportives 180.000

Inversions en equipaments educatius 150.000

Intervencions a l'Escola Montserrat Montero 150.000

Adequació paviments 150.000

Calçada única carrer Francisco Pizarro 131.700

Material enllumenat públic 125.000

Renovació xarxa de clavegueram 120.000

Inversions TAG i Centre Cultural 100.000

Arbres i jardins 100.000

Renovació parc mòbil municipal 100.000

Adquisició de sòl i expropiacions 100.000

Renovació de voreres i accessibilitat 100.000

Grans reparacions de maquinària d'edifi cis 90.000

Equipament unitat d'acollida temporal a Palou 90.000

Subvenció GPSA Centre Cultural 78.000

Parc Mòbil Policia Local 75.000

Xarxa d'aigua de pous d'en Serra 65.000

Altres 1.226.338

TOTAL 11.813.738
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GRANOLLERS. El pressupost conso-

lidat de l'Ajuntament de Granollers 

–el Museu i les societats munici-

pals– per a 2022, de 96,9 milions, 

és el més expansiu del mandat. Això 

respon, segons indicava el regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades, a la "sor-
tida de la situació més complica-
da de la Covid, tot i que no podem 
abaixar la guàrdia". El govern local 

vol "començar a afrontar reptes 
com la transició energètica i eco-
lògica, amb mirada llarga, com 
a mínim fins a 2030", afegia. Per 

El pressupost creix fins als 96,9 milions

fer-ho possible, Terrades recordava 

que, tot i que s'ha incrementat la pressió fiscal per sota de l'IPC, el go-

vern recaptarà 1,2 milions d'euros 

més com a ingressos corrents, arran de les modificacions a l'alça d'alguns 
impostos i taxes. Amb tot, recordava 

que les perspectives de recaptació 

a través de l'anomenat impost de 

plusvàlues s'han reduït en 800.000 

euros. "Hem pressupostat a la bai-
xa perquè fins que no es comenci 
a aplicar la nova normativa no 
sabrem quin és l'impacte" a les 

2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 2021 (€)
var. 
(%)

2022 (€) var. (%)

Ajuntament 76.149.050 82.797.656 82.338.703 83.521.025 1% 88.098.300 5,5%

Museu Municipal 1,284.526 1.402.908 1.571.566 1.591.164 1,2% 1.682.687 5,8%

Roca Umbert 1.640.868 1.688.174 1.7580.279 1.722.679 -2% 1.804.859 4,8%

Granollers Mercat 1.462.805 1.473.752 1.620.507 1.720.197 6,2% 1.782.103 3,6%

Granollers Escena 1.858.551 1.893.216 2.055.300 1.653.058 -19,6% 1.946.722 17,8%

Granollers Promocions 1.418.189 1.458.135 1.487.548 1.533.896 3,1% 1.586.689 3,4%

Total consolidat 83.811.991 99.713.842 90.723.885 91.742.019 1% 96.901.536 5,6%

arques municipals. Davant aquesta 

incertesa, el fons de contingència ha crescut fins al milió d'euros.
En canvi, l'Estat transferirà 2,1 

milions a l'Ajuntament, 1,7 mili-

ons més que enguany; i tot i haver desaparegut el fons Covid de la 
Generalitat, un nou programa de 

la Diputació ho compensarà, asse-

gurava el regidor.

Pel que fa a les despeses, hi ha 

un increment de 3 milions de des-

pesa ordinària, que es reparteixen 

entre 450.000 euros per l'incre-

La projecte de pressupostos per al 2022 del PSC es va aprovar amb els vots també d'ERC i Junts, des-

prés que l'equip de govern accep-

tés una dotzena de propostes de 

les dues principals formacions de 

l'oposició, "que es concretaran 
en el mateix document pressu-
postari o, a partir del març, quan 
es pugui aplicar el romanent de 
2021", apuntava Terrades.A proposta d'ERC, el govern aug-

mentarà les partides pressupostà-

ries per a beques i ajuts destinats 

a l'educació no obligatòria, menja-

dor, a la pràctica esportiva i a l'es-

cola de música. "És un primer pas 
per a un sistema de beques que 
garanteixi l’equitat a totes les ac-
tivitats", afegia Núria Maynou. ERC també ha acordat amb el PSC aug-

mentar la partida destinada a les 

bonificacions per a persones amb 

escassa capacitat econòmica per 

Més beques educatives, 
assistència psicològica a 
joves i renovació de voreres

EL PSC INCORPORA PROPOSTES D'ERC I JUNTS, QUE VOTEN A FAVOR DE LA PROPOSTA PER A L'EXERCICI DE 2022pagar l'IBI, i una partida de 100.000 
euros per a la futura residència de 

gent gran del carrer Tetuan, pen-

dent de fa anys i actualment atura-

da per repensar-ne el model.

De fet, en aquesta darrera pro-

posta, els republicans coincidien 

també amb Junts per Granollers, 

que ha aconseguit acordar amb el PSC mitja dotzena més d'iniciatives. 
El regidor Josep M. Noguera apun-

tava que la partida per a les entitats 

del tercer sector que es dediquen a 

l'emergència alimentària augmen-

tarà en 15.000 euros; la destinada 

a l'assistència psicològica a joves 

i adolescents, en 10.000; i també 

s'incrementarà la de renovació de 

voreres i accessibilitat a l'espai pú-

L'OPINIÓ DE L'OPOSICIÓ

ERC: "Voldríem un 
debat més ampli" 

El portaveu de Ciutadans, Jorge 
Pavón, feia notar que el pressu-

post "només creix per les in-
versions". A més, considerava 

que el romanent s'hauria d'utilit-

zar per ajudes en el moment de 

disposar-ne, no per inversions ni 

mesures que caldria impulsar al 

gener. El grup s'abstenia.

Cs: "Només creix 
per les inversions" 

El regidor de Junts per Grano-

llers Josep M. Noguera assegu-

rava que el grup estava "satisfet 
de l'empremta que deixem 
en aquest pressupost" i consi-

derava que "no és moment de 
determinades inversions, sinó 
de donar suport a les persones 
que continuen passant-ho ma-
lament, empreses i entitats".

Junts: "Toca ajudar 
empreses i entitats"

Tot i el vot a favor, la portaveu re-

publicana, Núria Maynou, insistia 

que "no és pressupost que farí-
em nosaltres i no compartim la 
forma en què es debat", deia, i 

proposava que aquest vagi més 

enllà dels portaveus municipals 

i s'ampliï a la resta de regidors a 

les comissions informatives. En-tre les propostes  d'ERC que no 
s'han acordat, hi ha l'elaboració 

d'un pla de recuperació de les ga-leries del mercat de Sant Carles.
ment salarial dels treballadors 

públics i l'impacte de la valoració 

de llocs de treball; els 1,8 milions 

arran del nou contracte d'escom-

braries i neteja i l'increment dels 

costos energètics, així com més 

inversió en ciberseguretat.

Segons indicava Terrades, també 

hi haurà un increment de la despesa 

en programes d'atenció domicilià-

ria, neteja de zones verdes en cap de 

setmana, subvencions a la promoció del comerç i als centres de formació 
en arts escèniques. i m.eras

El regidor de GxI-Primàries, Joan 
Ricart, hi votava en contra i tro-

bava a faltar que els pressupostos 

tinguin una línia per impulsar l'FP 

i la creació d'especialitats socio-

sanitàries i un campus a la ciutat.

Primàries: "Trobem a 
faltar l'impuls a l'FP"

blic. A més, Junts ha acordat 40.000 

euros per subvencionar comunitats 

de propietaris que vulguin instal-

lar punts de recàrrega de vehicles; 

50.000 euros per a millores ener-

gètiques a empreses; 100.000 per 

subvencionar empreses per ajudar 

a mantenir llocs de treball, i 80.000 

per ajudar autònoms a mantenir 

l'activitat econòmica.

Les tres formacions van posar 

en valor el fet d'haver arribat a un 

acord. L'alcalde, Josep Mayoral, em-

fatitzava que "és un pressupost de 
suma, i aquesta és la millor notí-
cia per a la ciutat perquè també 
és important que, en temps con-
vulsos, a Granollers puguem ex-
plicar que sabem acordar". i m.e.
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Europa destina 200.000 euros al 

projecte pilot de l'Agenda Urbana
L'arribada de finançament pro-

vinent dels fons Next Generation de 

la Unió Europea comença a fer-se 

efectiva. Tot i que el govern grano-

llerí encara espera obtenir resultats 

les properes setmanes d'algunes de 

les peticions ja aportades, així com 

treballa en nous projectes per pre-

sentar-se als fons, ja s'han palesat 

ajuts en el desdoblament de l'R3 i 

en equipaments sanitaris. Segons 

avançava la primera tinenta d'al-

calde, Alba Barnusell, Granollers 

també rebrà 200.000 euros com a 

ciutat vinculada a l'Agenda Urba-

na, alineada amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible.

La resolució provisional de l'ad-

judicació d'aquests ajuts Next Ge-

FINANÇAMENT  GRANOLLERS REBRÀ L'AJUDA DELS NEXT GENERATION, A TRAVÉS DEL MINISTERI

neration ha estat publicada a la seu 

electrònica del Ministeri de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Urbana, 

amb un pressupost total de 20 mi-

lions d'euros per a l'elaboració de 

projectes pilot de plans d'acció local 

de l'Agenda Urbana Espanyola.

Entre els projectes pilot preselec-

cionats, també hi ha Sarrià de Ter, 

Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Boi, Viladecans, Mataró, Terrassa, 

Santa Coloma de Gramenet i la Di-

putació, que podran desenvolupar 

el seu projecte a Catalunya.

D'entre les 233 sol·licituds rebu-

des, el ministeri ha preseleccionat 

121 projectes per la seva qualitat, 

singularitat i capacitat d'exempli-

ficació que els permet convertir-se 

en projectes pilot transferibles a 

altres poblacions. Granollers ha 

estat seleccionada en la posició 82 

dels 233 projectes, dins del grup 4: 

entre 50.001 i 100.000 habitants, 

i rebrà un total de 200.000 euros.

La convocatòria forma part del 

Suport mutu en salut mentalIñaki Rubio presenta 'Morts, qui us ha mort?'
L'entitat Daruma, amb motiu del seu 25è 

aniversari, organitza avui, dijous (18 h), 

la taula rodona Posar en valor el suport mutu 

en salut mental. L'acte tindrà lloc a la sala 

l'Aplegador de Roca Umbert.

El club de lectura de la llibreria La Gralla, conduït per Jordi Sánchez, 

ha convidat Iñaki Rubio, autor de Morts, qui us ha mort?, a una sessió 

dilluns (19 h) per parlar d'aquesta història d'un fraticidi que va 

trasbalsar el pirineu andorrà. Per participar-hi, cal inscriure's a 

activitats@lagralla.com. Divendres 26 el convidat serà Carles Porta.

SOCIETAT

Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència amb la contribució a 

l'objectiu d'apostar per una plani-

ficació estratègica, integrada i inte-

gral a totes les àrees urbanes, tant 

en entorns rurals com urbans, als 

objectius globals de la sostenibilitat 

social, econòmica i mediambiental.

Els projectes pilot hauran d'estar 

finalitzats abans del setembre de 

2022. I visibilitzaran, des de l'àmbit 

local, el potencial de l'Agenda Ur-

bana Espanyola per treballar a les 

àrees urbanes de totes dimensions, 

de manera transversal i integrada, 

amb una visió estratègica, i a través 

d'un model de governança que ga-

ranteixi la participació ciutadana.

Des de fa unes setmanes que el 

nombre de positius de Covid-19 

ingressats a l'Hospital General 

de Granollers volta la desena de 

persones. De fet, dimecres hi ha-

via justament 10 ingressats per 

coronavirus, 1 més que fa una set-

mana. Tot i la contenció de casos 

als centres hospitalaris, les dades 

epidemiològiques han anat empit-

jorant fins que al conjunt del país 

el risc de rebrot torna a ser alt.

 Segons les dades facilitades per 

la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers, aquesta setmana el 

centre ha donat 3 altes, de manera 

que n'acumula 2.028, i no ha ha-

gut de lamentar cap defunció, tot 

i que la setmana anterior se'n van 

produir 3 i el centre acumula, des 

de l'inici de la pandèmia el març 

de l'any passat, 313 morts de per-

sones positives de Covid-19.

Els darrers 15 dies el risc de re-

brot a Granollers ha anat augmen-

tant, tot i que es manté moderat 

–la darrera setmana ha passat de 

67 a 80, i en fa dues era de 46–. La 

velocitat de contagi (Rt) també ha 

anat a pitjor en aquest període i 

ha passat de 0,70 fa 15 dies a 1,49, 

fa una setmana, i a l'1,52 d'aquest 

dimecres –és a dir que cada per-

sona positiva de Covid-19 en con-

tagia una i mitja–. En canvi, a les 

Franqueses les dades epidemiolò-

giques han millorat aquesta dar-

SALUT  CREIX EL RISC DE REBROT I LA VELOCITAT DE CONTAGI

Els positius de Covid-19 

ingressats a l'Hospital es 

mantenen en una desena

Premiat

L'Hospital de Granollers ha estat guar-

donat amb el premi a la millor política 

d'RSC i Qualitat, juntament amb el Grup 

Hospitalari Quirón, en la 7a edició dels 

premis de la publicació New Medical 

Economics, lliurats dilluns a Madrid. La 

revista digital especialitzada en el món 

de la gestió sanitària i l'experiència del 

pacient lliura aquests guardons anuals 

per reconèixer la tasca de professionals, 

administracions i entitats que el 2021 

han contribuït de manera significativa al 

desenvolupament de la biomedicina i les 

ciències de la salut a l'Estat i han mantin-

gut una activitat innovadora, investiga-

dora, de gestió i d'experiència al pacient.

MILLOR POLÍTICA 
D'RSC I QUALITAT

rera setmana i ha passat d'un risc 

de rebrot de 60 a 46, i d'una RT de 

2 a 1,01.

Les dades han empitjorat clara-

ment al conjunt del país, amb un 

risc de rebrot de 141 i un Rt d'1,45, 

i al del Vallès Oriental, en què s'ha 

passat d'un risc moderat de 56 a 

137, amb una velocitat de contagi 

de l'1,8 –amb unes mitjanes que 

responen en bona part a les males 

dades registrades a Mollet–. M.E.

Alumnat del Bellera estrena un curt 

experimental sobre la sostenibilitat
Alumnat de batxillerat escènic de l'IES Celestí Bellera ha interpretat un 

curtmetratge experimental en què, a través del cos exploren el paradig-

ma de sostenibilitat actual, l'alteritat i el concepte d'ecofeminisme. El 

treball audiovisual es presentarà avui, dijous (19.30 h), al cinema Edi-

son. La sessió comptarà amb una postreflexió moderada per l'experta 

en qüestions de gènere i feminisme Meritxell Joan Rodríguez. 

Granollers té la  82a posició
 de les 233 propostes

 presentades, i és un dels vuit
 municipis catalans triats
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L'Agència de Residus de Catalu-

nya destinarà 38 milions d'euros 

a l'ampliació de la planta de trac-

tament de residus del Vallès Ori-

ental. Això permetrà que la planta 

que gestiona la matèria orgànica 

del Vallès Oriental, el Moianès i 

part del Maresme, que actualment 

ho fa en 52.000 tones anuals, pu-

gui passar a gestionar-ne 80.000 

en una primera fase, a finals de 

2024, i fins a 100.000 tones cada 

any més endavant, al voltant de 

l'any 2030.

Actualment, ja està adjudicat 

l'equip que ha de fer el projecte 

executiu i la direcció d'obres, i 

la previsió és que entre finals de 

l'any que ve i començaments de 

2023 es puguin executar els tre-

balls. Per dur a terme l'ampliació 

caldrà traslladar les oficines del 

centre de tractament de residus 

actual, les instal·lacions de Ser-

veis Ambientals del Vallès Orien-

tal i un magatzem de contenidors 

més al nord de la parcel·la actual 

i de l'estació depuradora d'aigües, 

que també té previsions de crei-

xement amb la implantació d'un 

terciari els pròxims anys.

"Estem planificant uns ser-

veis ambientals de país amb 

previsió de les necessitats que 

pugui haver-hi els pròxims 

anys i fins al 2050", explicava 

el president del Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Ori-

ental, Albert Camps, en una tro-

bada divendres amb el director 

de l'Agència de Residus de Cata-

lunya, Isaac Peraire. A més, men-

tre durin les obres d'ampliació, la 

unitat de transferència de rebuig 

x.l.

MEDI AMBIENT  LA INVERSIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS  PERMETRÀ GESTIONAR 80.000 TONES D'ORGÀNICA ANUALS EL 2024, I 100.000 TONES AL VOLTANT DEL 2030

La planta de tractament de 
matèria orgànica s'ampliarà 
per doblar-ne la capacitat 

RESIDUS  La planta de tractament de matèria orgànica de Granollers

Els darrers 10 anys, 25 municipis 

catalans han optat per la munici-

palització del servei d'aigua. El cas 

més significatiu és el de Terrassa, 

amb 200.000 habitants, que l'any 

2017 va fer el pas de recuperar un 

servei bàsic. Així ho destacava di-

vendres la Plataforma per l'Aigua 

de Granollers, que va organitzar a 

la Porxada una nova xerrada per 

explicar els motius per a la muni-

cipalització del servei a Granollers 

i va instal·lar un punt de recollida 

de firmes –cal aconseguir-ne més 

de 6.700 abans del 9 de desembre– 

per a la consulta referendària que 

es vol sol·licitar a l'Ajuntament.

En la trobada va participar-hi Llu-

ís Basteiro, coordinador de l'Associ-

ació de Municipis per l'Aigua Pú-

blica, qui va criticar l'estudi que ha 

encarregat l'Ajuntament de Grano-

llers per valorar avantatges i incon-

venients dels models de gestió, per-

què "tot l'informe està construït 

per tal que surti favorable a la 

gestió privada i, tot i això, només 

marca una diferència de 40.000 

"Al 90% del planeta la gestió de l'aigua és pública"

tracta a la planta del camí Ral, a to-

car de Montornès, s'elabora com-

post i també energia verda en for-

ma d'electricitat i de biogàs. D'una 

banda, amb l'increment de matèria 

orgànica que es tractarà els prò-

xims anys, creixerà també el volum 

de compost, de manera que a més 

la línia de tractament de compost 

actual se n'habilitarà una altra per 

a "compost d'alta qualitat".

També creixerà la producció 

de biogàs, que actualment ser-

veix per produir energia elèctrica 

renovable. "A més de produir 

energia per a l'autoconsum de 

la mateixa planta, també gene-

rarà un excedent de biogàs que 

pot convertir-se en biometà". 

"Això pot injectar-se a la xarxa 

de gas natural o destinar-se al 

parc de vehicles mitjançant una 

gasinera, tant per a la mateixa 

flota del consorci com altres ve-

hicles que funcionin amb gas", 

deia Camps.  x.l.

també quedarà afectada i caldrà 

trobar alternatives perquè durant 

uns mesos es puguin traslladar 

aquests residus a una altra planta.

Peraire, per la seva banda, 

apuntava que instal·lacions de 

tractament com la de Granollers 

han d'estar "en constant evolu-

ció", perquè "els objectius que 

marca la UE i el convenciment 

que tenim nosaltres fan que la 

recollida d'orgànica sigui cada 

cop més important". En aquest 

sentit, assegurava que "cada cop 

fan falta instal·lacions més efi-

cients i innovadores per tractar 

aquests residus, adaptades a 

cada territori i que permetin fer 

una millor selecció", i que "els 

municipis apliquin sistemes de 

recollida d'alta eficiència".

Amb la matèria orgànica que es 

euros a favor de la gestió privada". 

També apuntava que a Catalunya 

"hem normalitzat una situació 

anòmala", que és que al 80% dels 

municipis la gestió de l'aigua està 

en mans privades. "Això no passa 

enlloc més del món; al 90% del 

planeta la gestió és pública", deia.

