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TONI TORRILLASSALUT
L'Hospital suspèn la 
meitat de les operacions 
i ja supera la trentena 
d'ingressats per Covid  6

CULTURA
Roba Estesa fa parada a 
la Nau B1 per presentar 
'Rosa permanent'  34

MUNDIAL 
FEMENÍ
D'HANDBOL
2021

El Palau comença a
rebre els equips de 
la fase principal, que 
s'allargarà fi ns dimecres

Kaba Gassama es manté 
a la competició després 
de guanyar l'Argentina, 
la Xina i Àustria 22 a 29

Gran Centre enceta els actes
nadalencs i dedicarà la campanya

solidària d'aquest any a un nou 
espai familiar de l'entitat REIR 30

EQUIPAMENTS   L'OBJECTIU DE LA FIRMA AMB LA NOVA PLANTA AL POLÍGON FONT DEL RÀDIUM ÉS DUPLICAR LA PRODUCCIÓ DE FLEIX ECOLÒGIC  18

Plasticband construirà una fàbrica 
"verda" per fer embalatges sostenibles

EDUCACIÓ

LA RECERCA GUANYADORA DEL PREMI DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA D'ÒMNIUM REVELA EL RETROCÉS 
DEL CATALÀ A LES AULES DELS INSTITUTS  8

MEDI AMBIENT

COSTOS MILIONARIS A LES ARQUES 
MUNICIPALS PER LA INACCIÓ MUNDIAL 
DAVANT L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA  4 i 5
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 · F. 93 579 63 99 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis 

i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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EN PORTADA

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

El desembre de 1986, ara fa 35 anys, Granollers perdia l'entitat �inancera pròpia. La notícia de l'ab-sorció de la Caixa de Crèdit de Granollers per part de Cajamadrid sorprenia la ciutat, segons indicava la premsa de l'època. A Plaça Gran, el director ge-neral de l'entitat granollerina d'estalvis, Jordi Raig, assegurava que la caixa ja havia "complert el seu 

objectiu" i que calien "altres formes d'actuació". 
I Revista del Vallès titulava La Cajamadrid se traga 

a la Caixa de Granollers. Sigui com sigui, el 3 de de-sembre la Caixa de Crèdit de Granollers i la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid signaven un acord, que es rati�icava el 23 de desembre a una 

L'entitat financera 

de Granollers 

va néixer el 1969 i 

va desaparèixer

el desembre de 1986, 

quan Cajamadrid 

la va absorbir

AMGR

La Caixa de Crèdit de 

Granollers va editar una 

de les primeres obres 

completes del patrimoni 

monumental de la ciutat, 

redactat per l'Ajuntament. 

El catàleg Patrimoni 

Històric Arquitectònic 

es va publicar el 1985.

assemblea que aplegava uns 1.500 socis a la seu de Foment del Treball a Barcelona. Els socis, com els d'altres entitats bancàries del país, consideraven que les dimensions li impedien competir amb les grans caixes d'estalvis de l'Estat. Cajamadrid ho va veure com una oportunitat per continuar la seva expansió a Catalunya –ja havia adquirit la Caixa de Crèdit Mutual, la Mediterrani i la Caixa Rural de Reus–.Així s'acabava una aventura fundada el 1969, quan Catalunya tenia un ric teixit de caixes d'estal-vis i un grup d'exalumnes de l'Escola Pia de Sarrià –alguns de Granollers, entre els quals Francesc Pa-

rellada –el Paco de la Fonda–, que també la va pre-sidir– va pensar en organitzar-se. Aquesta llavor plantada l'any 1965 va anar creixent �ins a consti-tuir l'entitat quatre anys més tard. Fins al 1975 va tenir la base d'oeracions en un pis del carrer Agustí Vinyamata, tot i que el primer nom va ser Caixa de Crèdit Sant Josep de Calassanç –mantenint la vin-culació dels orígens a l'Escola Pia–.  El 1976 l'enti-tat es va batejar amb un nom més comercial –Caixa de Granollers– i estableix l'o�icina central a l'avin-guda de Sant Esteve.En l'època d'expansió Caixa de Granollers havia obert una segona o�icina a la ciutat precisament a Vinyamata (1982), i també en tenia a Santa Eulàlia de Ronçana (1984), Lliçà d'Amunt (1985) i Barce-lona (la primera ampliació, el 1979). Així, en el mo-ment de l'absorció tenia cinc o�icines, i dipòsits de 1.906 milions de pessetes.La incorporació de l'Estat espanyol al mercat comú europeu i l'obertura a bancs estrangers va accelerar la desaparició de la xarxa de caixes d'estalvis del país, seguint la tendència de les en-titats bancàries d'agrupar-se en grans grups. Amb l'acord d'absorció, tots els actius de la caixa grano-llerina passaven a Cajamadrid, excepte els recur-sos propis –que suposaven 242 milions de pesse-tes–, que es van repartir entre socis en funció de la seva participació. Cajamadrid es va comprometre a fer-se càrrec dels 20 treballadors �ixos que llavors hi havia a la caixa granollerina.Durant els anys de funcionament de l'entitat, a més de Parellada –qui va ser nomenat president d'honor–, també la van presidir Agustí Vinyamata, Joaquim Juncosa i Francesc Reverter.
Vinculada al teixit socialL'absorció de la Caixa de Crèdit de Granollers no es va percebre positivament a la ciutat, si més no pel simbolisme i perquè hi havia participat en projectes cívics i culturals. No només va editar el llibre sobre el patrimoni arquitectònic, sinó que patrocinava l'elec-ció del millor esportista de Granollers i col·laborava amb el BMG. De fet, utilitzava el lema Som de casa, tot i que dels aproximadament 1.600 socis que tenia el 1986, només uns 400 eren veïns del Vallès Orien-tal i, aproximadament la meitat d'aquests, eren de Granollers. En un article de l'època, Revista del Vallèsconsiderava que "Granollers no es va bolcar amb 