Míriam Planas, d'Aigua és Vida, 

apuntava que l'entitat fa 10 anys 

que té en marxa una campanya per 

a la municipalització de l'aigua a tot 

Catalunya "perquè la situació és 

anòmala respecte a la resta del 

món". Planas explicava que ara 

finalitzen moltes concessions ar-

reu del territori, i que això és "una 

oportunitat" per obrir el debat so-

bre el model. "Les enquestes diuen 

que el 80% de la ciutadania de 

Catalunya vol una gestió directa 

del servei", que "és la manera de 

garantir més transparència, uns 

preus més baixos, més eficiència 

i que els ajuntaments tinguin el 

control". I afegia: "Això permet 

afrontar amb millors condicions 

l'emergència social i l'emergèn-

cia climàtica, ja que cada cop cal-

dran més polítiques públiques 

per garantir l'accés a l'aigua".

Finalment, Josep Sánchez Camps, 

alcalde d'Arenys de Munt, explica-

va l'experiència del seu municipi 

i assegurava que la gestió pública 

de l'aigua "és més transparent i 

permet destinar més recursos 

econòmics a la inversió pública". 

"L'avantatge de la gestió pública 

és que sabem la xarxa que tenim, 

què gestionem, què ingressem... 

i podem decidir com invertim 

aquests recursos que d'una altra 

manera anirien a una empresa 

privada".   x.l.

SERVEIS  LA PLATAFORMA PER L'AIGUA ORGANITZA UNA XERRADA AMB ELS ACTIVISTES LLUÍS BASTEIRO I MÍRIAM PLANAS, I L'ALCALDE D'ARENYS, JOSEP SÁNCHEZ
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Rebella't!Ambnosaltres,tensel

poderdecanviarlatevaenergia

autoconsum@estabanell.cat

I, amés, gaudeix d'unpreuespecial pels teus

excedents energètics durant 12mesos:

La teva instal·lació solar, ambundescomptede fins

al 10% i finançament total

0,07€/kWh

Súperoferta

pertempslimitat!

Escaneja el codiQRoentra a

estabanellenergia.cat/rebellat

Acasaoalacomunitatde

veïns,trieuautoconsum

.

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE 
Menú feiners i menú degustació 

amb gran varietat de plats els caps de setmana

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

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       679 633 709 
       607 922 455

RESERVES PER DINARS I SOPARS 
D’EMPRESA I GRUPS

OBRIM PER NADAL, 
SANT ESTEVE, CAP D’ANY, 

ANY NOU I REIS.

FES 
JA LA TEVA 
RESERVA!
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Els regidors de Seguretat Ciutada-

na de les Franqueses i Granollers, 

Montse Vila i Rudy Benza, es van 

reunir dimecres al vespre amb 

veïns de Can Mònic per abordar 

els problemes de seguretat en 

aquesta zona i plantejar possibles 

solucions als casos d'incivisme i 

tràfic i consum de drogues que es 

produeixen al voltant del parc de 

la Malagarba. L'Ajuntament de les 

Franqueses va anunciar que tan-

carà temporalment el parc i que 

prepara una proposta per trans-

formar urbanísticament l'espai. 

Així, el parc quedarà tancat du-

rant un temps, excepte el passadís 

que connecta Can Mònic i el carrer 

Girona amb els ascensors per ac-

cedir a Bellavista.

L'alcalde de les Franqueses, 

Francesc Colomé, explica que la 

solució principal als problemes 

d'inseguretat a la zona passa pel 

"patrullatge policial constant i 

coordinat en aquest espai". Tot i 

això, també es treballa en una pro-

posta per aclarir el parc, amb po-

des a la part de sota de les copes 

dels arbres perquè hi hagi més 

visibilitat. També es reforçarà la 

il·luminació i, més endavant, s'hi 

vol fer una actuació urbanística, 

amb la possibilitat d'aclarir algu-

na part del parc i d'instal·lar-hi 

jocs infantils.  x.l.

x.l.

SEGURETAT  L'AJUNTAMENT TREBALLA PER TRANSFORMAR URBANÍSTICAMENT L'ESPAI

El parc de la Malagarba
quedarà tancat temporalment

MALAGARBA  Preocupació pels episodis d'incivisme i tràfic de drogues

DETINGUT IN FRAGANTI UN HOME PER 
TRÀFIC DE DROGUES A LA ZONA VERDA
n Els Mossos d'Esquadra van detenir, el 8 de novembre, un home de nacionalitat 
senegalesa, de 44 anys i veí de les Franqueses, com a presumpte autor d'un delicte 
de tràfic de drogues. Els fets van passar el mateix dia, cap a les 20 h, quan els agents 
que feien un servei de prevenció al parc de la Malagarba van veure com un home, 
en detectar la presència policial, llençava una bossa amb marihuana i cocaïna, que 
tenia amagada a les seves parts íntimes, sota un vehicle estacionat davant seu. Els 
agents van comprovar que a l'interior de la bossa hi havia 32 bossetes de plàstic 
amb marihuana i una caixa amb 13 embolcalls de cocaïna. Els agents van identificar 
l'home i durant l'escorcoll van localitzar 65 euros en bitllets fraccionats. Finalment, 
davant les evidències van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de 
tràfic de drogues. L'arrestat, amb cinc antecedents policials, va quedar en llibertat 
després de declarar en seu policial i va quedar a l'espera de ser citat pel jutge.

Colomé ha recordat que al gener es 
posarà en marxa la policia de proxi-
mitat al municipi, com ja funciona a 
Granollers, amb el patrullatge a peu de 
dos agents entre Corró d'Avall i Bella-
vista. "A les Franqueses estem per so-

bre de la ràtio mitjana de policies per 

habitant", recorda l'alcalde, qui també 
ha demanat als Mossos d'Esquadra 
més patrullatge pel municipi, "al nivell 

que ho fan a Granollers i Mollet".
D'altra banda, a mitjans de l'any 

vinent s'instal·laran càmeres de vide-
ovigilància a diversos punts del muni-
cipi, sobretot a les entrades dels nuclis 
urbans i també en algun "punt calent" 

més urbà a Bellavista. Per fer-ho, 
l'Ajuntament reservarà una partida de 
300.000 euros als pressupostos muni-
cipals, dels quals la meitat seran per a 
càmeres als polígons i l'altra meitat per 
als accessos i zones urbanes.

MÉS PROXIMITAT
I VIDEOVIGILÀNCIA

Oberta la nova plaça de Pompeu Fabra

Aquesta setmana s'ha enllestit la reurbanització del tram del carrer Pompeu 
Fabra que enllaça Jaume Balmes i Roger de Flor. Aquesta obra ha comportat 
també l'ampliació de la plaça que fins ara limitava només amb Jaume Balmes, 
i que des d'ara està oberta també a Roger de Flor. La plaça ha incorporat bona 
part de l'espai que havia ocupat l'antiga subestació elèctrica d'Endesa. La 
urbanització s'ha fet en paral·lel a la construcció d'un edifici de 48 habitatges.

x.l.

URBANISME  A L'ESPAI DE L'ANTIGA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA

La Policia Local de les Franqueses du a terme, aquesta setmana i fins 

diumenge, i d'acord amb la campanya del Servei Català de Trànsit, un 

seguit de controls sobre les distraccions al volant i l'incompliment de 

les obligacions indicades pels semàfors. Així, durant aquests dies s'ha 

intensificat la vigilància arreu del municipi per controlar la pèrdua 

d'atenció al volant ocasionada per les distraccions i per detectar infrac-

cions pel que fa a l'incompliment de les obligacions dels semàfors. i

Controls per evitar distraccions

L'Ajuntament de Granollers ha 

iniciat la instal·lació de reductors 

de velocitat en diversos carrers 

de la ciutat on s'ha detectat massa 

velocitat i la necessitat d'augmen-

tar la seguretat viària. La majoria 

d'elements reductors són els ano-

menats coixins berlinesos, unes 

peces de goma que alcen part de 

la calçada i obliguen els vehicles a 

frenar. Se n'han instal·lat al carrer 

Ramon Llull –on fa 9 mesos hi va 

haver un accident mortal–, Ros-

selló, Roger de Flor, Jordi Camp i 

Esteve Terrades, així com al pas-

seig de la Ribera. A més d'aquests 

elements, també s'estan instal·lant 

bandes reductores de velocitat a 

diferents punts dels carrers Lluís 

Companys, Jordi Camp, Rosselló, 

Manresa, Marià Fortuny, Rafael 

Casanova i Foment. 

Instal·len reductors de velocitat 
en una vintena de vies urbanes
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SOBRE EL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE GRANOLLERS 

Nuestro objetivo para un contrato tan importante ha sido, más allá de ideologías, apostar por el tipo de gestión que ofrezca el 
mejor servicio y no suponga un endeudamiento importante para las arcas municipales. Y, sólo después de haber estudiado los in-
formes y escuchado a los técnicos, hemos podido tener claro que la mejor opción de servicio es mediante gestión indirecta, es decir, 
mediante concesión a una empresa privada.

Para tomar esta decisión, hemos tenido en cuenta los objetivos de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria y el principio de pru-
dencia financiera que debe regir en todas las administraciones públicas locales. El Ayuntamiento de Granollers no puede contraer 
una deuda de más de 19 millones de euros para realizar las inversiones necesarias que supondrían la gestión directa del servicio. 
Y esto sería solo el principio. 

También hemos considerado los aspectos económicos de la subrogación del personal del servicio. Para poder dar servicio integral 
365 días al año, 24 horas diarias y atender el mantenimiento y las urgencias que surjan, se necesitaría el doble de personal que, en la 
empresa privada, ya que en la administración los horarios y turnos son más rígidos. Además, consideramos que la empresa privada 
cuenta con mayor capacidad de inversión, flexibilidad en la gestión o rapidez de actuación que la administración pública.

A partir de ahora tocará trabajar en el pliego de condiciones y, como siempre, estaremos ahí para que se tengan en cuenta todas las 
necesidades de inversión y se preste el mejor servicio y en las condiciones más óptimas.

A pesar de la eliminación progresiva de las restricciones derivadas 

de la pandemia, aún no podemos afirmar que se haya vencido al 
virus. Las secuelas económicas y sociales de la grave crisis son 
evidentes. Como partido liberal apostamos por el principio de 
presupuesto equilibrado y el mantenimiento de un nivel reduci-
do de impuestos.

Son muchas las familias que están en riesgo de exclusión social 
y son numerosos los autónomos y pymes que sobreviven en la 
cuerda floja. El comercio, la restauración o la hostelería son acti-
vidades que han sufrido restricciones severas durante un periodo 
prolongado de tiempo. Y recordemos que aún están vigentes un 
gran número de ERTES, de los cuales muchos trabajadores no se 
podrán reincorporar a sus puestos de trabajo e inevitablemente 
engrosarán las filas del paro.

Somos partidarios de prorrogar las bonificaciones existentes e 
incrementar las ayudas sociales y económicas. Lo que toca aho-

ra es disminuir la presión fiscal de las familias, autónomos y pymes. 
Estamos en contra de cualquier subida impositiva que se pudiera 
plantear de cara a corto plazo, como por ejemplo del IBI, del im-

puesto a los vehículos o del IAE.

Congelar impuestos, incrementar las ayudas a emprendedores, o 
mantener bonificaciones atraerá proyectos empresariales e inver-
siones a nuestra ciudad y facilitará la generación de empleos. En 
un escenario de incerteza como el que estamos viviendo debe-

mos ser más osados y proactivos para fomentar el talento y cazar 
las oportunidades que favorezcan a Granollers. No es el momento 
de subir impuestos.

GRANOLLERS

NARANJA

Jorge Pavón - Portavoz
Juanma de Vargas - Concejal

@cs_granollers

ciutadans@granollers.cat

www.ciudadanos-cs.org

NUEVO CONTRATO DE 
LIMPIEZA  Y RECOGIDA 
DE BASURAS 

Creemos que la limpieza de 
la ciudad es mejorable, espe-
cialmente en los barrios. Por 

ello, apoyamos medidas que 
se incluyen en el próximo con-

trato y que consideramos que 
podrían influir positivamente 
en el servicio. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria nueva 
y eléctrica, el reciclaje de aceite doméstico o la orientación pau-

latina hacia un modelo de pago por generación en el ámbito do-

méstico y comercial.

También somos partidarios de estudiar las enormes posibilida-

des del ‘big data’ para optimizar el servicio y analizar el impacto 
de la utilización de contenedores inteligentes cómo se está ha-

ciendo en otras ciudades de mayor tamaño, ya sean españolas 
u europeas. El objetivo fundamental es conseguir una ciudad 
más limpia y aumentar el nivel de reciclaje para cumplir con 
los objetivos de la Agenda 2030. Reciclar más y mejor signifi-

ca luchar directamente contra el cambio climático y preservar el 
medioambiente.

No en vano la cultura popular nos recuerda que “no es más limpio 
el que más limpia, sino el que menos ensucia”. Estamos conven-

cidos que entre todos conseguiremos una ciudad más limpia y 
respetuosa.

NO ES MOMENTO

DE SUBIR IMPUESTOS
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El 25-N és una diada mundial per dir prou 

a la violència masclista i per posar sobre la 

taula cost personal i social dels maltracta-

ments. El col·lectiu Flora Tristan, basant-se 

en l'estudi L'impacte de la violència de gène-

re a l'Estat: una valoració dels seus costos del 

Ministeri d'Igualtat, ha posat també sobre 

la taula el cost econòmic que la lluita contra 

aquesta xacra suposa a les administracions 

públiques i entitats. En el treball s'estimen 

els costos directes i indirectes tangibles 

i, de forma parcial, els costos intangibles. 

Aquests costos tangibles posen de relleu 

tots els impactes que mai no s'expliquen 

quan es donen les dades de les dones afec-

tades, i que la majoria de ciutadania no n'és 

conscient, com l'índex d'atur o inactivitat de 

les dones que han patit violència i no poden 

fer una vida laboral normal; o el cost dels 

tractaments que necessiten les dones que 

han estat violades o han patit maltracta-

ments (psicològic, mèdics, farmacològic); o 

Un treball del col·lectiu Flora Tristan, basat en l'estudi sobre l'impacte del 
masclisme del Ministeri d'Igualtat, calcula un cost d'uns 11 milions a Granollers

	Dj 25. 10 h. Sala Tarafa
Presentació de l'estadística judicial 

sobre violència masclista al Vallès 

Oreintal, amb la participació de 

l'advocada i criminòloga Carla Vall

	Dx 24 i Ds 27. Mercat de 
Bellavista i Mercat de Corró
Activitat en què es convidarà a

apuntar una frase per a l'eliminació

de la violència a canvi d'una planta.

	Dv 26. Matí. Sala Tarafa
Jornada tècnica Les violències

des d'una mirada interseccional

amb la geògrafa Maria Rodó.

Inscripció a granollers.cat/igualtat

ENTITATS

MÉS AGENDA

els costos legals (policials, judicials o peni-

tenciaris) que comporten les investigacions 

i les penes per a aquests delictes. A aquests 

cal sumar les despeses per  fer polítiques de 

prevenció i atendre com cal a les víctimes.

Els costos intangibles són els més di-fícils de calcular. Inclouen els del dolor i 
patiment de les dones víctimes de violèn-

cia de gènere i els derivats de la pèrdua de 

productivitat de les dones assassinades i 

del suïcidi dels agressors. Sumant també 

aquests darrers, s'estima que a Catalu-

nya el cost de la violència masclista és de 

183,90 euros per persona i any. 

Extrapolant la xifra a Granollers i te-

nint en compte tant costos tangibles com 

intangibles, el col·lectiu indica que el cost 

per la ciutat de les violències masclistes és 

d'11.268.472 euros anuals, i a les Franque-

ses, de 3.694.919 euros. Aquests diners no 

surten dels pressupostos municipals, sinó 

dels pressupostos de les diferents admi-

nistracions implicades (justícia, penal, 

salut, serveis socials, serveis d'ocupació, 

etc.) i hi sumen les pèrdues que aquesta 

violència causa a les empreses.

Els actes institucionals
Tenint en compte les dades estatals, en què 

s'estima que el 14,2% de les dones majors de 16 anys han patit violència física o sexu-

al d'alguna parella al llarg de la seva vida, a 

Granollers s'estaria parlant de 3.772 dones. 
"Segurament aquestes dades poden re-

sultar increïbles i escandaloses, però 

són reals, ja que surten d'estudis oficials 
i contrastats. Són una manera objectiva 

més de veure la magnitud de la tragèdia 

que suposa la violència contra les do-

nes", conclouen des del col·lectiu. i m.e.
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25-N  A PARTIR DE DISSABTE AJUNTAMENTS I ENTITATS CONVOQUEN ACTIVITATS CONTRA LES AGRESSIONS MASCLISTES

El cost social, i també econòmic, 
de les violències contra les dones

Granollers Feminista 

organitza la marxa 

'Cremem el patriarcat'
La coordinadora Granollers Feminista 

organitzarà novament una marxa de 

torxes la vigília del 25-N pels carrers 

de la ciutat i aturant-se en alguns in-

drets simbòlics de diverses violències 

contra les dones. La marxa, amb el 

lema Cremem el patriarcat, sortirà a les 

19.30 h de la plaça Barangé i acabarà 

a la Porxada. Dimecres, coincidint amb 

el tancament d'aquesta edició, es pre-

sentaven els detalls de la convocatòria, 

que trobareu a somgranollers.cat.

Mirall convoca un 

concurs de microrelats
Fins divendres encara es poden pre-

sentar a associacio.mirall@gmail.com 

els textos amb un màxim de 1.200 ca-

ràcters per al concurs de microrelats 

Stop Violència que ha convocat l'Ajun-

tament de les Franqueses i l'Associació 

Mirall. Els premis es lliuraran dimecres 

(18 h) a l'Espai Can Prat i hi actuarà la 

cantautora franquesina Anna Yshni.

El cinema com a eina 

de sensibilització
Granollers també farà protagonista 

l'audiovisual com a eina sensibilitza-

dora. Així, dimarts (19 h), el Cinema 

Edison projectarà el documental La 

luz invisible, que explica la història de 

tres dones supervivents de violències 

masclistes vinculades a l'associació 

Hèlia i que compta amb la participa-

ció d'una de les membres de la Taula 

d'Igualtat de Gènere de Granollers. Les 

activitats al voltant del 25-N s'allarga-

ran tot el novembre.

Amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania, els ajun-

taments organitzen des de fa anys actes institucionals 

contra les violències masclistes. A Granollers es farà 

aquest dissabte (12 h) a la plaça de la Porxada, on es 

llegirà el manifest del 25-N. A més, hi participarà l'es-

pai de creació Arsènic amb una performance. A més, el 

mateix dissabte a la tarda (17 h) l'equipament juvenil Gra 

acollirà una presentació de la xarxa de dones Sorotopia 

que, seguidament (18.30 h), organitza una activitat amb 

l'escriptora Yolanda Felice per aprofundir en la incidèn-

cia que ha tingut el confinament en les emocions i en la 
manera de relacionar-se.

Pel que fa a les Franqueses, l'acte institucional del 

25-N es commemorarà el mateix dijous (13 h) amb actu-

acions de l'Institut El Til·ler i l'Escola Municipal de Músi-

ca, així com amb la lectura de microrelats. i

Actes institucionals Serveis
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
DISPOSA DEL CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
recursos per a dones (CIRD), un servei 
gratuït especialitzat en igualtat de gènere 
destinat al conjunt de la ciutadania, entitats 
i empreses de la ciutat i professionals que 
treballen als serveis locals. El CIRD, al carrer 
Portalet, ofereix suport social i psicològic i 
assessorament jurídic a totes les dones que 
ho necessitin arran d'una situació de violèn-
cia. També l'Ajuntament de les Franqueses 
va posar en marxa el Servei d'Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD), al carrer Roselló.

D'altra banda, la Generalitat també té a 
Granollers un servei d'intervenció especia-
litzada en violència masclista (SIE), que atén 
dones i infants d'arreu del Vallès Oriental.
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Garantim que les pensions es revalorin 

poder públics que posin fi a les reformes i a 

tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 

adquisitiu amb la recuperació de la revalora
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 

lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 

poders públics garanteixin la suficiència 

tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen

Amb la dissolució anticipada de les Corts 

cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 

les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 

erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi
lions del fons de les pensions per pagar l’ex

la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla
mem la consolidació del sistema de la Se
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 

i mig termini. Per a això, en el nostre sindi
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 

fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis
tema i amb un model de finançament per a 

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 

anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 

Això suposaria definir una cistella d’impos
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to
talment o amb majoria d’impostos directes 

diferència entre ingressos i despeses. Això 

d’ingressos suficients per seguir pagant les 

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res

cotització . Tres mesures que, per al nostre 

milions d’euros a la Seguretat Social i po
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 

de ser àmpliament consensuades, abordin 

la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 

faci ús del Fons de Reserva per última vega

tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 

sures que acabin amb el dèficit de la Segu
retat Social.

Sandoz va anunciar al juny 
el tancament del centre de treball 
de les Franqueses del Vallès.
Cada vegada és més freqüent obrir el 
diari i llegir que una altra empresa de la 
comarca tanca, traslladen o com diuen 
ara “reestructuren”, ja ens hem acos-
tumat que grans empreses del Vallès 
Oriental a poc a poc desapareguin. 

Durant dècades el Vallès Oriental ha-
vien estat un dels motors industrials 
de Catalunya. A les grans empreses 
les acompanyaven altres més petites 
en quant a personal treballant es refe-
reix, però igual d’importants en el dia a 
dia de les nostres ciutats i pobles.

Ara és habitual sentir que una empre-
sa amb més de 50 anys d’història de 
presència a la comarca la tanquen. 
Sandoz és només una més d’una llar-
ga llista d’empreses. Ja ha passat el 
“xoc” de Bosch, pocs recorden Auto 
Liv Kle, Bacardi, Valeo... empreses 
molt grans que ja estan tancades o en 
vies de tancament i d’altres que han 
fet grans disminucions de plantilla 
com Zanini, Murtra o Reckit Benkiser 
(l’antiga Camp).

A més a més dels tancaments, fins i tot 
ens trobem amb les deslocalitzacions 
cap a altres comarques, com Indus-
trias Cosmic, Pasta Gallo, Bimbo, etc.

Ens estem acostumant als tanca-
ments a les deslocalitzacions?

Des de la UGT estem totalment en 
contra de qualsevol tancament pro-
gramat de qualsevol planta industrial 
a la comarca.

Mitjançant la negociació dels expe-
dients intentem fer veure a la Direcció 
de qualsevol empresa, que les plantes 
industrials són viables arreu de la co-
marca. Aquesta, el Vallès Oriental, és 
una comarca amb un gran potencial 
industrial.

Però volem convidar al conjunt de tota 
la ciutadania a una reflexió conjunta: 
Volem demanar a totes les institucions 
a treballar sense descans per acabar 
amb aquesta pèrdua contínua de teixit 
industrial al Vallès Oriental i exigir a les 
diferents administracions, polítiques 
d’enfortiment industrial que facin tot 
el que estigui al seu abast, per aturar 
aquesta desindustrialització creixent. 

Els llocs de treball que desapareixen 
són llocs de treball als quals en el fu-
tur no podran optar els joves que es 
vagin incorporant al mercat laboral. 
Estem parlant de més de 2.000 llocs 
de treball directes o indirectes, recor-
dem que a conseqüència d’aquests 
tancaments es poden veure afecta-
des altres empreses que fins aquest 
moment estan prestant serveis a al-
tres més grans. Empreses de càtering, 
neteja, manteniment, proveïdors, etc.

No podem ser només espectadors 
de com a poc a poc les empreses 
se’n van, sense indústria no hi ha fei-
na i sense treball no hi ha futur per a 
aquesta comarca ni per a aquest país.

Des de la UGT considerem que les po-
lítiques industrials han de ser una veri-
table eina de transformació del model 
industrial per a què el faci més com-
petitiu i sobretot, més compromès 
amb la societat generant ocupació 
de qualitat. Des de la UGT reclamem 
polítiques industrials pactades entre 
totes les parts i que continguin me-
sures d’impacte immediat que frenin 
la pèrdua de teixit industrial i llocs de 
treball que s’està produint dia rere dia. 
Per això és imprescindible establir els 
àmbits de diàleg social necessaris 
amb participació de totes les parts im-
plicades tant laboral com socialment 
a la comarca. 

Les polítiques industrials han de servir 
a més per a establir aquells sectors 
i subsectors industrials que siguin 
estratègics per al desenvolupament 
de la indústria vallesana. Tanmateix, 
consensuant mesures concretes per 
a afavorir el seu desenvolupament i 
transformació cap a un model indus-
trial més competitiu, sostenible i so-
cialment responsable. 

Per tot això des de la UGT considerem 
que és imprescindible fer les inver-
sions per a comptar amb les infraes-
tructures necessàries i amb les per-
sones treballadores amb la formació 
professional i qualificació requerides. 
A més, demanem que s’implementin 
en tota la seva extensió els plans de 
desenvolupament econòmics i so-
cials tant a nivell comarcal com a ni-
vell local.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat
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Angelina Sellés Teixidó, de la 

històrica carnisseria Viaplana de 

Granollers, va morir el dimecres 

10 de novembre als 101 anys. 

Carns Viaplana, amb prop d'un 

segle de trajectòria, té parada al 

Mercat de Sant Carles i al carrer 

Mare de Déu de Núria. 

La carnisseria va néixer el 

1925, quan l'Angelina només te-

nia 5 anys i cap vinculació amb 

l'establiment. El seu fundador, 

Josep Viaplana, va comprar una 

parada a la Porxada i els seus fills, 

Rosa i Domènec, també hi treba-

llaven. L'Angelina es va casar amb 

Domènec Viaplana el 1943 i, des 

d'aleshores va treballar a la car-

nisseria. Llavors la parella, que 

seguia el negoci familiar, va llogar 

una botiga a la plaça dels Cabrits.

Quan el 1967 l'Ajuntament va 

proposar als botiguers de la Por-

xada construir un mercat muni-

cipal, els Viaplana-Sellés s'hi van 

sumar, i el desembre de 1968 van 

inaugurar la seva segona botiga al 

Mercat de Sant Carles. 

L'Angelina va ser la cara visible 

de la parada fins que va jubilar-se. 

Josep Maria Viaplana i la seva 

dona Begoña Garcia van prendre 

el relleu a la històrica carnisseria 

familiar. 

Mor a 101 anys Angelina

Sellés, de Carns Viaplana

OBITUARIS  SELLÉS VA SER LA CARA VISIBLE DE LA CARNISSERIA DURANT DÈCADES

El Centre Cívic Jaume Oller, al 

número 47 del carrer de la Mare 

de Déu de Montserrat, disposa 

d'un nou servei gratuït, amb afo-

rament limitat, per a les famílies 

amb infants de fins a 3 anys. Cada dilluns i dimecres, de 16 a 18 h, el 
centre obre una sala àmplia i llu-

minosa equipada amb material de 

joc i experimentació per a la peti-

ta infància. Aquesta sala és un es-

pai gratuït per compartir estones 

de lleure, experiències, i vivències 

entre els pares i mares amb fills 

i filles d'edats similars. A banda 

de la sala de jocs, aquest servei 

també ofereix, puntualment, acti-

vitats lúdiques i educatives adre-

çades a l'atenció i criança dels in-

fants en aquesta etapa evolutiva.

D'altra banda, l'espai ofereix 

un servei d'orientació i assesso-

rament individual i grupal a les 

famílies amb infants de 0 a 3 anys, 

en relació amb la criança dels fills 

i filles i la seva atenció.  

L'Associació de Veïns Sota el Camí 

Ral organitza el diumenge 28 de 

novembre l'edició d'enguany de 

la Passejada de tardor. La sortida 

es farà a les 9 h al local de l'associ-

ació, a l'avinguda Prat de la Riba, 

82, i hi haurà dos recorreguts, 

un de curt de 6 km i un altre de 

llarg de 12 km. Les inscripcions es 

poden fer 30 minuts abans de la 

sortida al mateix local per un preu 

de 5 euros –4 euros esl socis–, que 

inclou botifarra i beguda.  

Nova passejada

de tardor dels veïns 

de Sota el Camí Ral

La científica granollerina Marta Es-

trada va rebre diumenge, de mans 

del Centre Excursionista de Catalu-

nya (CEC), el Premi Columna, la mà-

xima distinció de l'entitat, en l'acte 

del seu 145è aniversari. Marta Es-

trada i Miyares (Granollers, 1946), 

qui també ha rebut la Creu de Sant 

Jordi (2004), la Medalla de la Ciutat 

de Granollers (2005) i la Medalla 

d'Honor de Barcelona (2017) per 

la seva contribució en l'àmbit de 

l'oceanografia i la biologia marina, 

és doctora en ciències biològiques 

i al llarg de la seva vida professio-

nal ha ocupat càrrecs rellevants, 

com el de presidenta de la Societat 

Catalana de Biologia (1986-1989), 

cap d'investigació de l'Institut de 

Ciències del Mar (1986-1994); di-

rectora de l'Institut de Ciències del 

Mar del CSIC i cap del departament 

de Biologia Marina i Oceanografia 

del mateix institut, entre d'altres. 

RECONEIXEMENT  PER LA SEVA TRAJECTÒRIA CIENTÍFICA

Marta Estrada rep el premi

del Centre Excursionista català

ONCOVALLÈS,
MAJORIA D'EDAT AMB
160 PERSONES AL SOPAR

Coincidint amb el 18è aniversari d'Oncovallès, l'entitat va celebrar divendres a 
l'Hotel Ciutat el seu tradicional sopar anual, l'acte més rellevant que organitza 
l'entitat i que posa en relació la societat que els dóna suport, l'equip que hi tre-
balla, les autoritats i la comunitat sanitària. També es va organitzar una taula 
zero per rebre aportacions i es va sortejar un quadre de Josep Morales. Abans 
de sopar, una xerrada va recordar la importància de la prevenció i de detectar 
els tumors en una fase inicial mitjançant els cribratges.  

oncovallès

SALUT  XERRADA SOBRE LA IMPORTÀNCIA DELS CRIBRATGES EN LA DETECCIÓ PRECOÇ DE TUMORS

Entre el 19 i el 27 de novembre se 

celebra als establiments l'edició 

del 2021 del Gran Recapte en be-

nefici del Banc dels Aliments, que 

després distribueix els aliments 

recollits entre diverses entitats 

que atenen persones en situació 

de vulnerabilitat i de precarietat 

alimentària. En el cas del Vallès 

Oriental, les entitats beneficiàries 

són al voltant d'una vintena. Com 

ja va passar l'any passat a causa 

de la pandèmia, enguany la reco-

llida serà virtual, de manera que 

es poden fer aportacions a tra-

vés del web granrecapte.com –en 

forma de cistella d'aliments o de 

diners–, així com a l'hora de pa-

gar a caixa dels establiments dels 

supermercats que hi participen. 

Una de les novetats d'aquesta 

edició, a més, és la participació de 

molts petits comerços i parades 

de mercats. 

Malgrat que el recapte d'ali-

ments no és físic, sí que aquest 

cap de setmana hi haurà volunta-

ris a les grans superfícies per in-

formar i esperonar la ciutadania 

a fer aquest gest solidari, i fins a 

l'11 de desembre es podran fer 

aportacions en línia.

A finals d'octubre, durant la 

presentació de la campanya, la 

gerent de la Fundació El Xiprer, 

Natàlia Sanchis, alertava que la 

demanda d'aliments ha crescut 

l'últim any al voltant d'un 15%, 

de manera que El Xiprer lliura 

aliments a unes 1.100 famílies de 

Granollers, les Franqueses, Cano-

velles i la Roca. Sanchis explicava 

també que "el més preocupant 

és la pobresa que s'ha cronifi-

cat en algunes famílies". 

SOLIDARITAT  APORTACIONS A LA CAIXA DELS SUPERMERCATS

Obre l'Espai Familiar

del centre cívic Jaume Oller

Enguany també s'hi pot 
col·laborar des de petits 
comerços d'alimentació
i parades de mercats

El col·lectiu Mobro.cat, encarre-

gat de recaptar fons per a la re-

cerca contra el càncer de pròstata 

d'acord amb la campanya Movem-

ber, va celebrar dissabte una cursa 

solidària amb dos recorreguts se-

gons el nivell dels participants pels 

voltants de Granollers com un en-

trenament solidari. Dijous que ve, 

25 de novembre (21 h), organitzen 

un sopar a la sala noble del Casino. 

Dels 25 euros de l'àpat, 10 són per 

a la lluita contra el càncer.  

'Movember': sopar 

al Casino contra el 

càncer de pròstata

Arrenca una nova edició 
virtual del Gran Recapte

n La fundadora del Col·legi L'Estel, Jo-
sefina Codina, va morir el passat 5 de 
novembre a 98 anys. Mestra de primer 
ensenyament des de 1948, Codina tam-
bé va fundar l'escola unitària de Llinars 
del Vallès, on va fer classes, i va treba-
llar durant un temps al Col·legi Nelly de 
Barcelona. El 1971 va fundar el Col·legi 
L'Estel, del qual va ser-ne mestra i di-
rectora fins l'any 2000, quan ja tenia 77 
anys. Tot i haver-se jubilat, Codina va 
continuar assistint a l'escola amb assi-
duïtat fins a l'arribada de la pandèmia. 
Mare del farmacèutic Josep Costa Co-
dina i del dentista Xavier Costa Codina, 
durant anys també va ser voluntària 
d'entitats com Oncovallès i El Xiprer.

L'ADÉU A JOSEFINA 
CODINA, DE L'ESTEL
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Quin és el paper de la religió en una 

societat laica i democràtica? Aques-

ta és la pregunta que va plantejar el 

col·lectiu EnRaonar en la inaugu-

ració del seu tercer cicle de debats, 

titulat genèricament Democràcia 

i pensament i que dimecres de la 

setmana passada va recuperar el 

format presencial a la Sala Tarafa. 

El filòsof Josep Ramoneda i el te-

òleg Xavier Morlans van ser con-

vidats a donar-hi resposta, des de 

pensaments confrontats. Tots dos 

van mantenir un diàleg profund, 

d'alta volada intel·lectual i farcit de 

cites cultes perquè, com va advertir 

Ramoneda, "és important lluitar 
contra la simplificació".

El primer, més terrenal, educat 

en les formes, però punyent en els 

arguments, va ser rotund. Per a ell 

"la religió és un producte de la 
ment humana, una ficció. L'ho-
me necessita construir-se un 
sentit, perquè aquest és neces-
sari per a la vida". Per a Morlans, 

amb un to més conciliador i amb 

un discurs més espiritual, "els ar-
guments sempre poden funcio-
nar en les dues direccions" i va 

poders globals superiors, i això 
porta al risc de caure en l'auto-
ritarisme", com s'està veient en el 

cas de l'islamisme radical. Autode-

finit com a cristià de base, Morlans 

també es va mostrar crític amb 

l'Església, pels seus excessos i per-

què "l'imaginari catòlic encara 
és el dels Pastorets, l'Església té 
un problema de marc". I davant 

l'existència del mal, va proposar 

apuntar que "és creïble un món 
sense Déu i ho hem de respectar, 
però també és legítima la fe del 
creient i cal defensar-la".

Segons Ramoneda les religi-

ons són institucions de poder 

que "construeixen figures de 
caràcter transcendental com a 
suport" i es va declarar "pessi-
mista" davant el fet que "la de-
mocràcia té poc a fer davant de 

"Josep Estrada i Garriga ha estat 
un dels intel·lectuals més im-
portants de Granollers del segle 
XX i un nom de referència de 
l'arqueologia de camp de Cata-
lunya". Aquesta és l'entrada d'un 

article que l'arqueòleg i gestor cul-

tural granollerí Jordi Pardo publi-

cava a la revista Lauro en record 

a aquests pioner de l'arqueologia 

del Vallès Oriental. Precisament, 

Pardo serà un dels ponents de la 

taula rodona Josep Estrada i Garri-

ga, l'arqueòleg que excavà el nostre 

passat, que el Centre d'Estudis de 

Granollers ha organitzat per com-

memorar el 20è aniversari de la 

mort d'Estrada. Hi participaran 

també la seva filla Marta Estrada 

i Miyares, i Isabel Rodà, catedràti-

ca d'Arqueologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.

Estrada ja va ser protagonista a 

la darrera trobada convocada pel 

Centre d'Estudis, llavors amb l'ob-

jectiu de commemorar les troballes 

romanes a a l'antiga tèxtil de Can 

Jaume de fa 40 anys, de les quals 

l'arqueòleg va dirigir els treballs de 

prospecció. De fet, a finals dels anys 

40 Estrada ja va identificar el nucli 

romà de Granollers, tot contradient 

la historiografia oficial del moment, 

que negava l'existència d'una Gra-

nollers d'època romana, l'actual-

ment coneguda Semproniana.

I és que semblava predetermi-

nat: una moneda romana trobada 

a l'hort de casa seva a l'edat de 15 

anys va ser la llavor d'una passió: 

l'arqueologia. En va ser pioner al 

Vallès Oriental i una referència al 

país, de manera que va exercir un 

mestratge innegable en diverses 

generacions de professionals.

A més, fortament implicat en 

la vida cultural i associativa de la 

ciutat, va ser un dels fundadors del 

Centre d'Estudis de l'Associació 

Cultural de Granollers i també va 

estar molt vinculat a l'Agrupació 

Excursionista de Granollers –hi 

C.R.

AMGR / ESTEVE GIRONELLA

DEBAT EL FILÒSOF JOSEP RAMONEDA VA CONVERSAR AMB EL TEÒLEG XAVIER MORLANS SOBRE RELIGIÓ I DEMOCRÀCIA

MEMÒRIA HISTÒRICA HOMENATGE AMB MOTIU DELS 20 ANYS DE LA SEVA MORT, EL 9 D'OCTUBRE DE 2001

"L'error és creure que la vivència 
humana pot tenir un final feliç"

XERRADA D'ENRAONAR  Josep Ramoneda i Xavier Morlans van participar-hi

FILL PREDILECTE El 1987 l'alcalde Pujadas va lliurar a Estrada el reconeixement

Josep Estrada, arqueòleg 
pioner i un dels intel·lectuals 
més rellevants de la ciutat

"un Déu potser no tan omnipo-
tent com sembla, a mercè de l'ús 
que els homes volen fer de la 
seva llibertat".

El filòsof va enumerar alguns 

dels problemes que detecta en la 

societat, com l'absència d'una idea 

de progrés compartit i la creença 

que no hi ha límits de cap mena. 

"Quan s'imposa aquesta idea 
estem amenaçats perquè, si se 
superen els límits, sempre hi ha 
una consciència totalitària que 
s'imposa sobre les altres", va 

advertir. 

Morlans va expressar la necessi-

tat d'establir "punts de contacte 
amb l'humanisme laic", assenya-

lant que "les idees que aporten 
les religions sempre han interes-
sat als filòsofs". Segons ell, "la re-
alitat és molt complexa i davant 
d'això estem abocats al misteri. 
Un enigma el podem resoldre, 
però en un misteri hi podem 
anar entrant, però mai el po-
drem desxifrar". Per a Ramoneda 

"l'error és pensar que l'experi-
ència humana pot tenir un final 
feliç. Per moltes generacions 
que visquem no veurem el tri-
omf de la justícia. És una il·lusió".

La partida d'escacs dialèctica va 

cloure en taules quan Ramoneda, 

cordialment, va convenir que "és 
respectable creure". C.RIOBÓ

La matemàtica granollerina, espe-

cialista en Gestió d'Operacions i 

docent a l'escola de negocis IESE, 

Anna Sáez de Tejada, serà la pro-

tagonista d'una nova xerrada del 

programa Amb G de Granollers, 

que impulsa l'Ajuntament en el 

marc de l'elaboració del tercer pla 

estratègic de ciutat. Avui, dijous 

(19 h), de Tejada explicarà els di-

ferents aspectes a l'hora de triar la 

roba –i també quan ja no en volem 

fer ús– que cal tenir en compte per 

assegurar-nos compres més sos-

tenibles. De fet, la granollerina és 

especialista en la cadena de submi-

nistrament, sobretot dels produc-

tes tèxtils, i va centrar els seus es-

tudis en les conseqüències socials i 

la importància de la traçabilitat del 

producte. De fet, també treballa en 

projectes pilot vinculats a la soste-

nibilitat del tèxtil, com un negoci de 

roba que es lloga, i un estudi sobre 

el missatge adient per impulsar que 

el consumidor la recicli. La xerrada 

es podrà seguir en viu a la Nau B1 

o bé a través del canal YouTube de 

l'Ajuntament de Granollers. 

PLA ESTRATÈGIC

Anna Sáez de 
Tejada explicarà 
com comprar de 
manera sostenible

■ Divendres (18 h), el Museu de Cièn-
cies Naturals de Granollers oferirà una 
nova visita per conèixer la història de 
l'equipament des de la seva inaugu-
ració el maig de 1987 i partint també 
de la història prèvia de l'edifici de La 
Tela. Aquesta activitat, per a la qual 
cal reserva de l'entrada –3 euros per a 
adults i 1 per a infants–, també permet 
descobrir les col·leccions del museu i 
el treball dels seus investigadors.