la Caixa que porta el seu nom, i aquesta serà una 

de les raons per les que el nom de Granollers 

desapareixerà del mapa d'entitats �inanceres". El cert és que entre els anys 80 i 90 també es van esfumar del sector els noms de Pirineu, Reus, Segre, Girona, Tarragona, Manresa, Manlleu, Sabadell, Ter-rassa, Penedès i Laietana. ❉ M.ERAS

Quan la ciutat 
tenia una caixa 
d'estalvis pròpia

ANYS 80  L'avinguda Sant Esteve, on hi havia l'oficina de Caixa Crèdit Granollers, i un retall de la portada de 'Plaça Gran' de 1986
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Carrer Sant Jaume, 102 · Granollers · T. 93 870 78 64

Rambla del Celler, 29 · Sant Cugat · T. 93 590 38 86 

Carrer Juli Garreta, 24 · Girona T. 972 872 50 03 85

ignasiglobalf3@gmail.com

LA COMARCA GRANOLLERS

FERRETERIA

@

PINTURA 

FERRETERIA

LLAR · JARDÍ

Horari: de 8 a 13 h i de 16 a 20 h  (de dilluns a divendres) / de 9 a 13 h i de 16.30 a 20 h (dissabtes) @BOTIGA

SERVEI 
A DOMICILI

Todo en stock!
Que no te coja el apagón. 

El cost municipal de la inacció 
mundial davant el canvi climàtic
La darrera trobada de mandata-

ris d'arreu del món en la cimera 

del clima, fa un mes a Glasgow, 

va suposar acords que ja s'albiren 

insuficients per frenar els efectes 

debastadors del canvi climàtic. I 

és que l'augment de la tempera-

tura i l'increment de la recurrèn-

cia de fenòmens meteorològics 

extrems són efectes directes de 

l'escalfament global que ja afec-

ten la ciutadania, però també les 

infraestructures i l'economia, tant 

mundial, com local.

Si Granollers no prengués les 

mesures necessàries per adap-

tar-se al canvi climàtic podria tenir 

un cost econòmic de milions d'eu-

ros, que haurien d'assumir, tant 

l'Ajuntament com la Generalitat, 

així com el teixit econòmic local i 

la ciutadania. Aquesta és una de les 

conclusions del Pla per l'energia 

sostenible i el clima (PAESC), que 

Granollers va aprovar al desem-

bre de 2016 i que és el document 

de referència fins al 2030, tant per 

aplicar mesures que frenin el canvi 

climàtic com per analitzar els ris-

cos, que en el PAESC es defineixen 

com els efectes de la inacció.

Les sequeres, el principal risc
En el període d'execució del pla, 

s'estima que els costos dels riscos 

meteorològics derivats dels aven-

ços pel canvi climàtic a Granollers 

MEDI AMBIENT  EL PAESC DE GRANOLLERS ALERTA QUE ELS EPISODIS DE SEQUERA SEVERA PODEN PROVOCAR LA PÈRDUA D'UN 7,3% DEL PIB LOCAL

podrien moure's entre el 116 mili-

ons aproximats sota les condicions 

climàtiques dels darrers anys, als 

206 en condicions d'avenç del can-

vi climàtic. Tot i aquestes xifres al-

tes, els riscos, en comparació amb 

altres municipis de la comarca, són 

moderats. Per exemple, a Mollet 

els costos futurs s'han arribat a es-

timar en 335 milions.