CONÈIXER LA HISTÒRIA 
DEL MUSEU A LA TELA

va conèixer Salvador Llobet–, des 

d'on va iniciar el procés de cata-

logació del patrimoni arqueològic 

del Vallès a través de fitxes arque-

ològiques publicades al seu but-

lletí –la primera troballa va ser el 

dolmen de can Planes a la Roca, el 

1944, amb la seva dona, Feli Miya-

res–. D'altra banda, i juntament 

amb Antoni Jonch i Cuspinera, va 

impulsar la creació del Museu de 

Granollers l'any 1946, institució 

de la qual va ser cap de l'àrea d'Ar-

queologia entre 1978 i 1995.

Estrada va arribar a documen-

tar més de 500 jaciments i va ela-

borar una de les primeres cartes 

arqueològiques de Catalunya. A 

més l'aportació a la història de 

Granollers es palesa en nombro-

sos articles que Estrada va publi-

car sobre l'origen del topònim de 

la ciutata, la interpretació de l'es-

cut, de les muralles, etc.

La taula rodona d'avui, dijous 

(19 h) al Museu de Granollers, per-

metrà conèixer més sobre la figura 

i obra d'un home que ha sigut clau 

per conèixer el passat de Grano-

llers i el Vallès Oriental. 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
08/11 María Jesús Diego Ramos  76 anys 
08/11 Pascuala Martínez Marín  84 anys
08/11 Maria Nadal Ferrándiz  94 anys 
09/11 Ángel Martínez Aranda  73 anys
09/11 Natividad del Bas Rebolloso 94 anys 
09/11 Soledad Fernández Hidalgo 77 anys 
09/11 Ramon Ruiz Molas     71 anys 
10/11 Angelina Sellés Teixidó     101 anys 
10/11 Rosario Cáliz Lopera  92 anys 
10/11 Dolors Agulló Sala   98 anys
10/11 Joana Pujol Otero      81 anys 
11/11 Jacinto Gómez Robledillo  92 anys

11/11 M. Teresa Galbany Blanch  74 anys 
12/11 Jaume Fonollosa Vila   91 anys
13/11 Ramon Recolons Lloreda  87 anys 
13/11 Sergio Sánchez Juárez  43 anys 
13/11 José Maestre Benette  88 anys 
13/11 Primitiva Hernández Sánchez 93 anys
13/11 Dolores Frías Olivares  94 anys
14/11 Carlos Barba Rico     74 anys
14/11 María Imbroda Valderrama  83 anys
14/11 José Ramón Dell'Oca Lema  78 anys 
15/11 Eugenio Carretero Vidal  95 anys 
15/11 Francesc Isús Bernadí  77 anys

L'alcalde de les Franqueses des de 
2011, Francesc Colomé, ha pre-
sentat la renúncia com a conse-
ller comarcal en representació de 
Junts per Catalunya. Ho fa quatre 
mesos després d'haver deixat el 
càrrec de president de l'ens su-
pramunicipal, al qual va accedir el 
juliol de 2019 per un pacte entre 
Junts, PSC i comuns –amb 6, 11 i 
2 consellers respectivament–, que 
preveia l'alternança en la presi-
dència i vicepresidència a meitat 
del mandat. Així, des del juliol 
passat el president és Emilio Cor-
dero, del PSC, mentre que Colo-
mé exercia de vicepresident. Ara 
serà l'alcalde de Sant Celoni, Raül 
Garcia, qui substituirà Colomé en 
aquest càrrec. 

L'alcalde de les Franqueses ha 
explicat que formar part del go-
vern del Consell Comarcal implica 
compaginar moltes responsabili-
tats, ja que en el seu cas era tam-
bé vicepresident del Consorci per 
a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental i del Consorci Besòs Tor-
dera. "Ara és moment de frenar, 

POLÍTICA ES MANTINDRÀ A LA DIRECCIÓ NACIONAL DE JUNTS

Francesc Colomé renuncia a
l'acta de conseller comarcal

centrar-me més en el municipi i 

no assumir tantes responsabili-

tats", explica. 
Amb tot, Colomé es mantindrà 

a la direcció nacional de Junts per 
Catalunya, i en poques setmanes 
formarà part de l'equip de política 
municipal encarregat de preparar 
les candidatures de Junts per a les 
eleccions de maig del 2023 arreu 
del territori. 

ARXIU

FRANCESC COLOMÉ

Gemma Giménez Torres, setena 
tinenta d'alcaldia i regidora de 
Promoció Econòmica, ha assumit 
la regidoria d’Urbanisme, una de 
les carteres que ocupava Mònica 
Oliveres que va renunciar al càr-
rec el passat 26 d'octubre.

Nascuda a Granollers el 1977 
i llicenciada en Psicologia per la 
Universitat de Barcelona, Giménez 
va entrar a formar part de l'equip 
de govern de l'Ajuntament de Gra-
nollers el 2017 com a regidora de 
Govern Obert i Transparència. Des 
del nou mandat, va assumir la re-
gidoria de Promoció Econòmica, 
el 2019, i a partir de novembre de 
2021 és també regidora d’Urbanis-
me. Professionalment, ha desen-
volupat la seva activitat en l'àmbit 

EL FRANQUESÍ MARC CASTELLANOS, RESPONSABLE D'ACTIVISME

Gemma Giménez prendrà el
relleu d'Oliveres a Urbanisme

ARXIU

GEMMA GIMÉNEZ

La granollerina Zainab Tamara va ser elegida el cap de setmana secretària 
d'organització de Jovent Republicà al Vallès Oriental en el congrés regio-
nal de la formació, que ha renovat la permanent comarcal. El portaveu és 
ara Sergi Suárez, regidor de Mollet, i l'equip es completa amb Carles Leiva, 
de la Roca, com a secretari de finances; Helena Alonso, de Sant Celoni, a 
comunicació; Maria Riera, de la Roca, a formació; Marc Castellanos, de les 
Franqueses, a activisme; i Jaume Carreras, de Riells del Fai, a campanyes.

Òmnium Cultural del Vallès Ori-
ental, que presideix des de juliol la 
granollerina Clàudia Garcia Nove-
llón, ha convidat l'advocat Gonzalo 
Boye a fer una xerrada a la Sala Ta-
rafa. Serà dijous que ve, 25 de no-
vembre, a les 20 h, en què l'advocat 
del president exiliat Carles Puigde-
mont parlarà del seu llibre ¿Cloa-

cas? Sí, claro. D'altra banda, aquest 
dimecres hi va haver una altra ses-
sió amb el periodista i exdiputat Al-
bano Dante Fachín. Podreu llegir la 
crònica a somgranollers.cat. 

XERRADES

Òmnium convida 
Gonzalo Boye
a la Sala Tarafa

Coincidint amb el 85è aniversari 
de la mort de Durruti, sindicalista 
i revolucionari anarquista, l'Anò-
nims acollirà dissabte (18 h) la pre-
sentació de Los Amigos de Durruti i 
Ecos y pasos perdidos de Juan Gar-
cía Oliver, amb Agustín Guillamón, 
historiador del moviment obrer 
revolucionari i autor dels llibres.

En record de 
Durruti, a l'Anònims

GxI-Primàries ha proposat canvis en la contractació dels assessors dels 
grups municipals per guanyar transparència i qualitat en el servei que es 
presta des d'aquest àmbit. El grup demana que sigui obligatori un procés 
de selecció per valorar la preparació, les aptituds i els coneixements dels 
candidats a assessors i que, per exemple, tinguin estudis superiors en àm-
bits relacionats amb l'administració pública i que aquesta informació es 
faci pública com en altres alts càrrecs i de confiança de l'Ajuntament. 

de la formació i l'ocupació, com 
a coordinadora de l'IDFO-UGT al 
Maresme. També ha treballat com 
a tècnica d'orientació laboral i co-
ordinadora territorial.

GxI i la selecció d'assessors municipals

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

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Granollers per al 2022 són 

els més expansius dels darrers anys, després de dos exercicis de contenció 

i de centrar-se en la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica. La crisi 

provocada pel coronavirus ha estat molt diferent a la de la bombolla immobiliària 

de 2008, i també la seva sortida sembla molt més ràpida. A més, la més que 

possible injecció econòmica dels fons europeus Next Generation ha situat les 

administracions en una certa eufòria pressupostària, malgrat que els ajuntaments 

han tingut la patacada de la sentència que anul·la l'impost de plusvàlues 

–matisada fa pocs dies per un decret llei del govern espanyol, de manera que 

encara caldrà veure quin és l'impacte a les arques municipals–. La Covid-19, 

però, ha mostrat, no només la fragilitat del cos humà, sinó també la fragilitat del 

sistema econòmic i del planeta. I és que el món, començant pel municipalisme, 

ha de creure's de veritat els principis de justícia social i sostenibilitat.

PRESSUPOSTOS I SOSTENIBILITAT

Editorial

eien que l'afectació sobre la salut 
mental del conjunt de la societat 
comportaria un altre tipus de 
pandèmia, l'anomenada pandè-

mia silenciosa, i s'està comprovant que 
així està essent. L'augment de l'ansietat, 
dels símptomes depressius i dels tras-
torns alimentaris són les grans seqüeles 
personals que la Covid ens ha deixat fins 
ara. La salut mental és un clar reflex de les 
condicions socials que tenim en el nostre 
dia a dia i el confinament, les restriccions 
posteriors, els canvis de rutines i la reedu-
cació a costums poc habituals han fet que 
la nostra vida social, laboral i personal 
s'hagi vist afectada clarament. Pèrdues 
de feina, la irrupció del teletreball, clas-
ses en línia, reducció del contacte social, 
alteracions de les fonts d'ingressos usu-
als, són situacions i circumstàncies que 
han introduït pors, preocupació, angoixa, 
inseguretat, solitud i, en definitiva, molts 
problemes de salut mental.

Els joves eren qui menys veien la pan-
dèmia com una amenaça per a la seva sa-
lut personal i, en canvi, han estat la franja 
d'edat en què la salut mental ha resultat 
més afectada. Les persones de 16 a 29 anys 
són qui més angoixa i tristesa estan patint 
durant aquest temps, un segment de pobla-
ció també més vulnerable a la precarietat 
laboral i econòmica. La mortalitat juvenil 
per suïcidi havia disminuït els darrers anys 
previs a la pandèmia, però està pujant. Hi 
ha un indicador que proporciona l'Enques-
ta de Salut de Catalunya a través del Patient 
Health Questionnaire sobre la proporció 
d'individus en risc de depressió major o 
major severa, revelador: l'any 2019 aques-
ta proporció havia arribat al seu mínim, 
un 3,4%, i ara gairebé s'ha doblat arribant 
a un 6,1%, i a més afecta pràcticament el 
triple a les dones joves que als homes joves.

I un altre exemple el tenim a l'Hospital 

La pandèmia silenciosa
Sant Joan de Déu, de Barcelona, que decla-
rava haver rebut durant el primer trimes-
tre del 2021 un 47% més d'urgències rela-
cionades amb la salut mental juvenil que 
en el mateix període de l'any anterior. Sant 
Joan de Déu també ens diu que han dupli-
cat les derivacions urgents per trastorns 
alimentaris durant el darrer any. I si anem 
a franges més infantils, dir que a les esco-
les estan notant manca de socialització en 
nens que han començat enguany educació 
infantil, problemes que si no es tracten de 
pressa poden deixar greus seqüeles.

Des de Junts per Granollers hem propo-
sat introduir al pressupost municipal pel 
2022 partides encaminades a cuidar la sa-
lut mental dels nostres conciutadans i con-
ciutadanes, incrementant la dotació per a 
l'assistència psicològica de persones joves 
i adolescents. Perquè ara és un moment en 
què ens hem de cuidar per tal que la pan-
dèmia deixi els mínims efectes possibles 
sobre la nostra salut mental.

Però el gran repte que plantegen els 
problemes de salut mental, a nivell col-
lectiu, és com superar l'estigma social 
que generen. Es prioritza massa l'indi-
vidualisme per fer-hi front, no està ben 
vist demanar ajuda i per això es tendeix 
a amagar el problema, i pel fet d'obviar-lo 
no deixarà d'existir, sinó que molt proba-
blement s'agreujarà. Cal ser valents, de-
manar l'ajuda necessària tot i que no és 
fàcil desdoblar-se davant de certes reali-
tats, i ens acabem convertint en víctimes 
amb un judici constant sobre nosaltres 
mateixos. Això fa molt mal. Segur que co-
neixem la teoria, però de vegades molts 
fallem en la pràctica.

A la vida no sempre és possible estar 
content. Sovint la vida és una cançó trista 
que ens remou el cap. Per això ens hem 
d'estimar moltíssim, perquè la por, si la 
deixem fer, ens agafa i no ens deixa anar. 
Però hem de tenir clar que el mirall no es 
trenca quan ens mirem, i per això ens hem 
de seguir mirant, donant-nos una nova 
oportunitat cada dia. Tingueu clar que la 
vida comença quan comencem a accep-
tar-la, dia rere dia. Som-hi…?

D

AMANDA RAMOS
Regidora de Junts 

per Granollers

Parlem de veritats?

oncs, fem-ho. Però fem-ho de 
veritat, com diu el títol. I la pri-
mera veritat és que la cara és 
l'espill de l'ànima. Si tens una 

mica de perspicàcia, t'adonaràs que, de se-
guida, amb la cara d'algú, pots saber si és 
un fill de puta o simplement és un beneït.

Pot ser una bona persona algú amb la 
cara dels pitjors personatges d'en Quen-
tin Tarantino o d'en Clint Eastwood? O, 
pot ser una mala persona algú que formi 
part de qualsevol de les pel·lícules més 
ensucrades de Hollywood?

Tant se val. Tot és qüestió de punts de 
vista. Les veritats sempre són relatives, 
siguin quines siguin i, les grans multinaci-
onals, s'encarreguen de fer-nos creure, en 
cada moment, la que més els interessa. La 
qual cosa no té res a veure amb la realitat.

Una altra veritat, de les difícilment ac-
ceptades, és que el millor –o el pitjor, se-
gons per a qui– de complir anys, és que 
se't va deteriorant la cara, per no dir el cos, 
amb què vas néixer, i vas adquirint la que et 
mereixes. Això, a molts els costa d'acceptar. 
Per què, quina és la cara que et mereixes? 
Per als més, la de l'eterna joventut, la dels 
anuncis de la televisió, amb platges para-
disíaques, jovenets i jovenetes pletòrics 
de vida i d'alegria, de velers fantàstics i de 
músiques ad hoc. Però, malauradament, 
això no existeix, ni tan sols pels qui hem 

estat al bosc de Broceliande i hem begut 
l'aigua d'aquella font, teòricament màgica, 
de l'eterna joventut. Merlí, per més que 
ens costi de creure, només és una llegenda.

Tot i això, aquesta no és la qüestió més 
greu. Al marge de la cara, hi ha un dete-
riorament físic que molts volen negar. I 
parlo de físic, no de mental, tot i que, a 
vegades, ambdues coses, vagin conjunta-
ment. No ser conscient dels límits del cos 
és, molts cops, pitjor que no ser conscient 
dels límits de la ment, la qual cosa, la-

mentablement, es dona encara amb més 
freqüència. Ambdós poden fer males pas-
sades. I sovint les fan. Als que tant ens és, 
ens importa poc. Però a molta gent, que 
no n'és conscient, l'afecta al seu dia a dia.

Els elefants, quan senten que ha arribat 
la seva hora, se'n van, s'allunyen, i es retiren 
per morir en pau. Segur que són més intel-
ligents que molts humans, que aquesta lli-
çó ni l'han après, ni sembla que l'aprendran 
mai. I, com exemple, la majoria d'aquells als 
qui envien al Parlament d'Europa.

Molts, sobretot, bona part dels que es 
creuen algú, haurien de reflexionar serio-
sament sobre això, abans de fer el ridícul 
com, habitualment, solen fer. I no miro a 
ningú, que consti.

D

RAMON 
FONT TERRADES

Advocat

Bústia

Denúncia per cotxes a la vorera
Vull fer una queixa pública al Departament 
de Via Pública de Granollers. És vergonyós 
que al carrer Corró em trobi, des del carrer 
València fins a Ramon Llull, la vorera sem-
pre plena de cotxes de pares i mares que 
van a recollir els nens a la perruqueria. Des 

d'aquí volia demanar que la policia vigili 
més aquests aparcaments o que es faci una 
ampliació de la vorera. Estic operat de glau-
coma i tinc la visió molt reduïda. Esperem 
que aquesta carta serveixi perquè l'Ajunta-
ment se sensibilitzi i prengui mesures.

FRANCESC PAYÀS / GRANOLLERS

El millor –o pitjor, segons 

per a qui– de fer anys és que

 se't va deteriorant la cara i 

vas adquirint la que et mereixes
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

NOVEMBRE
2021

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA 
Promoció econòmica - Ajuntament de Granollers

30 NOVEMBRE
De 9.30 a 13.30 h

LA FÓRMULA DE 
LES 5 VITAMINES 
PER A L’ÈXIT 
PROFESSIONAL 
I PERSONAL
Coneixes alguna persona que 
sedueix quan es comunica 
amb els altres? En aquest taller 
coneixeràs tot el que cal tenir 
en compte per transformar-te 
en una persona exitosa

25 i 26 NOVEMBRE
De 10 a 13 h

CREATIVITAT 
PER EMPRENDRE 
Desperta la teva creativitat 
interior! Elimina les barreres 
i coneix eines per i tècniques 
poder-la implementar en 
cada acció, servei o àrea 
del teu negoci. 

Vols rebre totes 
les novetats? 

Dona’t d’alta al 
nostre butlletí!

24 NOVEMBRE
De 9.30 a 12.30 h

WORDPRESS 360º: 
INNOVA EN LA 
VISUALITZACIÓ DELS 
PRODUCTES EN EL 
TEU E-COMMERCE
La visualització dels productes 
del teu e-commerce és un 
factor clau a l’hora de vendre
En aquest workshop 
coneixeràs tècniques 
innovadores i fàcils que 
podràs aplicar tu mateix/a 
en el teu ecommerce. 

29 NOVEMBRE
De 9.30 a 12.30 h

POSICIONAMENT 
NATURAL SEO
Estàs creant la teva web 
o la teva botiga online?
Vols posicionar-te 
als cercadors? 
Coneix els conceptes bàsics 
de SEO i defineix una 
estratègia bàsica.

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

TOTES LES ACTIVITATS 
ORGANITZADES PER 
GRANOLLERS MERCAT 
SÓN SUBVENCIONADES I 
GRATUÏTES PELS ASSISTENTS 
AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

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

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Concesionario oficial de vehículos ubicado en el Vallès Ori-
ental, precisa incorporar:

GERENTE/A

Para llevar la gestión diaria de la empresa / concesionario.  
Se responsabilizará de la dirección de todos los departamentos 
de la empresa:

- Financiera
- Control de gestión
- RRHH

También se responsabilizará del reporte y comunicación con 
la marca.
Buscamos candidatos/as con formación universitaria a nivel 
Empresariales o ADE, y experiencia demostrable en Dirección 
Financiera y/o gerencia de una empresa.
Se valorará experiencia en el mismo sector o similares.
Candidatos/as con capacidad perfil analítico, capacidad de 
gestión y liderazgo.
Se ofrece contrato estable. Salario negociable más variables 
(bonus + otros beneficios).

Ingeniería especializada en la creación y legalización de sa-
las blancas para el sector farmacéutico, cosmético y alimen-
tario, 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 8/9 horas a 17/18 horas, viernes intensivo 
hasta las 14 horas. 

- Comercial y Marketing
- Administracion
- Compras y logística

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

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

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

són escassos. Persona autosuficient en la 

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

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

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

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

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

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

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

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

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

PISO EN MONTMELÓ. LA 

QUINTANA. Ref. EV11257. 
75 m2. Recibidor con ar-
mario emp., 3 hab. (1 sui-
tte con armario), 2 indiv. 
(1 con salida balcón), co-
medor con a. a. y salida a 
balcón con toldos, coci-
na indep., balcón-lavad., 
2 baños. CEE: E. Precio: 
203.000 €. Tel. 93 572 30 73.

SE VENDE PISO EN MONT-
MELÓ. SANTA ROSA. 65 m2, 
totalmente exterior con 
muchísima luz y completa-

IMMOBILIÀRIA

VENDA

Disponemos de los mejores especialistas del sector. Todo tipo de reformas en su hogar.    

EMPRESA HAMADA SERVICIOS, SL.
REFORMAS EN GENERAL

ALBAÑILERÍA · PLADUR · PINTURA · ELECTRICIDAD 
FONTANERÍA · CARPINTERÍA · OBRA

REHABILITACIÓN FACHADAS · IMPERMEABILIZACIONES.
¡Presupuestos económicos! Trato personalizado. Disponibilidad inmediata.

699 20 40 45 - 631 01 16 68

mente reformado. Vivienda 
de 65 m2 útiles aproxima-
damente con cocina con 
salida a pequeño lavadero, 
comedor con aire acondi-
cionado y salida a balcón 
con bonitas vistas, baño 3 
piezas con plato de ducha 
y mampara, 3 habitaciones 
(1 doble y 2 individuales). 
El edifi cio dispone de as-
censor e ITE reccién apro-
bado. CEE: E. Referencia:  
EV11259. Precio: 140.000 
euros. Tel.:  93 572 30 73.
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Una eina per permetre als paci-

ents amb diversitat funcional no 

sentir-se aïllats a la unitat de cures 

intensives; noves formulacions de 

cosmètica amb productes respec-

tuosos amb el medi ambient, i tres 

mètodes per reduir els problemes 

derivats del contacte amb substàn-

cies perilloses i tòxiques als labo-

ratoris. Aquests són els tres pro-

jectes desenvolupats per alumnes 

d'FP que dijous van obtenir un Pre-

mi Futur Cambra en el marc del Dia 

de la Cambra del Vallès Oriental.

Amb aquests guardons, lliurats 

al Circuit de Barcelona-Catalunya, 

FORMACIÓ  L'ENTITAT VA CELEBRAR DIJOUS EL DIA DE LA CAMBRA, EN QUÈ VA FER UNA CRIDA A IMPULSAR L'FP I A DESENVOLUPAR L'ENTORN DEL CIRCUIT

la Cambra vinculava dos dels seus 

principals objectius: "fomentar 

l'FP perquè els joves tinguin una 

bona formació professional i in-

dustrial i fer que les empreses 

puguin trobar treballadors qua-

lificats", i "reivindicar l'entorn 

del Circuit com un possible pol 

tecnològic a la comarca, basat en 

la mobilitat sostenible", deia el 

president de la Cambra del Vallès 

Oriental, Jaume Aragall, qui insistia 

en la idea que "el futur, que són els 

joves, s'ha de basar en el talent 

i la qualitat". Per això la Cambra 

ha impulsat aquests premis, per 

connectar les empreses amb els 

centres d'FP de la comarca a partir 

del reconeixement i promoció dels projectes finals del seu alumnat.
El Dia de la Cambra va comptar 

també amb la intervenció de la 

presidenta de l'entitat a Catalunya, 

Mònica Roca, qui va retre home-

natge a les més d'11.700 empreses 

que hi ha a la comarca i va destacar 

dades positives de l'evolució eco-

nòmica de l'últim any al Vallès Ori-

ental, com l'increment de llocs de 

treball –que ja superen els nivells 

prepandèmia–, la reducció conti-

nuada de l'atur i el creixement del 

nombre d'empreses. També va va-

lorar l'avenç en digitalització de les 

empreses i va reivindicar un model 

econòmic "resilient, basat en la 

recerca i el desenvolupament, la 

innovació i el coneixement". En 

aquest sentit valorava els instituts 

d'FP com a centres de transferèn-

cia del coneixement, "més enllà de 

les universitats i els centres de 

recerca", i feia una crida a "cohesi-

onar totes les comarques catala-

La Cambra premia 

els millors treballs 

d'FP de la comarca

Formació per a l'emprenedoria'Gestalt i vida', a càrrec de Núria Remus
L'Ajuntament de les Franqueses organitza una formació 

per a l'emprenedoria per abordar les oportunitats de

negoci amb eines gratuïtes i el big data per emprendre. 

Serà el 22 i 24 de novembre, de 9.30 a 13.30 h a Can

Ribas. Inscripcions a l'àrea de Dinamització Econòmica. 

La segona sessió del 19è cicle de conferències El repte de

ser persona, organitzat per Gran Centre, convida avui, dijous

(20.30 h), a la Sala Tarafa, la directora d'Espaipertu Institut,

Núria Remus, qui parlarà de Gestalt i vida, eines pel canvi. La

xerrada també es pot seguir per l'Instagram Live de Gran Centre.

ECONOMIA

n El Dia de la Cambra es va celebrar al Circuit de Barcelona-Catalunya, una
infraestructura que s'ha anat reinventant amb les innovacions tecnològiques del 
sector del motor. Amb aquest pretext, l'enginyer i fundador de QEV Technologies, 
Joan Orús, va explicar la trajectòria de la companyia, especialitzada en la creació 
de vehicles esportius elèctrics, dissenyats per competir en curses de diferents 
categories. Orús va explicar que el grup ha anat desenvolupant les bateries, els 
softwares i la integració de motors, fins que "l'experiència en el món de les curses 
l'hem traslladat a l'enginyeria per crear altres vehicles elèctrics, com autobusos 
o furgonetes". En aquest sentit, avançava que al febrer es presentarà una línia 
completa de vehicles elèctrics amb una nova marca 100% local, i apostava per 
desenvolupar l'entorn del Circuit per "fer créixer la mobilitat sostenible al país".

QEV TECHNOLOGIES, UN GRAN
PRODUCTOR LOCAL DE VEHICLES ELÈCTRICS

Els premiats
El primer treball guanyador, de Zoe 
Vicente, Nadia Redondo i Iván Díaz, de 
l'EMT, porta per títol Talk Books. Un pas 

cap a la inclusió, i ha estat dirigit per les 
professores Eva Tàpia i Anna Caballero 
amb la col·laboració de l'Hospital Asil
de Granollers. Planteja una iniciativa de 
caràcter humà per aconseguir la inclusió 
de tots els col·lectius en el sistema 
sanitari, especialment a l'UCI. El segon, 
Disseny i desenvolupament de nous  

productes cosmètics naturals i vegans,  
és una aposta per la cosmètica d'alta 
gamma natural. Està elaborat per Lorena  
Belmonte Hurtado, també de l'EMT, amb 
la tutela de Joan Carles Rey i Lourdes 
Martínez i la col·laboració del CDI Vallès.  
El tercer projecte, de Carlos José Macanás 
i Paula Corchero, de l'Escola Sant Gervasi 
de Mollet, és la Proposta de millora en les 

x.l.

TOTS ELS PREMIATS I FINALISTES  Dos dels tres treballs premiats són de l'Escola Municipal del Treball de Granollers

bones pràctiques de laboratori (BPL), 

seguretat al laboratori i tractament de 

residus. Està dirigit per Olga Ballesté i 
aborda el problema del contacte amb 
substàncies perilloses i tòxiques als 
laboratoris. D'altra banda, també hi  
va haver tres projectes finalistes. Un 
plantejava l'elaboració d'un sèrum 
antiedat amb àcid hialurònic i vitamina 
C –de Yasmina Mateo i Javier Figueroa 
de l'Escola Sant Gervasi de Mollet–; un 
altre la fabricació d'un desodorant amb 
productes naturals –de Mati Martín 
Bueno, Ana Liz Nardeli, Carlos Martín 
i Rita Farias, de l'IES Mollet–; i un altre la 
integració cultural en la imatge personal 
–de Cristina Mogas, de Parc Estudi de 
Granollers–. Finalment, pel seu 
compromís amb l'FP i la implicació amb 
el desenvolupament empresarial dels 
joves, també va reconèixer les empreses 
Givaudan Iberica (Sant Celoni), Merck 
Group (Mollet) i Tus Media (Granollers).

nes perquè el país sigui un mo-

tor econòmic del sud d'Europa".

Finalment, Pere Rodríguez, al-

calde de Montmeló, va cloure la 

jornada destacant que "ara som 

en un canvi d'època, un mo-

ment clau en què la presa de 

decisions en relació amb l'FP i 

el Circuit marcaran el futur dels 

pròxims anys".   x.l.
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L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Més autonomia i drets  
per a les persones 
amb discapacitat
D’objectes de protecció a sub-
jectes de ple dret. Aquest és el 
canvi de paradigma que pro-
posa la Llei 8/2021 anomenada 
de reforma de la legislació civil 
i processal pel recolzament de 
les persones amb discapacitat. 
Però una llei no ho resol tot si 
no es proveeix dels mecanis-
mes i recursos necessaris que 
permetin el seu desplegament 
per evitar situacions de vulne-
ració. Així es va recalcar en les  
Jornades Drets de les persones 
amb discapacitat, celebrades 
el passat 29 d’octubre, orga-
nitzades des de Col·lectiu Ron-
da i amb la col·laboració de la 
Federació de Salut Mental de 
Catalunya i que van comptar 
amb la participació de ponents 
de l’àmbit judicial, notarial i 
acadèmic.

La nova llei, que va entrar en 
vigor el passat 3 de setembre, 
pretén afavorir la protecció 
de les persones amb discapa-
citat per a l’exercici autònom 
de la seva capacitat, establint 
mesures de suport en els ca-
sos necessaris, però sobretot 
oferint-los la possibilitat de te-
nir veu i de ser escoltades en 
el procés d’identificació de les 
seves necessitats, respectant 
la seva voluntat, adaptant així 
el nou marc legislatiu estatal 
a l’esperit de la Convenció In-
ternacional sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, 
aprovada a Nova York el 2006 
i ratificada per l’Estat espanyol 
dos anys més tard.

Durant les Jornades es va re-
calcar la importància del pro-
cés de desjudicialització que 
suposa el canvi de paradigma, 
desterrant les declaracions 
d’incapacitació que fins ara 
es feien i que sotmetien les 
persones afectades a proce-
diments de modificació de la 
capacitat d’obrar.  

La nova llei  elimina aquestes 
modificacions de la capaci-
tat, les tuteles i les potestats 
parentals rehabilitades, però 
manté la figura del curador  
(almenys al Codi Civil espa-
nyol, ja que el Codi Civil català 
ja l’ha eliminat, tenint la figura 
de l’assistent), si bé amb parti-
cularitats diferents a les que hi 
havia fins ara. La persona amb 
discapacitat pot participar de 
manera activa en la petició de 
l’establiment de les figures de 
suport i cal valorar també la 
responsabilitat d’aquests su-
ports i els mecanismes nota-
rials a disposició (declaracions 
de voluntat anticipada, po-
ders preventius o la realització 
d’una planificació successòria 
per mitjà de clàusules testa-
mentàries o constitució de 
patrimoni protegit). En aquest 
sentit, es va recordar que la 
nova llei insta a la revisió de les 
mesures de suport establertes 
a les sentències dictades amb 
anterioritat a la seva entrada 
en vigor, i que obliga a fer-ho 
en els tres anys següents.

A Col·lectiu Ronda, des de 
l’entrada en vigor de la llei, ja 
estem instant a revisions de 
sentències i ajudant a la cons-
titució de l’assistència, així com 
assessorant en tots els dubtes 
que es generin al voltant de la 
nova normativa.

Aquí podeu veure el vídeo de 
les Jornades Drets de les per-
sones amb discapacitat:

L'associació de comerciants Del 

Rec al Roca continua celebrant els 

25 anys de vida. Aquesta setmana 

ho fa amb dos actes més, amb els 

quals clou el calendari previst per 

commemorar l'efemèride. El pri-

mer va ser dimarts al vespre a la 

llibreria La Gralla, on va presentar 

un llibre que resumeix, en un ampli 

recull d'imatges, la història del que 

ha estat l'entitat durant aquests 

anys, i especialment "la multitud 
d'activitats i promocions que 
hem fet", deia el president de Del 

Rec al Roc, Esteve Banús. Rosa Ca-

sellas, per la seva banda, explicava 

que la publicació s'ha gestat durant 

un any i mig, fent trobades i molta 

recerca de fotos. "Està escrit amb 
el cap, però fet amb el cor", deia.

El llibre està editat per Alpina 

i compta amb textos de la filòloga 

i escriptora Marina Miralles, que 

dimarts recordava alguns dels mo-

ments més significatius dels dar-

rers 25 anys pels veïns del carrer. 

"És com un àlbum dels records 
que ens explica què ens ha fet 
com som", deia Miralles. Entre 

d'altres, les obres per convertir 

l'eix Sant Roc-Santa Anna en un 

carrer per a vianants; les reticènci-

es d'alguns veïns i l'humor amb què 

cada taulell hi ha algú amb la 
seva història i les seves il·lusions 
per tirar endavant un negoci".

El llibre també compta amb es-

crits de felicitació dels tres dar-

rers alcaldes de la ciutat –Carme 

Esplugas, Josep Pujadas i Josep 

Mayoral– i del president de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès.

Per tancar la celebració de l'ani-

versari, aquest divendres tindrà 

lloc a l'Hotel Ciutat de Granollers 

un sopar per homenatjar les perso-

nes que van activar l'associació ara 

fa 25 anys i a totes les que hi han 

col·laborat posteriorment. X.L.

els comerciants van afrontar la re-

forma. "Un any van reclamar més 
il·luminació al carrer amb una 
estesa d'espelmes", recordava.

També els carnavals històrics, les 

diverses fires, els sopars a la fresca, 

els sortejos setmanals, les accions 

de promoció, la col·laboració amb 

altres entitats o les botigues al car-

rer. "La vida social del barri i la 
comercial han avançat plegades, 
i això és el que ha fet bullir l'olla", 

deia Miralles, qui també detallava 

els aprenentatges que ha extret de 

l'elaboració del llibre. "Del Rec al 
Roc és la seva gent; darrere de 

X.L.

COMERÇ L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS HA FET UN RECULL D'IMATGES DE LA SEVA HISTÒRIA

'25 ANYS DEL REC AL ROC'  Miralles i Casellas, en la presentació del llibre

Del Rec al Roc; un quart
de segle plasmat en un llibre

L'empresa del sector automobilís-

tic TI Group Automotive Systems, 

de Montornès del Vallès, ha estat 

la guanyadora de la cinquena edi-

ció del premi LismiVO a l’empresa 

del Vallès Oriental socialment res-

ponsable. El guardó, iniciativa de 

la Xarxa LismiVO que coordina el 

Consell Comarcal, distingeix les 

empreses que aposten per la in-

tegració laboral de les persones 

amb diversitat funcional i la res-

ponsabilitat social corporativa. El 

jurat ha destacat que TI Automo-

tive estableix un sistema d'ajudes 

que facilita el creixement personal 

dels treballadors, com la comis-

sió d'ajuda social, la diversitat de 

salaris en espècie assumits per 

l'empresa, la vinculació de la re-

tribució al rendiment i la comissió 

paritària de conciliació familiar, 

entre d'altres. La planta de l'em-

presa a Montornès té 183 emple-

ats, tres dels quals són persones 

amb diversitat funcional.

TI Automotive,

de Montornès,

premi LismiVO 2020

Deu nous plans d'ocupació a Bellavista

L'Ajuntament de les Franqueses ha activat 10 nous plans d'ocupació amb 
la contractació de veïns de Bellavista que durant 6 mesos faran feines de 
manteniment a la brigada municipal d'obres i serveis al Patronat Municipal 
d'Esports i a les escoles del municipi. Tots els candidats han estat derivats 
des de l'Oficina de Treball de la Generalitat.

AJUNTAMENT LES FRANQUESES

Formació digital al Servei d'Ocupació
Disposar d'una firma digital i l'IdCat al mòbil; fer tràmits amb l'adminis-

tració pública; crear i utilitzar un correu electrònic; accedir a les borses de 

treball online, les aplicacions per videoconferències o el núvol per guardar 

informació. Aquests són alguns dels continguts de les càpsules formatives 

breus –d'1 o 2 hores de durada– que impulsa el Consell Comarcal i que 

s'imparteixen gratuïtament al Servei Local d'Ocupació de Granollers fins 

al 16 de desembre. La iniciativa s'adreça a persones en recerca de feina.
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La fàbrica de Coty a Granollers 

se centrarà encara més en la pro-

ducció de fragàncies en el futur. 

Per fer-ho, la firma augmentarà 

el nombre de línies d'envasat de 

fragàncies, mentre que alhora ex-

ternalitzarà la producció de gels 

de dutxa i bany per donar cabu-

da a aquest increment de les fra-

gàncies. Així, a partir del març de 

l'any que ve la planta granollerina 

es complementarà amb quatre 

línies de producció més, fins ar-

ribar a un total de 24. L'ampliació 

es finançarà amb inversions ad-

dicionals del grup a la planta del 

polígon Congost. "Estem orgullo-

sos que els nostres equips de 

Granollers augmentin la seva 

capacitat en la producció de 

la companyia nord-americana és 

el tercer grup de cosmètica més 

gran del món només per darrere 

de L'Oréal i Estée Lauder.

El 2018 el grup ja va invertir a 

Granollers 17,4 milions d'euros 

en un nou edifici de 4.500 metres 

quadrats –fins a ocupar unes ins-

tal·lacions totals de 45.000 me-

tres– per ampliar la producció de 

marques de luxe. Així, es continu-

aran envasant esmalts d'ungles 

com Rimmel i Max Factor. A més, 

la gamma de fragàncies produï-

des a Granollers són marques icò-

fragàncies, ja que Coty és una 

de les empreses de bellesa més 

grans del món i líder mundial 

en fragàncies", afirmen fonts de 

la companyia.

Amb aquesta ampliació, Coty 

es consolidarà com un dels prin-

cipals centres de producció de la 

firma a Europa i es reforçarà com 

un gegant de la perfumeria i la 

cosmètica a escala mundial. De fet, 

coty

EMPRESES  L'ANY 2018, LA COMPANYIA JA VA INVERTIR A GRANOLLERS 17,4 MILIONS D'EUROS PER CONSTRUIR UN NOU EDIFICI

Coty amplia línies 
de producció per 
reforçar l'envasat 
de fragàncies

ENVASAT  La planta tindrà 24 línies de producció en funcionament al març

niques i conegudes mundialment, 

com Gucci, Chloé, Hugo Boss, Cal-

vin Klein, Adidas i Bruno Banani.

150 milions d'unitats
Actualment, la planta granollerina 

de Coty fabrica al voltant de 150 

milions d'unitats. Els articles que 

surten del polígon Congost es co-

mercialitzen als 150 països del 

món on Coty té presència. El centre 

concentra una part important de 

la plantilla del grup al mercat es-

panyol, amb més de 800 treballa-

dors a la planta de Granollers.  x.l.

La firma externalitzarà

la producció de gels

per donar cabuda a

l'increment de fragàncies

CCOO del Vallès Oriental, Maresme 

i Osona celebra avui, dijous, una as-

semblea a Can Ribas, a les Franque-

ses, per preparar la manifestació 

de finals d'aquest mes a Barcelona 

amb el lema Disputem les rendes. 

Defensem els serveis públics. El sin-

dicat reclama posar fi a la precarie-

tat del mercat de treball derogant la 

reforma laboral del PP, afrontar les 

mancances de la globalització pro-

ductiva i reduir les desigualtats i la 

pobresa creixent. A l'assemblea hi 

intervenen els secretaris generals 

de CCOO de la comarca, Gonzalo Pla-

ta, i de Catalunya, Javier Pacheco. 

SINDICATS

Dijous, assemblea 
de CCOO a Can Ribas

La plaça de l'Església acollirà dis-

sabte, durant tot el dia, la terce-

ra edició del Cabana Market, una 

proposta per a tots els públics 

amb parades d'artesania de petits 

emprenedors, productes diversos, 

concerts i accions solidàries. L'ac-

tivitat està organitzada pel grup de 

joves Cabana Market.  

Nova edició
del Cabana Market
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ESPORTS

L'Spartans, cuer del grup 2Berta Pujadas, becada amb l'equip Redbird
El sènior masculí del Club Rugbi Spartans ha 

tancat la fase prèvia de la Divisió d'Honor en 

l'últim lloc del grup 2, després de perdre contra 

el Buc B (40-14). Els granollerins han acabat en 

l'últim lloc sense cap victòria. 