Les sequeres i les inundacions 

són, per aquest ordre, els princi-

pals riscos relacionats amb impac-

tes climatològics extrems a què 

s'enfronta Granollers. Tot i que 

els episodis de pluges torrenci-

als –com el del temporal Gloria el 

2020– seran més freqüents, també 

els períodes de sequera, que poden 

suposar, entre d'altres, costos a la 

construcció d'infraestructures per 

transvasar aigües d'unes zones a 

unes altres, i costos que afectin les 

activitats econòmiques que patei-

xen restriccions com les activitats 

agrícoles, ramaderes i també in-

dustrials. En aquest sentit, i en fun-

ció del pes dels diferents sectors 

econòmics, el PAESC estima que 

l'impacte d'una sequera extrema 

podria suposar un cost pròxim als 

110 milions d'euros.

Atenció a les zones inundables
El risc per inundacions es va de-

terminar tenint en compte el sòl 

inundable per crescudes del riu 

Congost i les corbes d'inundabi-

litat de l'Agència Catalan de l'Ai-

gua (ACA). Així, el sòl residencial 

potencial de ser afectat per una 

inundació amb un període de 

retorn de 50 anys (T50) seria 

de 75.274 metres quadrats; i en 

una inundació amb un període 

Dos anys d'#UnArbrePerEuropaEl riu, després del vessament de Ditecsa
Dissabte farà dos anys de l'inici de la campanya 

#UnArbrePerEuropa per a la sensibilització

mediambiental. Granollers s'hi va sumar l'any 

passat, i és un dels 67 municipis catalans adherits, 

en els quals s'han plantat més de 2.800 arbres.

Dos anys després de l'incendi a l'empresa Ditecsa de Montornès, que

va provocar un important vessament tòxic al Besòs, el tram de riu afectat 

es troba recuperat, segons el Consorci Besòs Tordera i l'ACA. L'excepció

és la població de peixos, que va patir una important mortaldat i

que encara no ha assolit els nivells anteriors a la catàstrofe ecològica.

SOCIETAT

70 M€

  33 M€

  13 M€

110 M€

  66 M€

  30 M€

Sequeres

Inundacions

Onades 
de calor

Impacte d'una onada de calor:

· Increment de 138 ingressos 

en el servei d'Urgències, de 30 

hospitalitzacions en planta i 

d'1,05 defuncions

Principals 

impactes

Cost sota condicions 

d'avenç del canvi 

climàtic

Cost sota condicions 

climatològiques 

actuals

Fenomen 

meteorològic 

extrem

· Entre 2009 i 2015 hi va haver de 

mitjana 20 incendis vegetals

anuals, amb 0,15ha cremades 

· Per impacte del canvi climàtic, 

es podrien donar uns 300 incendis 

addicionals en 15 anys, i unes 

40 hectàrees cremades en cadascun

Incendis   0,2 M€   0,3 M€

L'impacte d’una sequera extrema 

s’ha estimat en una caiguda del 

7,3% del PIB  

· La recurrència actual dels 

episodis de sequera extrems 

és entorn a 30 anys (episodis el 

1940, 1974, 2008). Per impacte 

del canvi climàtic, la recurrència 

podria arribar a duplicar-se cap 

a mitjans del segle XXI

· sòl residencial potencialment 

inundable: entre 75.000 m2 

(T=50)* i 130.000 m2 (T=100)

· sòl industrial potencialment 

inundable: entre 200.000 m2 

(T=50)* i 320.000 m2 (T=100)
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MEDI AMBIENT ENGUANY HAN CAIGUT NOMÉS 348 LITRES PER METRE QUADRAT

L'any més sec des del 1989
de retorn de 100 anys (T100), de 

128.446, la qual cosa es traduiria 

en una població afectada d'entre 

8.500 i 15.000 habitants.

En el cas del sòl industrial po-

tencial de ser afectat per una 

inundació en un retorn de 50 anys 

es calcula que seria de 202.345 

metres quadrats, mentre que amb 

una inundació amb un període de 

retorn de 100 anys, la superfície 

seria de 322.042, i le posibles fà-

briques afectades, entre 50 i 100.

Les onades de calor
El risc sobre la salut de les perso-

nes s'ha estimat el cost associat a 

les onades de calor, que per impac-

te del canvi climàtic tindran recur-

rències més freqüents i intensitats 

més fortes. Aquest risc s'ha avaluat 

a partir de l'increment que es pro-

dueix en períodes de calor extrema 

en les hospitalitzacions i en els ni-

vells mitjans de mortalitat. Es con-

sidera una onada de calor quan les 

temperatures màximes superen 

els 35ºC durant més de tres dies 

consecutius i en què les mínimes 

es mantenen per sobre dels 20ºC. 

Segons una recerca de l'Hospital 

Clínic, les onades de calor fan aug-

mentar les urgències un 11,2%; les 

hospitalitzacions, un 7,5%; i les de-

funcions, entre un 12 i un 40% en 

funció de la durada de l'onada. Per 

l'impacte del canvi climàtic, l'Agèn-

cia Estatal de Meteorologia estima 

que els dies d'onada de calor s'in-

crementaran entre 6 i 19 dies a 

l'any de cara a 2040.

Més incendis
Tot i no tenir una gran extensió 

forestal, els incendis també són 

una amenaça a la ciutat. Grano-

llers s'ha mogut entre els 40 in-

cendis el 2009 i el mínim històric 

de 4 el 2014. La superfície fores-

tal és del voltant de 250 hectàre-

es de boscos, matollars i prats, i 

unes 400 de conreu. Considerant 

l'augment de les onades de calor 

i l'increment mitjà de temperatu-

res que s'esperen, l'impacte mitjà 

dels incendis a Granollers el 2030 

es podria fins a triplicar.

Accions locals
Tot i que la lluita contra el can-

vi climàtic ha de ser coordinada, 

el PAESC de Granollers proposa 

una sèrie d'actuacions locals en-

caminades als actuals Objectius 

de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), com la producció d'energia 

a través d'instal·lacions fotovoltai-

ques a equipaments municipals, 

xarxes de biogàs, substitució d'en-

llumenat per led, incrementar la 

recollida selectiva, programes de 

sensibilització, etc. L.ORTIZ / M.ERAS
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L'any 2021 serà un dels més secs de 

les darreres dècades a Granollers 

i les Franqueses. Tot i que encara 

no s'ha tancat l'any, el desembre 

acostuma a ser un mes sec i, en el 

que portem de 2021, les pluges han 

deixat poques precipitacions, a un 

nivell que no es troba des del 1989 

–amb els mateixos 348 litres per 

metre quadrat que s'han registrat 

enguany fins al 30 de novembre–. 

Per trobar un altre any més recent 

en què en el conjunt de mesos les 

pluges fossin escasses, cal anar al 

2017 i al 2015, amb 455 litres per 

metre quadrat i quan al desembre 

no va caure ni una gota. Els dar-

rers anys, en canvi s'havien regis-

trat pluviometries força per sobre 

de l'habitual, com els 901 litres de 

2018 –un any rècord de pluges– i 

els 877 de l'any passat, el segon any 

més plujós des de 1984, en el mo-

ment en què Josep Lluís Albarracín, 

un veí de les Franqueses, recull les 

dades amb una estació meteorolò-

gica a casa seva. Així, les dades con-

firmen la tendència a etapes de plu-

ges "desordenades i tempestes" 

alternades amb sequeres. 
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La situació a l'Hospital General de 
Granollers continua empitjorant 
i les persones ingressades que 
han donat positiu en Covid-19 ja 
superen la trentena. A més, aques-
ta darrera setmana el centre ha 
hagut de lamentar quatre defun-
cions de pacients de coronavirus, 
de manera que, des de l'inici de la 
pandèmia el març de l'any passat 
n'acumula 317.

L'augment constant des de fa 
unes setmanes dels malalts in-
gressats, no només per la Covid, 
sinó també per la grip i per l'im-
pacte del fred en altres malalties 
i la manca de personal d'infer-
meria, ha fet que la direcció del 
centre activi una nova fase del 
protocol Covid i hagi suspès el 
50% de les operacions quirúrgi-
ques no urgents, així com a l'alte-

llers, dimarts hi havia 31 casos de 
Covid positius ingressats, men-
tre que dimecres de la setmana 
passada n'eren 18. El creixement 

ració del calendari de vacances de 
personal de l'Hospital.

Segons les dades de la Fundació 
Privada Hospital Asil de Grano-

ARXIU

SALUT AQUEST DIMARTS EL CENTRE SANITARI TENIA MÉS D'UNA TRENTENA D'INGRESSATS PEL CORONAVIRUS

L'Hospital suspèn la meitat d'operacions 
per l'augment de casos positius de Covid 

HOSPITAL  L'augment de casos Covid torna a tensionar l'organització

ELS DIMARTS A LES 19.00 h
14 de desembre Palau d’Esports
21 de desembre Fonda Europa

A GRANOLLERS 
TRENQUEM 
LA FALSA 
NORMALITAT

PROU REPRESSIÓ
assemblea-Granollers activitats desembre

27 DE
NOVEMBRE 10 DE

DESEMBRE

18 DE
DESEMBREANUL·LAT

Salvador Cristau Coll va ser no-
menat divendres nou bisbe de 
Terrassa en substitució de Josep 
Àngel Saiz Meneses, qui el passat 
juny va prendre possessió del càr-
rec d'arquebisbe de Sevilla.