La gimnasta del Club Natació Granollers, Berta Pujadas, ha 

aconseguit una beca esportiva per a la Illinois State University, 

dels Estats Units d'Amèrica. En aquesta universitat americana, on 

a banda d’estudiar la carrera de biologia molecular, formarà part 

de l’equip universitari de gimnàstica artística Redbird.

HANDBOL | Asobal  L'OBJECTIU ÉS ACABAR LA PRIMERA VOLTA ENTRE ELS QUATRE PRIMERS LLOCS

La Copa Asobal, al 
punt de mira del Fraikin

xavier solanas

Lliga Guerreres  L'AUSTRÍACA, 'FITXATGE' DE TARDOR DEL KH-7

Lea Kofler es va endur l'aplau-

diment més sincer del Palau 

d'Esports del derbi català entre 

el KH-7 i el Sant Quirze. La juga-

dora internacional austríaca, de 

21 anys, reapareixia en un partit 

oficial amb el conjunt granollerí 

després de superar una greu lesió 

al genoll dret, que la va deixar vuit 

mesos apartada de l'handbol. 

Kofler va entrar a pista quan 

faltava prop d'un quart d'hora pel 

final del derbi i amb un resultat 

força clar, 26 a 14. "Després de 8 
mesos lesionada estic molt con-
tenta. Al principi hi havia molts 
nervis, però no em feia mal res. 
Llavors, això m'ha fet oblidar la 
lesió i he jugat com si fos abans 
d'haver-la patit", explicava Ko-

fler en acabar el partit. La jugado-

ra també va comentar que havia 

estat molt dura la recuperació: 

"amb 7 mesos veia que encara 
no podia saltar i creia que no 
arribaria aquest moment, però 
arriba i avui estic molt feliç". 

La jugadora internacional ha 

descartat qualsevol trucada de 

la seva selecció per disputar el 

Mundial d'Handbol Femení. "No 
ho podria fer, és massa just 
anar-hi. M'he de centrar en la 
recuperació i estar bé al club", 

admetia la lateral dret. El tècnic 

del KH-7 Salva Puig es mostrava 

molt content per recuperar una 

jugadora important. "És una ju-
gadora molt completa perquè 

Lea Kofler torna a jugar 

un partit 8 mesos després

La derrota del Fraikin Granollers 

contra el Bidasoa Irun (28-34) ha 

estat un contratemps en la batalla 

pel segon lloc de la lliga d'Asobal, 

però els d'Antonio Rama no es 

deixen entelar el punt de mira: vo-

len acabar la primera volta entre 

els quatre primers classificats. El 

premi és prou sucós, perquè as-

solir una de les primeres quatre 

places suposaria la classificació 

per disputar la Copa d'Asobal, que 

tindrà lloc el 18 i 19 de desembre. 

Els granollerins no juguen aquest 

torneig des de la temporada 2018-

2019 a Lleida, quan van perdre la 

semifinal contra el Bidasoa Irun, tot 

i que en l'anterior participació, –el 

curs 2016-2017– va ser subcampió 

en perdre contra el Barça. A falta de 

quatre jornades per acabar la pri-

mera volta, el Fraikin és tercer clas-

sificat amb 14 punts, empatat amb 

el quart, el Logroño La Rioja. El 

conjunt granollerí té un marge de 

dos punts amb el cinquè, el Balon-

mano Nava, i està a tres del segon, 

el Bidasoa, i a sis del líder, el Bar-

ça. "L'objectiu sempre és acabar 
la primera volta entre els quatre 
primers classificats o entre els 

tres primers. Ara tenim un mes 
extremadament complicat", ex-

plica el tècnic Antonio Rama.

El Fraikin, a diferència dels rivals 

–excepte el totpoderós Barça–, té 

encara un partit ajornat que dispu-

tarà l'1 de desembre a la pista del 

Benidorm. Aquest duel, que podria 

ser clau, conviurà amb les quatre 

jornades que resten per arribar a 

l'equador de la lliga d'Asobal, que 

conté tres partits com a visitant: el 

Cuenca, el 19 de novembre; el Puen-

te Genil, que és sisè amb 11 punts, el 

27 de novembre, i el Recoletas Atéti-

co Valladolid, encara per concretar 

l'11 o el 12 de desembre. Entremig 

d'aquestes jornades, només hi ha un 

duel al Palau, el 5 de desembre con-

tra el Torrelavega.  jl.r.b.

LEA KOFLER

bmg

pot atacar i defensar, juga a la 
dreta o al centre. Ens donarà 
una polivalència necessària i 
té un contra un. Li falta enca-
ra una mica de finor, però ens 
aportarà molt", deia Puig. 

Victòria del KH-7 al derbi
El KH-7 BMG va imposar-se amb 

claredat al derbi català contra el 

Sant Quirze, per 33 a 17, i va tren-

car, així, una ratxa de dues derro-

tes seguides. Les granollerines dis-

putaran dissabte a Màlaga l'últim 

partit de la Lliga Guerreres Iber-

drola abans de l'aturada pel Mun-

dial d'Handbol Femení. El KH-7 

ocupa el setè lloc amb 9 punts, 

mentre que les malaguenyes són 

quartes amb 14.  jl.rODrÍGUEZ b.

CUENCA - FRAIKIN BMG

Divendres, 19 - 20.30 h Conca

El Palau estrena l'espai BMG

El Palau d'Esports ja disposa d'una petita sala, just davant de l'entrada 
al pavelló, amb informació històrica del BM Granollers, que ha estat 
habilitada per l'Ajuntament. El club granollerí va inaugurar diumenge 
l'anomenat Espai BMG, que compta amb uns plafons i pantalles de televisió 
amb fragments dels 75 anys d'història del BM Granollers. Aquest racó vol 
ser una targeta de presentació del BMG per a tots els aficionats a l'handbol 
que visitin el pavelló olímpic, en particular, per als qui ho facin durant el 
Mundial d'Handbol Femení, que tindrà lloc de l'1 al 19 de desembre.
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VENDA DE TOT TIPUS D’ACCESSORIS

PERSIANES • MOTORITZACIÓ • MOSQUITERES • FINESTRES

•

NO COBREM DESPLAÇAMENTS · PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Princesa, 65 - GRANOLLERS · Riera, 59 - CARDEDEU
Tel. 93 870 26 43 - 627 963 277     -  615 934 450 · diego.blaumar@yahoo.es

TAMBÉ 
ENS TROBARÀS 

A CARDEDEU
ENS TROBARÀS 

SETMANA 
DEL 22 

DE NOVEMBRE

MOTORS DE PERSIANA A 199€ IVA
 INCLÒS

INCLOU COMANDAMENT, INSTAL·LACIÓ 
I 5 ANYS DE GARANTIA

REBENTEM PREUS!

EL CONSULTOR DE RRHH

Aprenentatge i cultura de Seguretat; un binomi d’èxit.

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

Ja comentàvem en articles anteriors que des de 
fa temps ens movem en entorns VUCA (Volàtil, 
Incert, Complex i Ambigu), i si a aquest ambient 
hi sumem la diversitat de les xarxes humanes, és 
un repte per a qualsevol organització que vulgui 
evolucionar. Per això, haurà d’innovar i estar 
disposada principalment a aprendre i requerirà 
d’equips de treball sòlids, interdisciplinaris, 
oberts a compartir i sense por de parlar.

Un ingredient important per obtenir una 
organització de l’aprenentatge i que hauríem 
d’incorporar com a imprescindible a la nostra 
metodologia empresarial és la seguretat 
psicològica.

Què és la seguretat psicològica?
Ho podem definir com la situació en què les 
persones que componen els equips de treball 
es troben còmodes compartint preocupacions, 
dificultats, èxits i errors sense por, vergonya o 
aprensió a les represàlies. La relació es basa en 
què poden parlar i es crea un ambient en què 
hi ha la llibertat per fer preguntes quan hi ha 
inseguretat.

Per què és important?
Les organitzacions amb estratègies basades en 
la vigilància extrema i les recompenses positives 
i negatives en funció del comportament, a llarg 
termini acaben tenint un efecte rebot. Una de les 
conseqüències és el silenci, que és un dels riscos 
més grans que hi pot haver en una organització. 
A més d’un enduriment de les polítiques de 
compliment, culpabilitzar a l’empleat per 
comportaments inadequats, implementar més 
eines de control... els estudis indiquen que tot 
això no resol el problema de la seguretat.

L’evolució passa per l’aprenentatge, per saber 
què està passant realment a l’organització. 
Hem de conèixer com es desenvolupa la feina 
diària per detectar aquests petits senyals, 
aquestes oportunitats de millora que generen 
l’aprenentatge i permeten augmentar la nostra 
capacitat des del punt de vista de la seguretat 
i salut.

Un clima de seguretat psicològica fa que la gent 
parli més, que reporti més errors i es mostri 
més oberta cap a l’aprenentatge i l’evolució de la 
cultura de seguretat de les organitzacions:
• Aprenen dels errors i com prevenir-los.
• Milloren la coordinació entre equips.
• Comparteixen idees i propostes de millora.
• Augmenten el grau de qualitat.
• El valor del compromís es consolida.

“Una organització que no aprèn no és una 
organització segura”. Todd Conklin

Òbviament la seguretat psicològica per si sola 
no garanteix l’èxit, però sense ella augmentem el 
risc de fracassar.
La nostra recomanació és que si necessites 
col·laboracions per potenciar un clima de 
seguretat psicològica a la teva organització, 
contactis amb empreses especialitzades que 
puguin donar-te un punt de referència per 
implementar el projecte amb garanties.
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ARXIU
Kaba Gassama, ju-

gadora del Fleury 

Loiret de França, 

disputarà el Mun-

dial d'Handbol Fe-

mení. La granollerina, 

una de les imatges de la cita inter-

nacional, no es perdrà el Campi-

onat del Món que se celebra a la 

seva ciutat, després d'entrar en la 

llista de 18 jugadores d'Espanya. 

La jugadora granollerina va ser 

preseleccionada pels Jocs Olím-

pics de Tòquio, tot i que finalment 

no va entrar en la llista definitiva. 

Això sí, Gassama és una habitual 

del conjunt estatal des de fa un 

any, quan va disputar l'Europeu 

a Dinamarca el 2020, en el qual 

Espanya va quedar al 9è lloc. "Des 

que es va anunciar que es faria 

a Granollers, em feia encara 

més il·lusió. Jugar el Mundial 

és un somni fet realitat", explica 

Gassama, tot just després de pu-

blicar-se la llista oficial i abans de 

concentrar-se dilluns a Madrid. 

La selecció espanyola dispu-

tarà la fase prèvia i la principal 

a la seu de Torrevella (Alacant) i 

MUNDIAL | Seleccions  LA GRANOLLERINA REP LA CONVOCATÒRIA DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Kaba Gassama: "El Mundial 

és un somni fet realitat"

Participació  LA FEDERACIÓ CATALANA PROMOU UNA ACTIVITAT D'HANDBOL AL CARRER

les jugadores anhelen passar a la 

fase final, a Granollers. "Tothom 

espera que fem un gran paper 

com al Mundial del Japó [amb 

una plata], però l'entrenador és 

diferent i també les jugadores. 

L'objectiu és ser competitives 

i arribar a Granollers, jugar a 

casa, que suposaria disputar la 

fase final", diu Gassama. 

En la llista definitiva de la selec-

ció espanyola no hi ha cap jugado-

ra del KH-7 Granollers. Setmanes 

anteriors a la convocatòria oficial, 

hi havia una preselecció amb qua-

tre jugadores de l'equip, però cap 

d'elles ha entrat finalment. Així, 

s'han quedat a les portes del Mun-

dial Nicole Wiggins, que ja va ser 

als Jocs Olímpics com a reserva; 

Martina Capdevila, Ona Vegué, i 

Ana González. ❉ JL.RODRÍGUEZ B.

EN JOC  Kaba Gassama en un partit amb la selecció espanyola

La promoció del Mundial d'Hand-

bol Femení suma una quarante-

na d'aliats més, d'entre els clubs 

catalans d'handbol. Divendres 

passat es va presentar a l'Oficina 

d'Atenció del Mundial, de Grano-

llers, el calendari d'activitats de 

l'handbol al carrer, que promou 

la Federació Catalana d'Handbol, 

fins al 4 de desembre. 

L'activitat, que consta de par-

tits de mini handbol a places 

cèntriques de les ciutats, compta 

amb el suport de diferents clubs 

catalans, entre aquests hi ha els 

vallesans del BM Granollers, la 

Fundació Handbol Roquerol, la 

Garriga, l'AEH Les Franqueses, la 

PBH Montmeló, el Cardedeu, el Vi-

lamajor i el Parets. 

Handbol a les Franqueses
Precisament, les Franqueses aco-

llirà dissabte una jornada d'hand-

bol al carrer a la plaça de l'Ajunta-

ment, a les 11.30 h. 

Una quarantena de clubs 
amb el Mundial Femení

A Granollers només el 31 % de 

persones esportistes federa-

des són dones, segons informa 

l'Ajuntament després d'un infor-

me realitzat fa uns mesos. A més, 

pel que fa als càrrecs tècnics dels 

clubs esportius, només l’integren 

un 21,7 % de dones i, en el cas de 

les juntes directives, la proporció 

és del 27%, i en càrrecs de presi-

dència i vicepresidència es redu-

eix al 9% de presència femenina. 

Per aquest motiu, l'administració 

local de Granollers vol equilibrar 

la balança entre dones i homes, tot 

aprofitant la disputa del Mundial 

d'Handbol Femerní. 

Per millorar les dades relati-

ves a la feminització de l'esport, 

l'Ajuntament va celebrar dissabte 

a les places de la Porxada i de l'Es-

glèsia la primera edició de la Fira 

de l'Esport Femení, que va comp-

tar amb 11 clubs de la ciutat. "Po-

dem afirmar que l'esport feme-

ní a Granollers ha avançat, en 

alguns casos s'ha avançat poc, 

en d'altres, ha crescut, explicava 

dissabte l'alcalde, Josep Mayoral. 

El 31% de federades 
a Granollers són dones

Igualtat  SE CELEBRA UNA FIRA DE L'ESPORT FEMENÍ

Una de les entitats que s'inicia 

a l'esport femení és l'Atlètic del 

Vallès. "Tenim tres equips feme-

nins de base, però volem formar 

d'un sènior. La resta, fins arri-

bar a la quarantena són equips 

de nois", deia el president, Felipe 

Garcia. En un percentatge similar, 

hi ha el Tennis Taula Granollers, 

amb cinc noies, d'una quarante-

na de socis. "Nosaltres som una 

entitat nova, de només 2 anys, i 

hem fet una difusió única, sen-

se fer distincions per gènere", 

explicava Isidre Gil, vicepresident. 

A l'altra banda de la balança, hi 

ha el cas del Club Natació Grano-

llers, amb un 62% de noies, tota 

una excepció. "Esperem que en 

el futur sigui una normalitat i 

no una excepcionalitat", comen-

tava el president del CNG, Eduard 

Escandell. 

També van participar a la Fira 

de l'Esport Femení, el Carles Vall-

bona, el Club Esgrima, el BMG, el 

Club Triatló, el Rugbi Spartans, el 

Club Bàsquet, el Club Patinatge 

Artístic i el Club Atlètic. ❉ JL.R.B.

XAVIER SOLANAS

A LA PORXADA  Esportistes del Club Bàsquet fent cistella

Kaba Gassama, ju-

dial d'Handbol Fe-
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#SheLovesHandball#SheLovesHandball

#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers

Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com
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GRESINI
Temporada de contrastos per als 

germans Espargaró, un cop acaba-

da la temporada de MotoGP amb 

la disputa del Gran Premi a Valèn-

cia. Mentre Aleix (Aprilia Factory 

Racing) ha aconseguit el 8è lloc de 

la classificació general, Pol (Rep-

sol Honda Team) ha estat 12è, en 

un curs per oblidar. 

Aleix Espargaró va acabar a 

València al 9è lloc i va sumar un 

grapat de punts per assegurar-se 

el 8è lloc de la classificació gene-

ral de MotoGP, que suposa la seva 

millor posició en cinc temporades 

amb Aprilia –a les anteriors va 

acabar al 17è lloc, en dues ocasi-

ons, al 15è i al 14è–. De fet, el pi-

lot granollerí només va superar 

aquesta posició de la categoria 

reina el 2014, quan pilotava en 

un equip satèl·lit de Yamaha i va 

fer-hi el 7è lloc. "La motocicleta 

es torna més difícil quan no hi 

ha adherència, tot i que estic 

satisfet amb el resultat [a Valèn-

cia]que em permet acabar bé la 

temporada", deia Aleix Esparga-

ró en acabar la cursa, en la qual 

manifestava haver fet "el millor 

campionat amb Aprilia perquè 

he deixat pilots molt respecta-

bles enrere, i sabem que podem 

fer-ho millor. Aquesta és la sen-

MOTOR |  MotoGP  POL ESPARGARÓ NO CORRE LA CURSA VALENCIANA PER UNA CAIGUDA DISSABTE

Aleix Espargaró signa la seva 
millor temporada amb Aprilia

SE CELEBRARAN LES CURSES DE 21 I 10 KM I LA DEL QUART

sació amb la qual preparem el 

2022". El millor resultat d'Aleix 

Espargaró aquest curs va ser el 

tercer lloc del podi al Gran Premi 

de la Gran Bretanya.

Pol, temporada complicada
Pol Espargaró no va poder córrer 

l'última cursa del calendari del 

2021 per una aparatosa caiguda 

dissabte durant els entrenaments. 

"Desafortunadament, he tingut 

una gran caiguda a la corba 13. 

L'impacte ha estat molt fort, 

però per fortuna no tinc cap 

lesió de gravetat i res sembla 

estar fracturat després de les 

proves fetes. Tinc molt dolor 

a les costelles quan respiro, és 

el que més mal en fa", explicava 

Pol després del succés. Aquesta ha 

estat una temporada per esborrar 

per a Pol Espargaró, tot i debutar 

amb Repsol Honda Team. El pilot 

granollerí no va aconseguir aca-

bar dues de les 17 curses iniciades 

i entre els 10 millors classificats 

ha acabat només en 10 ocasions, 

sent el 10è lloc la posició més re-

petida. Tot i això, va triomfar a la 

cursa de Misano amb el segon lloc 

del podi.  ❉ JL.RODRÍGUEZ B.

EN CURSA  Aleix Espargaró durant el gran premi de Valencià

La 36a edició de la Mitja Marató 

Granollers - les Franqueses - la 

Garriga va obrir dilluns les ins-

cripcions. L'AE La Mitja organit-

zarà novament la cursa de 21 km 

i enguany recupera les distàncies 

del Quart i 10 km, que a l'edició 

del 2021 no es van poder convo-

car a causa de les restriccions per 

la Covid-19. Les tres curses se ce-

lebraran el 6 de febrer del 2022. 

El preu per inscripció fins al 30 

de gener del 2022 serà de 25 eu-

ros per a corredors inscrits amb 

xip groc; i de 29 euros amb la 

compra del xip groc. A totes dues 

modalitats d'inscripció, cal afegir 

3 euros més per la llicència de dia 

de la federació espanyola. Els atle-

tes inscrits amb llicència federa-

tiva, però, obtindran la devolució 

d'aquesta quantitat. 

Tots els inscrits a la Mitja po-

dran disposar d’un tiquet que els 

permetrà bescanviar per un bitllet 

d’anada i tornada des de qualse-

La Mitja obre inscripcions 

amb uns 6.000 dorsals
vol punt del servei de Rodalies de 

Barcelona, amb venda a taquilles, 

fins a l'estació de Granollers-Cen-

tre. Aquest tiquet es podrà reco-

llir juntament amb el dorsal i els 

obsequis al Palau d'Esports, el 4 i 

5 de febrer.

Sortida al carrer Esteve Terrades
La sortida de la Mitja serà al car-

rer Esteve Terrades, al costat de 

l’Estació de Rodalies de Grano-

llers-Centre; i l'arribada serà al 

carrer de Francesc Macià, just 

davant del Pavelló d’Esports, com 

és habitual. L'organització recu-

perara el cirtcuit que s'hi va cór-

rer a l'edició del 2020 –anterior 

a l'esclat de la pandèmia– i farà 

avituallaments als quilòmetres 5, 

10, 15 i en l'arribada. La sortida 

de la Mitja serà esglaonada entre 

els horaris de les 10.25 h, 10.30 h, 

10.32 h i 10.35 h; mentre que la 

de 10km serà a les 9.30 h i la del 

Quart a les 10 h. 