Cristau Coll (Barcelona, 1950) és 
llicenciat en Dret per la UB (1972) 
i va rebre l’ordenació presbiteral a 
la Catedral de Toledo l’any 1980. 
És llicenciat en Estudis Eclesiàstics 
per la Facultat de Teologia de Bur-
gos. El mateix any 1980 va ser no-
menat vicari a Toledo, on va viure 
fins al trasllat a Barcelona el 1985, 

quan va ser nomenat vicari de la 
parròquia de Sant Vicenç de Mollet. 
L’any 1989 va ser nomenat oficial 
de la cúria de Barcelona i el 1990 
vicari de la parròquia de la Mare de 
Déu de Montserrat a la ciutat Com-
tal. L’any 1991 va entrar a formar 
part de l’equip de formadors del 
Seminari Major de Barcelona. El 
1998 va ser nomenat rector de la 
Basílica de la Mercè de Barcelona. 
Ha estat també arxiprest de la Ca-
tedral (2001-2004). L’any 2000 va 
ser nomenat promotor de Justícia 
de l’Arquebisbat i el 2001, secreta-

BISBAT
RELIGIÓ EL SUBSTITUT DE SAIZ MENESES AL BISBAT, VA SER ALS ANYS 80 VICARI A LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ DE MOLLET

SALVADOR CRISTAU  Va ser vicari a Mollet als anys 80

Salvador Cristau Coll és 
el nou bisbe de Terrassa

DADES EPIDEMIOLÒGIQUES

La velocitat de 

contagi es modera i 

el risc es manté alt

Arran de l'augment de casos de 
Covid, l'Hospital també ha de-
cidit, a partir d'avui, dijous, no 
permetre les visites a pacients 
hospitalitzats ni els acompa-
nyants a consultes externes.

CANVI DE NORMATIVA

Noves restriccions a 

visites hospitalàries

La comissió de Salut Pública ha 
aprovat ampliar la vacunació 
contra la Covid-19 a menors 
d'entre 5 i 11 anys. Dimarts l'or-
ganisme va donar llum verda a 
la vacunació d'infants amb el 
vaccí pediàtric de Pfizer des-
prés que l'Agència Europea del 
Medicament l'aprovés.  

VACUNACIONS

Aprovada per a 

infants de 5 a 11 anys

L'empitjorament de les dades 
epidemiològiques de les dar-
reres setmanes s'ha evidenciat 
ara clarament al centre hospi-
talari. A tot el país, l'índex de 
risc de rebrot continua creixent 
i ha passat de 341 a 452 en una 
setmana, mentre que a Grano-
llers, on s'havia disparat fa unes 
setmanes fins a superar el 600, 
s'ha frenat a 591. També la velo-
citat de contagi (Rt) ha millorat 
a la capital del Vallès Oriental, i 
ha passat de superar el 2 a situ-
ar-se a 1,32 –un índex similar al 
del conjunt del país–. Les Fran-
queses també ha revertit les ele-
vadíssimes xifres de la setmana 
passada i té ara un risc moderat 
(377) i una velocitat de contagi 
de 0,80 –havia superat el 3–.

ri general i canceller de l’Arquebis-
bat de Barcelona i amb la creació 
l’any 2004 de les noves diòcesis de 

Terrassa i Sant Feliu de Llobregat 
va ser el primer secretari general i 
canceller de les dues. 

de pacients fins llavors havia es-
tat més moderat, de manera que 
s'anaven sumant quatre casos set-
manals. Ara, però, en menys d'una 
setmana hi ha hagut un increment 
de 13 pacients hospitalitzats per 
Covid.

Pel que fa a la Unitat de Cures 
Intensives (UCI), hi ha 9 persones 
que han donat positiu de Covid in-
gressades, tot i que la meitat dels 
malalts que requereixen cures in-
tensives tenen altres patologies, 
de manera que, en total, a l'UCI hi 
ha 19 persones.

Els darrers sis dies, el centre 
hospitalari també ha donat l'alta 
a vuit persones que van estar in-
gressades per coronavirus, i ara 
acumula 2.051 persones que han 
superat la malaltia des de l'inici de 
la pandèmia. M.E.
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Als instituts del Vallès Oriental no-

més un 26,3% dels alumnes s'adre-

cen en català al seu professor. 

Aquesta és una de les conclusions 

de l'estudi El català com a llengua 

vehicular de l'ensenyament: entre la 

teoria i la realitat, de la lliçanenca 

Berta Relats, premiat amb el 21è 

Premi de Sociolingüística del Vallès 

Oriental. L'estudi evidencia que la 

immersió lingüística establerta és 

lluny de complir-se. De fet, "la pre-

tensió del govern espanyol que 

un 25% de les classes es facin 

en castellà, com exigeix la recent 

sentència ratificada pel Tribunal 

Suprem, està, de fet, sobrepassa-

da amb escreix", alerta Relats a les 

seves conclusions.

El treball posa de manifest que 

l'ús oral del català per part dels 

docents passa del 87,5% de les 

aules de primària al 60,5% a les 

de secundària –amb un descens 

del 17%–. Només un 42,1% dels 

professors de secundària diuen 

utilitzar el català quan l'alumnat 

se'ls adreça en castellà, mentre 

que a la primària ho fan el 79,5%. 

L'augment de l'ús de castellà a les 

aules és una tendència creixent, 

empesa per l'ús majoritari del 

castellà entre els infants i joves, 

"davant del qual els docents es 

deixen endur, en considerar-ho 

més còmode i fàcil per acos-

tar-se a l'alumnat".

L'estudi analitza els usos lin-

analitzats, formadors 

universitaris i represen-

tants de l'administració educati-

va, així com amb informacions i 

opinions expressades per experts 

en taules rodones i jornades sobre 

la realitat lingüística als centres 

educatius en els quals l'autora va 

güístics del professorat de 12 cen-

tres públics –6 de primària i 6 de 

secundària– de Granollers, Parets 

de Vallès, Lliçà d'Amunt, Cano-

velles, la Garriga i Cardedeu, i es 

basa en la resposta que el profes-

sorat va donar de forma anònima 

a un qüestionari sobre els seus 

usos lingüístics. A l'enquesta, 

elaborada durant el segon i ter-

cer trimestre del curs passat 

(2020-2021), hi van respon-

dre 202 mestres i professors, 

un 44,7% del total de docents 

dels 12 centres analitzats. La 

participació va ser molt equi-

librada entre mestres de pri-

mària (44,2%) i professors de 

secundària (45,1%).

La mostra analitzada respon a 

una combinació de pobles de ma-

joria catalanoparlant i d'altres de 

castellanoparlant, de manera que 

l'autora la considera força repre-

sentativa de la mitjana catalana, 

ja que al Vallès Oriental un 37,5% 

de la població té el català com a 

llengua habitual i un 50,3% hi té 

el castellà, dades similars a 

les del conjunt del Principat 

–36,1% de parlants habitu-

als de català i 48,6% de caste-

llà–, segons les darreres dades de 

l'Enquesta d'Usos Lingüístics de 

la Població (Idescat 2018).

L'estudi es complementa amb 

entrevistes en profunditat a pro-

fessionals dels centres educatius 

IL·LUSTRACCIÓ: PAU 
FARELL / 

@PEUFARCELL

LLENGUA L'ESTUDI DE BERTA RELATS, PREMIAT PER ÒMNIUM, HA COMPTAT AMB LA PARTICIPACIÓ DE L'ESCOLA LLEDONER I L'INSTITUT CUMELLA, ENTRE D'ALTRES

Un treball evidencia el retrocés del 
català a les aules d'instituts vallesans

assistir.

En l'àm-

bit de la comunicació 

escrita és on el professorat de 

secundària és més fidel al català 

(83,3%), però en la relació espon-

tània amb l'alumnat fora de l'aula 

només l'usa en un 64,1% de les 

ocasions. Això evidencia la ten-

dència del mateix professorat a 

destinar el català als usos d'àmbit 

més acadèmic i formal.

El Museu va acollir dimecres de 

la setmana passada el lliurament 

del Guardó Salvador Casano-

va, organitzat per la secció local 

d'ERC i que cada any reconeix a 

persones, col·lectius o entitats 

que han destacat pel seu servei 

i l'acció en favor de la llengua, la 

cultura i la nació catalanes. En la 

novena edició –atorgada abans 

de la pandèmia– la distinció va 

recaure en tres entitats de lleure 

de la ciutat: les Colònies Sant Es-

teve, l'Agrupament Escolta i Guia 

Sant Esteve de Granollers i l'Es-

plai Guai de Palou.

Les tres entitats premiades han 

estat una escola de creixement 

personal per a infants i joves, al-

hora que comparteixen uns valors 

similars, a més d'un sentiment 

catalanista i el respecte cap a la 

natura. Com a portaveu del jurat, 

Isabel Alcalde va indicar que algu-

nes d'elles van esdevenir "espais 

de resistència pacífica durant 

els anys del franquisme, on 

eren un dels pocs indrets on els 

nostres joves podien viure els 

ideals democràtics i de país".

Joan Girbau, antic monitor de 

les Colònies creades el 1958, 

va glossar-ne la trajectòria i les 

seves diferents etapes, sempre 

vinculades d'alguna manera al 

moment polític i social d'un país 

que transitava de la dictadura cap 

a la democràcia. En aquest sentit, 

Girbau va advertir que "resta per 

fer una història de les Colònies 

Sant Esteve que, a partir de la 

documentació escrita i dels tes-

timonis personals i més enllà 

d'anècdotes i records, basteixi 

un relat que s'emmarqui en el 

món cultural, educatiu, polític i 

religiós d'aquests 63 anys".