La cursa solidària Els 10 de les 

Franqueses, que organitza A4e-

lkm, estrenarà enguany un circuit 

infantil amb la 9a edició. El mu-

nicipi franquesí respira ambient 

atlètic des de la seva presentació 

de dimarts, i quest s'hi potenciarà 

el cap de setmana amb la disputa 

de la cursa tradicional, que tindrà 

lloc diumenge, i la dels menors, 

que es correrà dissabte. 

La versió infantil de la cursa 

franquesina s’estrenarà dissabte, 

a partir de les 17 h, per fomentar 

l’esperit de l’atletisme entre els in-

Els 10 de les Franqueses 

estrena una cursa mini

ATLETISME  SOLIDÀRIA AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE RONYÓ

fants d'entre 3 a 14 anys. La prova 

atlètica mini tindrà cinc diferents 

circuits, que variaran segons 

l'edat i oscil·laran entre els 200 i 

els 1.000 metres de distància. 

Pel que fa a la cursa d'adults DE 

10 km, que actualment compta 

amb un 90% de corredors de la 

comarca, se celebra des de fa vuit 

anys amb l'objectiu de recaptar 

fons per a la investigació i la lluita 

contra el càncer de ronyó. Entre 

totes les edicions celebrades, el 

club franquesí ha aconseguit re-

captar 44.000 euros solidaris. ❉

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES

PRESENTACIÓ  La sala de plens va celebrar l'acte de presentació

El CN Granollers masculí de wa-

terpolo s'ha situat colíder del 

grup B de la Primera Divisió es-

panyola després del triomf con-

tra el CN Montjuïc, per 12 a 10. 

Els granollerins van disputar un 

partit igualat, que es va decantar 

en l'últim quart amb un parcial 

de 4 a 1 pels de Tomas Bruder. El 

CNG ocupa el primer lloc amb nou 

punts, empatat amb el CW Sevilla. 

El pròxim partit del CNG masculí 

serà dissabte a la piscina del CN 

Premià, que ocupa el 5è lloc amb 

quatre punts. ❉

El CNG masculí 

colidera la lliga 

amb el Sevilla

CN PREMIÀ - CNG

Dissabte, 20 - 12.55 h Premià

FUTBOL |  Tercera Divisió

L'Esport Club Granollers va esgar-

rapar el cap de setmana un punt 

de mèrit al camp del líder, l'Olot 

(1-1). Tot i que va tenir un regust 

amarg perquè els granollerins van 

veure com els locals van empatar 

el duel al temps afegit, i els van 

privar del triomf. De totes mane-

res, l'ECG suma un punt important 

a la seva casella i agafa confiança 

per afrontar diumenge la visita 

del Castelldefels, que és 14è amb 

11 punts. L'equip dirigit per José 

Solivelles és l'antepenúltim classi-

ficat amb 8 punts. ❉

L'Esport Club 

esgarrapa un punt 

al camp del líder

ECG - CASTELLDEFELS
Diumenge, 21 - 12.30 h Granollers

WATERPOLO |  Primera Divisió DUATLÓ |  Circuit Català

El Club Triatló Granollers va su-

mar una desena de podis a la 

primera prova del circuit català 

de duatló per muntanya, que va 

tenir lloc diumenge a Tavèrno-

les (Osona). El club granollerí va 

aconseguir tres campions de Cata-

lunya per grups d'edat amb Marc 

Donadeu, de 30 a 34 anys; Anar 

Monzonis, júnior; i Sergi Grau, de 

55 a 59. Com a subcampions, es 

van penjar la plata David Mala-

gón, de 45 a 49 anys, que enguany 

està completant una temporada 

per emmarcar després dels títols 

estatal i europeu; Ever Alejandro 

Gómez, de 30 a 34; Oriol Forns, de 

35 a 39; Santi Ribot, de 55 a 59, i  

en equips masculins. El club tam-

bé va sumar dos bronzes amb So-

nia Quiroga, tercera a 25 a 29 anys 

i en la categoria absoluta. ❉

Una desena 

de podis del Club 

Triatló a Osona
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Escenari Obert al GraUna 'road movie' d'esquiadors clou el Tardoral
Per als joves amb talent però mancats d’un 
altaveu s’ha creat l'Espai Obert al Gra, on 
mostrar les habilitats escèniques davant del 
públic, sol o en grup. Divendres (20 h) hi ha 
una nova sessió que, com sempre, és gratuïta.

Què passa quan dos esquiadors compren un vell autobús escolar,
li fa una rentada de cara i emprenen un viatge alternatiu cap a la 
neu verge dels cims de Utah? Això és el que narra Made in voyage,
el curtmetratge documental francès amb què dimarts (20 h)
l'Agrupació Excursionista de Granollers acomiada el cicle Tardoral.

CULTURA

Fa 10 anys, una colla d'amants del 
gènere fantàstic i de terror es van 
embarcar en l'aventura de mun-
tar un festival a Granollers. El pi-
nyol organitzatiu el conformaven 
els germans Jordi i Ramon Daví, 
Albert Quer i Joel Zarrias. Des 
d'aleshores les coses no han can-
viat gaire, per bé que l'Albert ja no 
hi és i s'han incorporat els nous 
fitxatges d'Àngel Risueño, Dani 
Luna i Albert Rodríguez. Com ex-
plica Ramon Daví, actual director 
del festival, "tota la gent que ha 
acabat formant part de l'equip 
abans havien estat voluntaris 
del Fantàstik o fans molt fidels".

Des de bon començament van 
tenir clar que la secció competitiva 
de curtmetratges havia de ser el 
cor del festival i el seu tret distin-
tiu. Així, enguany hi competiran 16 
curts provinents d'Espanya, Fran-
ça, Bèlgica, Països Baixos, Estats 
Units i Xile. "En el cas dels curts no 
s'han de pagar drets de projecció 
i és un material audiovisual de 
primera qualitat que només es 
pot veure en festivals especialit-
zats. Els curts són els eterns obli-
dats, però al final són les joies 
que la gent acaba gaudint quan 
ve al Fantàstik", diu Daví.

Els llargmetratges són el com-
plement, l'esquer, i la present edi-
ció segurament és la més rodona 
en aquest aspecte: "aquest és 
l'any que hem pogut afinar més, 
programant quatre pel·lícu-
les que vénen directament del 
festival de Sitges i que no han 
passat per sales comercials. És 
un luxe per Granollers i per la 
comarca". Es tracta de l'excèntric 

Una dècada 'fantàstika'
L'Edison acollirà entre divendres i diumenge la projecció de quatre

llargmetratges, setze curtmetratges de competició i una exposició

Una qüestió d'imatge
Des d’un bon començament el festival ha cuidat molt les seves campa-
nyes de comunicació, sempre molt imaginatives. Això va ser motivat 
per la formació d’Albert Quer en el camp de la realització de cinema 
i el vessant professional dels germans Daví al capdavant de Biombö 
Studio, una agència de disseny gràfic i publicitat. Tots es van proposar 
que la imatge fos un tret distintiu i un element de referència. Daví re-
corda que "quan vam començar fa 10 anys tot just havíem acabat 
les carreres i vam veure en el festival un lloc on poder expres-
sar-nos creativament i de manera totalment lliure". L’esforç va 
tenir recompensa, perquè l’espot de la tercera edició els va reportar 
un premi en un festival de publicitat de les illes Canàries.

C.R.

2019  Acte de lliurament de premis del concurs de curtmetratges

CINEMA EL FESTIVAL CELEBRA 10 ANYS DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA ALTERNATIVA

2012

2016

2020

2014

2018

2021

LA CARTELLERIA

thriller sobrenatural Prisoners of 

the ghostland, del director japo-
nès Sion Sono; la comèdia negra 
francesa Barbaque; la comèdia 
fantàstica japonesa Beyond the in-

finite two minutes i el drama fan-
tàstic Tres, la primera pel·lícula de 
Juanjo Giménez després de la seva 
nominació a l'Oscar al millor curt-
metrage de ficció per Timecode.

Punts d'inflexió
En la seva primera dècada, el Fan-
tàstik ha tingut dues fites qualita-
tives que han marcat un abans i un 
després. La primera va ser la cre-
ació del Cinema Edison, el 2018, 
seu del festival, i la implicació del 
seu equip, amb Martí Pujadas al 
capdavant, a més de la innovació 
tecnològica del sistema de projec-
ció professional DCP, que facilita 
l'accés a les pel·lícules.

El segon ha estat el conveni 
amb el Mercat Audiovisual de Ca-

talunya, que des de fa quatre anys 
contribueix a la dotació econòmi-
ca del gran premi del jurat. Això 
els ha permès posicionar-se dins 
la categoria de festivals de curt-
metratges, rebent treballs que ar-
riben d'arreu del món. 

Les relacions amb altres propos-
tes similars sorgides (com és el cas 
del Cardoterror de Cardedeu, el 
TerrorMolins de Molins de Rei, el 
Cryptshow de Badalona o el Festi-
val Nits de Cinema Oriental de Vic) 
són de bon veïnatge. De fet, abans 
d'arrencar el projecte del Fantàstik 
es van asseure amb David Jordan i 
Daniel Masip, directors del festival 
cardedeuenc, per explicar-los la 
idea i demanar-los consell. Àngel 
Sala, director del festival de Sitges, 
va posar la cirereta quan va ofici-
ar com a padrí del Fantàstik. Tot i 
això, Daví admet que "tenim una 
assignatura pendent que hem 
anat posposant: formar part de 
l'associació Terror Arreu de Ca-
talunya, que engloba moltes ini-
ciatives amb el nostre format".

En aquesta edició d'aniversari i 
postpandèmia, l'equip es reivindica 
amb l'eslògan Estem en forma per 
evidenciar que continua amb ganes 
d'oferir un oci alternatiu a Grano-
llers. "Amb més o menys intensi-
tat, el Fantàstik per a nosaltres és 
una segona feina no remunerada 
i que fem per amor al cinema i a 
la ciutat", conclou Daví. ❉ C.RIOBÓ

L'origen del Fantàstik és prou curiós. Quan vivien amb els pares, els germans Jor-

di i Ramon Daví improvisaven cada estiu unes sessions al pati de casa, amb una 

selecció de pel·lícules clàssiques de gènere que congregaven un petit nombre de 

familiars i amics. Un bon dia al Ramon i al seu amic Albert Quer se'ls va ocórrer la 

idea de canviar la butaca de casa per la d'un cinema amb tots els ets i uts, i trans-

formar aquelles sessions casolanes i familiars en tot un festival en clau local. Van 

traslladar la proposta a la regidora Alba Barnusell, que es va mostrar receptiva, i 

se'ls va concedir una subvenció per fer una prova d'un any en el que aleshores era 

la pantalla del Centre Cultural. La resta, com se sol dir, ja és història.

Cine en família, la llavor del festival
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L’artista visual Lur-
des R. Basolí està 
donant a conèixer 
i explicant el rere-

fons d’Oracle, la ins-
tal·lació que es desplega al carrer 
de la Mare de Déu de Montserrat i que es podrà veure �ins al 19 de 
desembre. És un projecte trans-versal en què con�lueix l’encàr-
rec que va rebre per part dels 
organitzadors del festival Pano-
ràmic de treballar sobre la me-
mòria col·lectiva, la temàtica que 
el vincula amb el món de l’esport 
granollerí (i, de manera inevita-
ble, al Mundial d'Handbol femení) i 
també els interessos personals com 
a artista. D’aquest encreuament ha 
sorgit un treball que gira al voltant 
de tres eixos: dona, esport i arxiu.

Basolí s’ha capbussat en la 
premsa esportiva local, i en con-
cret en els exemplars de la revis-
ta Vallès Deportivo, un setmanari editat entre el 1966 i el 1979. 
Però l’element que va acabar do-
nant sentit va sorgir de manera 
accidental: “Al tractar-se d’exem-
plars enquadernats, vaig tenir 
una visió conjunta de la contra-
portada d’un exemplar i de la 
portada del número següent. A 
la portada sempre apareixien 
homes que practicaven esports 
i a la contra gairebé sempre hi 
havia una dona anunciant un bé 
de consum, sigui electrodomès-

GRANOLLERS. L'espectacle La mala 
dicció de la companyia convidada 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), Indi Gest, s'ha hagut de 
suspendre i postposar "per mo-
tius interns de la companyia", 
segons han indicat fonts del tea-
tre. La nova data de l'espectacle 
serà el divendres 3 de desembre. 
Les entrades adquirides per a 
aquesta primera convocatòria se-
ran vàlides per a la nova data, tot 
mantenint les mateixes butaques 
comprades. Les persones que pre-
fereixin la devolució de les entra-
des només ho han de comunicar 
a les taquilles del TAG.  La mala 

dicció és "una perversió" del 
Macbeth de Shakespeare, en què 
els personatges no maten per-
sones, sinó el llenguatge, en una 
al·legoria "al moment actual, en 
què les paraules es buiden de 
signi�icat", alertava Jordi Oriol, 
autor del text i intèrpret.  ❉ 

Lurdes Basolí reescriu el passat 
esportiu amb nom de dona

AJUNTAMENT

FOTOGRAFIA  L'ARTISTA HA PARTIT DELS FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL I D'APORTACIONS PARTICULARS

AIRE LLIURE  Al carrer Mare de Déu de Núria

LA COMPANYIA PROPOSA AL TAG UNA DESCOBERTA A TRAVÉS DE LA PÈRDUA

El hip hop, la dansa contemporà-
nia i la treatralitat comparteixen 
escenari al muntatge Hito, que diumenge (19 h) es podrà veure 
al Teatre Auditori de Granollers, 
de la mà dels intèrprets i creadors 
Chey Jurado i Akira Yoshida.

A l'escenari són dues persones 
que estan buscant alguna cosa, 
una cosa que ja tenen però, no 
per això, perden el plaer de la 
cerca."Sovint depenem d’ele-
ments externs que ens faciliten 
la vida, fins que aquestes coses 
acaben dirigint les nostres vi-
des. I quan les perdem també 
perdem la nostra direcció, la 
qual cosa ens porta a cercar-ne 

una altra. Com a humans, sem-
pre estem buscant una direcció. 
Altrament, estem perduts. Però 
perdre’s també té la seva gràcia 
perquè aleshores s’obren noves 
opcions a l’horitzó", explica la 
companyia sobre  el contingut del 
muntatge, que conclou que també 
hi ha bellesa a perdre's.

Per acabar de conèixer aquesta 
proposta artística i en el marc de les Activitats 360º, el mateix diu-menge a les 18 h a la sala petita del 
TAG es podrà assistir de manera 
gratuïta amb la compra de l'entra-
da d'Hito a una presentació de l'es-
pectacle de la mà del col·lectiu de 
crítics Recomana. També, un cop 

El hip hop i la teatralitat 
s'abracen a la peça 'Hito'

Taller al CAM

Precisament, els creadors d'Hito, 

Akira Yoshida i Chey Jurado impar-

tiran dissabte, a partir de les 10 h al 

Centre d'Arts en Moviment (CAM) de 

Roca Umbert, un workshop per a pro-

fessionals per explorar el llenguatge 

del breakdance i l'ús del pes com a 

element físic per moure's de manera 

ràpida i lleugera, així com sensibilitzar 

dels estats pels quals passa el cos en 

accions quotidianes. El taller de dues 

hores té un preu de 32 euros.

WORKSHOP AMB 
YOSHIDA I JURADO

acabada la funció, el públic podrà 
conversar amb la companyia per 
arrodonir l'experiència cultural. 

Nou èxit de públic al Microteatre
Produccions pròpies amb talent jove. Aquesta és la recepta de l'èxit del 
projecte de Microteatre d'Arsènic i Roca Umbert. Un any més i malgrat 
la pluja, els passis de dilluns a divendres de les quatre peces curtes 
guanyadores del certamen d'enguany –Un quadre de Hopper de Daniel 
Casanovas, El nostre riu de Juan Jiménez, Cuida't, cuida'ns, cuidem-nos

de Maria Rodríguez i Frida de Xavier Alomà han omplert totes les localitats.

XAVIER SOLANAS

ROCA UMBERT VA ACOLLIR ELS QUATRE MUNTATGES BREUS

LES FRANQUESES. La dansa serà 
protagonista aquest cap de set-
mana a la programació del Patro-
nat de Cultura de les Franqueses. 
L'encarregada de materialitzar-ho 
serà la companyia de l'escola En-
Dansa del municipi, que amb el 
seu espectacle Savia donaran a 
conèixer les quatre disciplines 
de la dansa espanyola –folklore, 
escola bolera, dansa estilitzada i 
flamenc–. Savia és un espectacle 
oníric i al·legòric en què es mos-
tra la versatilitat, plasticitat i força 
de la dansa espanyola amb pinze-
llades neoclàssiques i totalment 
contemporànies. "La nostra saba 
és la dansa, la necessitem per 
alimentar l'arbre de la vida que 
portem dins", apunten Montse 
Moreno i Susana Arévalo, crea-
dores i directores del muntatge i 
del centre de formació EnDansa. 
Moreno, formada des de petita en 
la dansa clàssica, va iniciar la seva 
formació de dansa espanyola als 14 anys, amb els grans mestres 
del gènere del moment. Arévalo va començar dansa clàssica als 9 
anys, però en la seva trajectòria 
també s'ha interessat per altres 
disciplines com la contemporània 
i jazz, a més de dansa espanyola. 

DANSA

'Savia' mostra les 
disciplines de la 
dansa espanyola al 
teatre de Bellavista

Ds 20 de novembre, 20 h
Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 4 €

tics o roba”, explica l’autora.
La instal·lació manté volguda-

ment aquest contrast, substituint 
les imatges en què no apareixia 
cap dona per espais en blanc, jus-
tament per remarcar l’absència de 
l’element femení: “és impactant 
veure tants requadres blancs. 
Això posa de manifest que la 
dona no estava representada 
en l’esport i, d’una manera més 
simbòlica, que sovint no podia 
desenvolupar la seva carrera 
esportiva. És una reivindicació 
d’aquest espai usurpat”.

El projecte també inclou fotogra-�ies provinents d’arxius personals, 
i això ha portat Basolí a conèixer 
totes d’aquelles protagonistes si-
lenciades. Algunes conegudes –com 
les components del primer equip 
d'handbol femení– i d’altres anòni-

mes. Dones que, tot i les nom-
broses restriccions i prohibici-
ons de la dictadura franquista, 
van participar en activitats es-portives i, �ins i tot, algunes van 
competir professionalment: 
M. Teresa Basolí, Neus Bassi, 
Montse Cabrero, Magie Garcés, 
Aurora Morata, Carme Otín, 
Montse Puig, Laura Scach, Rosa 
Ventura o Marina Viaña. Aques-
ta ha estat una de les parts més grati�icants del projecte i, �ins i tot, ha servit per identi�icar un parell d’esportistes que �ins ara 
eren una incògnita. “Hem es-

tirat de molts �ils i aquesta és la 
part bonica dels projectes que 
són vius, quan hi intervé la ciu-
tadania. Estic molt entusiasmada 
amb el resultat, que ha superat 
les expectatives”, comenta l’artis-
ta. Han estat elles qui, mitjançant 
un joc de daus i l’aplicació d’un al-
goritme, han triat aleatòriament les 
portades que havien de formar part 
de l’exposició. Un procediment que 
enllaça amb el leitmotiv del Panorà-
mic: incertesa, atzar, predicció. Com 
explica Basolí, l’exposició es titula 
Oracle perquè “des del present 
mirem al passat, l’intervenim, 
ens posicionem i parlem d’una 
possibilitat de futur”. L’artista 
elogia l’acompanyament i la gene-
rositat de la comissària del projecte, 
l’Alexandra Laudo, a qui considera 
gairebé com una coautora. ❉ C.R.

TEATRE

Indi Gest postposa 
'La mala dicció' 
al 3 de desembre

El Servei de Català de Granollers 
ha reprès aquest dimarts les tro-
bades per jugar a Scrabble en ca-
talà, adreçades tant a aprenents 
com a persones que ja saben tant 
l'idioma com el joc. Les partides 
s'han programat cada dimarts, de 17 a 19 h, a la seu del carrer Prat de la Riba, fins al 29 de març. 