Núria Riera, per la seva banda, 

va recordar els orígens de l'espai 

de Palou, quan el 1980 cinc noies 

molt joves –Lourdes Bassa, Eva 

Canal, Rocío Franco, Concepció 

Pocurull i ella mateixa– van deci-

dir convèncer al veïnatge per di-

namitzar aquesta comunitat disse-

minada, tot treballant amb infants. 

Riera va explicar que el mossèn de 

Palou "va ser la primera i única 

galleda d'aigua freda que vam 

tenir, perquè ell no hi veia la ne-

cessitat, ni tampoc la de cedir el 

local de la rectoria per tenir un 

lloc de trobada". El temps els ha 

donat la raó i l'esplai palouenc s'ha 

convertit en un referent.

Salvador Estany va explicar a 

ENTITATS COLÒNIES SANT ESTEVE, L'AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE I L'ESPLAI GUAI DE PALOU VAN REBRE AL MUSEU EL PREMI SALVADOR CASANOVA

Reconeixement a la tasca dels esplais

bastament els antecedents histò-

rics del moviment escolta i que 

també fonamenten l'entitat gra-

nollerina, on des de 1958 infants i 

joves dels 6 als 17 anys aprenen a 

conviure entre ells i amb l'entorn.

L'acte de lliurament també va 

servir per homenatjar un ante-

cedent històric, les colònies de la 

Unió Liberal, que ocupava l'espai 

on, anys més tard, es va aixecar 

l'edifici de l'actual Museu. Josep 

Maria Farnés va fer unes pinzella-

des sobre aquestes colònies que 

van funcionar entre el 1927 i el 

1931. CARLES RIOBÓ

C.R.

GUARDONATS Representants de les entitats de lleure de la ciutat

■ Aquesta recerca és fruit del Treball 
de Fi de Grau que Berta Relats –ac-
tualment professora a les escoles im-
mersives en català La Bressola, de la 
Catalunya del Nord– va presentar el 
curs passat a la Universitat Pompeu 
Fabra, com a culminació dels seus es-
tudis de Llengües Aplicades. L'interès 
per l'anàlisi va sorgir de la preocupació 
de Relats pel retrocés general de l'ús 
social del català i per la seva percep-
ció que baixava especialment a les 

aules de secundària, compartida 
amb coneixences seves dedicades 
a la docència. L'estudi, premiat 
per Òmnium a la Festa de les Lle-
tres Catalanes del Vallès Oriental, 
també ha estat reconegut per la 
Societat Catalana de Socioli-

güística (SOCS), filial de l'Institut 
d'Estudis Catalans, que el va selec-

cionar en la iniciativa Nous talents en 

sociolingüística catalana.

L'AUTORA FA CLASSES 
A LA BRESSOLA

Pel que fa a l'ús del català de 

l'alumnat amb el professorat, 

també cau molt a secundària res-

pecte a la primària, ja que passa 

del 51% al 26%, amb una reduc-

ció del 25%. No baixa tant, en 

canvi, en l'expressió escrita, que 

passa del 58% al 42%. On els 

alumnes menys parlen en català 

amb els professors és fora de l'au-

la, on només ho fan 2 de cada 10. 

"Hi ha alumnes que poden lliu-

rar exercicis o un treball escrits 

en un català correcte, però en 

canvi pràcticament no el saben 

parlar", lamenta l'autora. M.E.

analitzats, formadors 

güístics del professorat de 12 cen-

tres públics –6 de primària i 6 de 

secundària– de Granollers, Parets 

de Vallès, Lliçà d'Amunt, Cano-

velles, la Garriga i Cardedeu, i es 

basa en la resposta que el profes-

sorat va donar de forma anònima 

a un qüestionari sobre els seus 

usos lingüístics. A l'enquesta, 

elaborada durant el segon i ter-

cer trimestre del curs passat 

(2020-2021), hi van respon-

dre 202 mestres i professors, 

un 44,7% del total de docents 

dels 12 centres analitzats. La 

participació va ser molt equi-

librada entre mestres de pri-

mària (44,2%) i professors de 

La mostra analitzada respon a 

una combinació de pobles de ma-

joria catalanoparlant i d'altres de 

castellanoparlant, de manera que 

l'autora la considera força repre-

sentativa de la mitjana catalana, 

ja que al Vallès Oriental un 37,5% 

de la població té el català com a 

llengua habitual i un 50,3% hi té 

el castellà, dades similars a 

català a les aules d'instituts vallesans

En l'àm-

bit de la comunicació 

escrita és on el professorat de 

secundària és més fidel al català 

de Fi de Grau que Berta Relats –ac-
tualment professora a les escoles im-
mersives en català La Bressola, de la 
Catalunya del Nord– va presentar el 
curs passat a la Universitat Pompeu 
Fabra, com a culminació dels seus es-
tudis de Llengües Aplicades. L'interès 
per l'anàlisi va sorgir de la preocupació 
de Relats pel retrocés general de l'ús 
social del català i per la seva percep-
ció que baixava especialment a les 