Es reprenen les 
trobades d'Scrabble

L’artista visual Lur-

i explicant el rere-
fons d’
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Amb aspecte androgin, actitud 
transgressora i compromís social 
amb la causa feminista i les políti-
ques d'igualtat, Clara Peya –Premi 
Nacional de Cultura 2019– s'ha 
convertit en un emblema del temps 
en què ha tocat viure. Dissabte els 
espectadors podran copsar aquest 
caràcter enèrgic i combatiu en 
la distància curta, durant la seva 
actuació al Teatre Auditori. La pi-
anista i compositora serà a Grano-
llers presentant els continguts del 
seu 11è disc, Perifèria.

En total sintonia amb aquest títol, 
la fotògrafa Sílvia Poch va tenir Peya 
com a model en una sessió en un 
d'aquests espais de pas, lluny de la 
centralitat, que han servit d'inspira-
ció a l'artista de Palafrugell. Aquest 
cop Peya centra la seva mirada en 
aquests indrets al marge, buits, de-
solats, que són la metàfora "d'allò 

que no han volgut que mirem".
Peya toca el piano de memòria, 

sense partitures i amb un estil ex-
pansiu i visceral. I li agrada envol-
tar-se de cantants triats amb tota la 
intenció. En aquesta ocasió l'esco-

MÚSICA  LA INTÈRPRET I COMPOSITORA EMPORDANESA PRESENTA EL SEU NOU DISC, 'PERIFÈRIA'

SÍLVIA POCH

IMATGE Peya és una defensora del feminisme i dels cossos no normatius

llit és Enric Verdaguer. El baix elèc-
tric, la bateria i l'electrònica com-
pleten cada cançó de forma crua i 
preciosista, recreant aquests es-
pais de trànsit on cada petit detall 
és tan intens com imprescindible.

A banda del seu vessant com a 
intèrpret, en l'òrbita del piano clàs-
sic i també del jazz, amb 11 discos 
enregistrats al seu nom, Peya tam-

bé ha desenvolupat una intensa 
carrera com a compositora i arran-
jadora de diferents espectacles de 
teatre i dansa. Amb la seva germa-
na Ariadna és la cofundadora de la 
companyia Les Impuxibles. ❉ C.R.

La pianista Clara Peya 
es despulla a l'Auditori

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

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

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

LA COMPANYIA ISRAELIANA I EL GRUP CATALÀ PRESENTARAN ELS SEUS NOUS TREBALLS

El grup Manel i Mayumaná, una 
de les companyes de dansa i per-
cussió més prestigioses del món, 
seran dos dels grans protagonis-
tes de la programació cultural del 
primer trimestre de 2022. En pre-
visió, ja s'han posat les entrades a 
la venda pels dos esdeveniments 
a través dels webs del Teatre Au-
ditori i Escena grAn, així com a les 

Mayumaná i Manel al TAG, ja a la venda
taquilles del teatre.

La companyia israeliana, amb 
més 26 anys d'activitat, actuarà el 
26 de febrer, en doble funció (18 
i 21 h). I ho farà en el marc de la 
gira de presentació de Currents, 
un trepidant espectacle de dansa, 
percussió i sons electrònics.

El mateix dia, però del mes de 
març, Manel presentaran les can-

çons del seu nou disc, L'amant 

malalta, a la sala Nau B1 (22 h)
Produït de nou pel músic nova-

iorquès Jake Aron aquest treball 
és un nou pas en l'aposta del grup 
–sempre arriscada i radicalment 
contemporània–, per la combina-
ció de tradició i electrònica. Una 
ampliació de les fronteres del seu 
pop obert. 

HALLIGALLI QUARTET

HALLIGALLI QUARTET

El concert d'aquesta setmana del 
49è Cicle de Jazz trenca la línia 
musical de les darreres jornades i 
proposa un retorn a les essències.

El HalliGalli Quartet és un quartet 
de corda format el 2020 i establert 
Barcelona que recull tota la tradi-
ció del swing i els ritmes d'herència 
afroamericana. La combinació en-
tre els diferents components i els 
seus instruments acaba d'imprimir 
un aire fresc i estimulant al conjunt.

Ells són la barcelonina Èlia 
Bastida (violí i veu); Pablo López 
(guitarra acústica, piano i veu); 
l'austríac Christoph Mallinger (vi-
olí de cinc cordes, veu, mandolina 
i caixó), que també exerceix com a 
compositor i arranjador del grup, 
i la barcelonina Marta Roma (vi-
oloncel, veu i tap dance). Quatre 
instrumentistes que, en directe, 
sonen com una orquestra sencera.

Alguns d'ells, com l'Èlia Bastida, 
han col·laborat amb la Sant An-

HalliGalli Quartet beuen de 

les arrels del jazz al Casino

dreu Jazz Band i l'Andrea Motis 
Group, formacions de referència 
en el gènere. Entre les versions 
que inclouen al repertori sobre-
surten peces de Duke Ellington, 
Django Reinhard, Antonio Carlos 
Jobim o Horace Silver. 

Arran del confinament i de les 
posteriors restriccions en l'àmbit 
de la cultura, la companyia i esco-
la de teatre Milnotes va idear el 
Welcome to Milnotes Show, una 
programació estable que ara ja es 
troba en una segona edició i amb 
el mateix objectiu: promoure els 
artistes i companyies locals amb 
la producció d'espectacles de pe-
tit format.

Després del xou de cabaret mu-
sical Divas al rojo vivo, dissabte és 

el torn de Còmics sarsuela, en una 
única funció a les 18 h. Aquest és 
un petit recull de duets còmics in-
terpretats pel tenor Joan Garrido 
i la soprano Elisa di Prieto, amb 
música de piano en directe a càr-
rec de Daniel Pérez.

En el repertori seleccionat so-
bresurten peces d'obres tan reco-
negudes com Luisa Fernanda, La 

del manojo de rosas, La Generala, 
La corte de Faraón i La tabernera 

del puerto, entre altres. ❉

LA FORMACIÓ DE CORDA ACTUA AL 49È CICLE DE JAZZ

Milnotes proposa una 

tarda de sarsuela i humor 

al teatre de la seva escola

Dv 19 de març, 20 h
Casino de Granollers. Preu: 8 €

Ds 20 de març, 20 h
TAG. Preu: 22 € (11 a la Zona B)
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De manera periòdica Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts obre les portes 

dels tallers, habitualment reser-

vats als creadors, i dona a conèixer 

al públic aquests espais i el treball 

dels artistes residents. Això tornarà 

a succeir dissabte a partir de les 11 h i en un horari ininterromput fins a 
les 20 h, amb entrada gratuïta.

La Mostra d'Artistes Residents 

vol donar visibilitat, reconeixement 

i context als projectes de creació 

en residència. Convida els artistes 

a mostrar el seu treball, en procés 

de creació, per tal d'establir diàleg 

amb un públic còmplice de l'estadi inicial o final de la peça presentada. 
A hores d'ara, Roca Umbert acull 16 

projectes audiovisuals, 24 de movi-

ment i 9 grups musicals.

El programa d'aquesta experièn-

cia artística diferent s'ha dividit en 

tres blocs. Les mostres, presentaci-

ons i vídeos al Centre d'Arts en Mo-

viment (CAM) permetrà conèixer 

algunes propostes dels ballarins i 

coreògrafs que hi fan estada: Oblivi-

Roca Umbert ensenyarà els
tallers dels creadors residents

ART  LA MOSTRA PERMETRÀ VEURE PROJECTES D'ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS, DANSA I MÚSICA

TONI TORRILLAS / ROCA UMBERT

PORTES OBERTES  Una jornada per propiciar el diàleg entre artistes i públic

on de Silvia Batet, Tradere de Laia 

Santanach, Boy (nen) de Marc Olive-

res i Johnny got his gun del col·lectiu 

AMAGA. Al llarg de tot el dia també 

es podrà fer el visionat dels projec-

tes Japan de Mabel Olea i Després de 

tot, la insuportable lleugeresa dels 

Psrics de la companyia PSIRC.

En segon lloc, les portes obertes 

als tallers de l'Espai d'Arts i els bucs 

d'assaig musical permetran conver-

sar amb els artistes i veure els seus 

projectes. També hi haurà audiovi-

suals que es projectaran en bucle.

Finalment, a la tarda la sala Nau 

B1 serà l'escenari d'uns concerts 

de petit format a càrrec de quatre 

grups guanyadors de la convocatò-

ria d'ajuts a la creació músical: La 

Elisa (18 h), Mike la Motta (18.45 

h), Anila Padrós (19.15 h) i Slim 

Bay Seals (20 h). i c. r.

La ballarina i coreògrafa mataronina Maria Garriga fa estada aquests 

dies a Llevant Teatre. L’artista prepara l’espectacle Exabrupte, que es programarà en aquest escenari el 6 de març.
L'objectiu de la residència és el d'aprofundir en el treball de movi-ment d'aquesta peça, un solo de dansa que gira al voltant de la idea de 

maternitat a la nostra societat. "És una obra que vol mostrar aquells 
aspectes més incòmodes de l'experiència materna, que molt so-
vint no es fan públics, s'ometen i queden enterrats en els cossos de 
moltes dones”, explica l'artista.

Segons aquesta idea, Exabrupte es presenta com una peça íntima i 
fràgil, pública i resistent, com les mateixes vicissituds de la maternitat.

"Em fa molt contenta ser acollida a Granollers, una ciutat on vaig 
viure quatre anys”, ha assenyalat la ballarina, i ha destacat que “fer 
una residència artística dins d'un teatre és una experiència molt 
agradable. La seva olor, el pati de butaques, l'escenari… em dona 
context i romanticisme”. i

La ballarina Maria Garriga 

fa residència al Llevant

PREPARA UN MUNTATGE DE DANSA QUE S'ESTRENARÀ AL MARÇ

'EXABRUPTE'  Maria Garriga prepara el muntatge a Llevant Teatre

TAg
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 18 al diumenge 21 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 6º 17º 6º 18º 9º 16º 8º

MÚSICA  DINS EL 13è CICLE 'LA MÚSICA DEL CEL'

Quan Vicenç Prunés va arribar a la 

parròquia de Sant Esteve, ara fa 35 

anys, va trobar-se amb el que ell  

anomena “el llegat instrumental 
del mestre Ruera”: un orgue Al-

berdi-OESA del 1952 en força mal 

estat, un orgue Hammond del 1965 

i un petit harmònium Alberdi, “a 
punt per desballestar”. Eren ins-

truments que s’havien anat acu-

mulant amb el pas del temps.

Avui a l’església ressona el ma-

jestuós orgue Hugo Mayer, però 

Prunés no va oblidar aquelles 

peces antigues i les va voler re-

cuperar. Tots ells tornaran a la 

vida diumenge (17.30 h) al con-

cert De l’harmònium al jazz. Els 

instruments del Mestre J. M. Ruera, 

amb un programa molt variat que 

Sant Esteve fa reviure els 

orgues del mestre Ruera
inclourà obres del mateix Ruera 

(els Goigs de Sant Esteve de Gra-

nollers, la sardana La Verge Cata-

lana o un fragment del seu poema 

simfònic Empúries), de contempo-

ranis seus (com el compositor de 

la Garriga Josep Sancho-Marraco), 

clàssics del blues i del jazz d’Ho-

agy Carmichael, Richard Rogers, 

Horace Silver o Toots Thielemans, 

entre altres, i també temes més 

moderns, com una versió del So-

mething de George Harrison.

A més del mateix Prunés, aquest 

cop els intèrprets convidats seran 

el músic granollerí Martí Ventura 

i la cantant de jazz de Cardedeu 

Paula Barranco, formada també a 

la ciutat. Anna Maria Piera en farà 

la presentació.  

En marxa el pla 

per a la reactivació 

del sector cultural
Superada la fase més aguda de la 

pandèmia, l’Ajuntament vol esti-

mular el sector cultural i creatiu a 

través de l’anomenat Pla de reAc-

tivació cultural de Granollers. Ja 

s’han posat en marxa tres estudis per identificar possibles accions 
de futur.

L’institut d’investigació GESOP 

està realitzant enquestes tele-

fòniques per conèixer els hàbits 

culturals de la ciutadania. En 

paral·lel, i en cooperació amb 

la Xarxa Transversal, l’empresa 

Teknecultura està treballant en 

l’elaboració d’un cens d’indústri-

es culturals i creatives. Finalment, 

el Grup Ampliat s’ha reunit amb 

persones vinculades al sector per 

impulsar un Pla de reActivació de 

polítiques culturals i creatives en 

l’horitzó 2030. 

HANDBOL. DIVENDRES 19, 20.30 h
INCARLOPSA CUENCA - FRAIKIN BMG
Municipal El Sargal (Conca)
Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 21, 12 h
EC GRANOLLERS - UE CASTELLDEFELS
c. Girona. Amb E. Montané i D. Godoy

BÀSQUET. DIUMENGE 21, 19 h
CB CASTELLAR - CB GRANOLLERS
Nou Pavelló Puigverd. Amb G. Raich i A. Moya

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

Els calendaris d'advent tenen una 

gran tradició al nord d'Europa i als 

països anglosaxons, i per aquestes 

latituds potser no tant. Aquest Na-

dal Xocolates Granollers tractarà 

de posar remei a aquesta situació 

amb el llançament d'una versió 

ben particular, naturalment amb la 

xocolata com a un dels ingredients 

principals.

Comptant novament amb la 

complicitat de la il·lustradora gar-

riguenca Maria Ripol, el mestre xo-

colater Joan Bonet ha materialitzat 

una idea que feia temps que ronda-

va. "Cada any intentem treure un 
producte vinculat amb la ciutat. 
És el cas de la pedra de l'Encant, 
els menuts o la teula de la Por-
xada. El calendari el teníem en 
ment i aquest any hem apostat 
per això", explica Bonet.

La il·lustració de la Maria esta-

bleix el vincle amb Granollers. Ella 

va ser l'autora del conte El desig 

de la pedra de l'Encant i també del 

mural que hi ha el carrer Guaya-

quil, davant de l'establiment. Ara 

es mostra "molt il·lusionada" pel 

fet que els seus personatges, en 

Màrius i la Gemma, tornin a tenir 

continuïtat.

El calendari d'advent és un ca-

lendari de compte enrere i la seva 

mecànica és coneguda. Cada matí, 

a partir de l'1 de desembre, cal destapar una de les finestretes per 
descobrir el què hi ha amagat al 

C.R.

COL·LABORACIÓ  Maria Ripol i el pastisser Joan Bonet, amb la seva creació

TRADICIÓ  JOAN BONET AMPLIA EL CATÀLEG D'ELEMENTS RELACIONATS AMB LA CIUTAT

Un calendari d'advent de
xocolata per endolcir el Nadal

darrere, en aquest cas unes peces 

de xocolata que poden ser perso-

nalitzades segons el gust del client. 

"Els calendaris tradicionals no-
més tenen 24 caselles, però no-
saltres n'hem posat 25, per fer-
lo més rodó. A més, el dia 1 i el 
25 tenen una peça sorpresa, que 
és especial", comenta el pastisser.

Des de l'establiment han llançat 

una campanya a les xarxes soci-

als a través de la qual proposen a 

tothom que tingui el calendari a 

casa d'"obrir junts la primera 
finestra i compartir una foto o 
un petit vídeo del moment a les 
Stories d'Instagram". Entre tots 

els participants se sortejaran 10 

barres de torró.

El revers del calendari inclou 

tres codis QR, un d'aquests condu-

eix a la història animada del conte 

de la Maria narrada per la seva fa-

mília. El calendari ja es pot trobar 

a Xocolates Granollers per un preu 

de venda de 19 euros. i
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DiverCuina amb sushi a Palou

El Centre Cívic Palou organitza un taller de suhi divendres 

(17.30 i 19 h) a càrrec de Dani Maldonado i adreçat als 

més petits. Conviden a cuinar en família un dels plats 

estrella de la cuina japonesa. Faran sushi de tonyina o de 

salmó, i també altres variants, com pastanaga i cogombre.

Viure la Canovelles feudal

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 18 

08.30 h Cinema Edison

Gestalt i vida, eines pel canvi. Xerrada

17 h Museu de Granollers

Iniciació a la il·lustració naturalista en 

llapis de grafit amb Jordi Jover
18 h L'Aplegador de Roca Umbert

Posar en valor el suport mutu en salut 

mental. Taula rodona de Daruma
19 h Sala Nau B1

Amb G de Granollers. Anna Sáez de Tejada

19 h Museu de Granollers

Josep Estrada i Garriga, l’arqueòleg que 

excavà el nostre passat. Homenatge
19 h Cinema Edison

Cinema. Quant fa que no ens cuidem? 

Projecció del Batxillerat Escènic de l'IES 
Celestí Bellera
DIVENDRES, 19

18 h Museu de Ciències Naturals

Visita històrica del museu
19 h El Gra

Cercle de dones. Dones de llum

20 h El Gra

Escenari obert
20 h Casino de Granollers

AGENDA

49è Cicle de Jazz. Halli Galli Quartet
21.30 h Cinema Edison

Curts a competició I
DISSABTE, 20

10 h Roca Umbert

Mostra d'artistes residents
10 h Centre d'Arts en Moviment

Workshop de moviment amb Akira 
Yoshida i Chey Jurado
11 h Plaça de l'Església

Cabana Market. Mercat d'artesania 
12h Plaça de la Porxada

Acte institucional del 25-N i lectura del 
manifest contra les violències masclistes
16 h Pl. Can Mònic i c. Apel·les Mestres

Xutòmetre als barris 
18 h Espai Milnotes

Còmics Sarsuela

20 h Teatre Auditori de Granollers

Clara Peya en concert
20.30 h Cinema Edison

Curts a competició II i gala dels Premis 
Fantàstik-MAC
DIUMENGE, 21

11 h Museu de Granollers

Granollers, ciutat bombardejada. 

Itinerari guiat

17.30 h Parròquia Sant Esteve

Aquesta setmana Canovelles viu les Jornades Medievals, una iniciativa per donar 
a conèixer la història i el patrimoni locals. El programa central es concentra en 
dissabte, a partir de les 10 h, a la plaça de la Joventut. En aquest espai hi haurà 
un campament medieval amb una recreació d’activitats quotidianes del segle 
XI i diferents tallers d’oficis (de forja, d’elaboració d’espelmes, d’indumentària 
i de ceràmica) i es podrà veure l’exposició Patrimoni, testimoni de la història 

de Canovelles. A més, un combat de guerrers medievals precedirà dues 
representacions teatralitzades. La primera rememorarà una permuta de terres 
entre Ingilbert i Eugúncia de Canovelles i el Monestir de Sant Cugat, l’any 1008. I 
tot seguit, una escenificació de l’alliberament de Canovelles del domini feudal.

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 i 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
Sala d'invertebrats. Permanent
Rat.system Fins al 28 de novembre
Biblioteca Can Pedrals 

Modernisme al Vallès. Fins al 27 de 
novembre
Roca Umbert

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
Llibreria La Gralla

Premi de Pintura Paco Merino 2021.
Fins al 2 de desembre
Tasmania, taller de joieria

CCCC de Sagi Tarbal i Jordi Sánchez
El Mirallet

Tocant la lava del volcà Cumbre Vieja. 

Illa de la Palma. Fotografies de J. Ribó
Restaurant Anònims

Exposició de Ricard Geladó

De l'harmònium al jazz. Els instruments 

del mestre J.M. Ruera. Concert
19 h Teatre Auditori

Hito. Dansa
DILLUNS, 22

16 h SIE (pl. Corona, 6)

Cinefòrum del 25-N. Moxie

LES FRANQUESES
Exposicions

DIVENDRES, 19

16.30 h Casal Infantil Corró d'Avall

IX Festa de la Infància
17.30 h Centre Cultural de Bellavista

IX Festa de la Infància
DISSABTE, 20

11.30 h Biblioteca Municipal de Corró 

d'Avall a l'Espai Can Prat

IX Festa de la Infància
17 h Plaça de l'Ajuntament

Els 10 km de les Franqueses MINI
20 h Teatre Auditori de Bellavista

Savia. Dansa del Ballet EnDansa
DUMENGE, 21

8 h Plaça Can Ganduxer

Sortida de natura
10 h Plaça de l'Ajuntament

9a edició d'Els 10 km de les Franqueses
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13 anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca ens avalen

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

SI VOLS VENDRE 
O LLOGAR EL TEU PIS, 
CASA O LOCAL, 
NINGÚ T’HO POSARÀ 
MÉS FÀCIL

Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

93 861 19 37  / 665 193 730 
viureagranollers@viureagranollers.com 

www.viureagranollers.com