aules de secundària, compartida 
amb coneixences seves dedicades 
a la docència. L'estudi, premiat 
per Òmnium a la Festa de les Lle-
tres Catalanes del Vallès Oriental, 
també ha estat reconegut per la 
Societat Catalana 
güística (SOCS)

d'Estudis Catalans, que el va selec-
cionar en la iniciativa 

Pel que fa a l'ús del català de 

l'alumnat amb el professorat, 

també cau molt a secundària res-

pecte a la primària, ja que passa 

del 51% al 26%, amb una reduc-

ció del 25%. No baixa tant, en 

canvi, en l'expressió escrita, que 

passa del 58% al 42%. On els 

alumnes menys parlen en català 
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Canelons tradicionals de carn

Canelons de peix i marisc

Canelons de bacallà amb panses i pinyons

Canelons d’espinacs amb mozzarella, panses i pinyons

Canelons de pollastre amb albergínia

Canelons de bolets variats

Canelons de confit d’ànec amb ceba caramel·litzada i fredolics

Canelons de verdures variades

Croquetes de pollastre amb pernil ibèric

Croquetes de gambes amb porro

Croquetes de Cabrales 
amb ceba caramel·litzada

Croquetes de ceps

Croquetes d’Idiazabal

ANTICIPA’T A NADAL

NOU PRODUCTE:

Una capsa amb canelons 

i els ingredients necessaris 

per fer la beixamel a casa 

en 10 minuts.

Compra’ls ara i gaudeix-los durant les festes.

GRANOLLERS
Pl. Lluís Perpinyà, 14
T. 93 174 87 64 

POLÍGON I CUINA CENTRAL DE VIC
C. Santiago Ramon y Cajal, 50
T. 93 886 97 51

CENTRE VIC
C. Jacint Verdaguer, 1 (plaça Major)
T. 93 131 17 98

BARCELONA
C. Muntaner, 337
T. 93 414 00 58

Canelons amb beixamel

safates de 3, 6 16 i 20 unitats.

CUINEM IL·LUSIONS

CANELONS PER NADAL
Fes la teva comanda on-line i vine a recollir-la 

a una de les nostres botigues

www.labotigadelscanelons.com

NOVETAT

 Canelons de botifarra 

amb trompetes 

de la mort 

(beixamel amb tòfona)

Dues alumnes de l'instut Carles Vallbona van 

participar a Salamanca, del 4 al 7 de desem-

bre, en la 37a Trobada de Joves Investigadors 

organitzat per l'Institut d'Investigacions Ci-

entífiques i Ecològiques (INICE), una associa-

ció juvenil dedicada a la promoció de la recer-

ca amb tota mena d'activitats des del 1975. 

Una de les alumnes, l'Estel, va presentar-hi el 

seu treball de recerca de batxillerat sobre els 

coets i la física del seu desplaçament, mentre 

que l'Ariadna va presentar-hi el seu treball de 

recerca sobre els transgènics. 

EDUCACIÓ

i.nadal

RECERCA  Les dues alumnes, amb Ivan Nadal

Joves investigadores

del Vallbona, en

una trobada estatal

de treballs de recerca

MOBILITAT OBLIGADA PER ESTUDIS

Un de cada tres 

alumnes de cicles 

formatius estudia 

fora de la comarca

Segons un estudi de l'Observatori-Centre 

d'Estudis del Vallès Oriental sobre mobilitat 

obligada per raó d'estudis no universitaris, 

durant el curs passat el 80% dels alumnes 

de la comarca que cursen ensenyaments no 

universitaris estudien al mateix municipi 

on viuen (54.785 alumnes), mentre que el 

90%, de fet, ho fan a la mateixa comarca.

Així, el curs 2020-2021 es registraven al 

Vallès Oriental un total de 73.140 alumnes 

residents, dels quals 5.170 estudiaven fora 

de la comarca, és a dir, només un 7,1% de 

l'alumnat resident a la comarca es desplaça 

fora d'aquesta demarcació per raó d'estudis 

obligatoris no universitaris.

Els cicles formatius són els estudis en què 

els alumnes residents de la comarca s'han 

de desplaçar més. En el cas dels cicles for-

matius de grau mitjà, un 27,6% de l'alumnat 

resident estudia fora de la comarca, xifra 

que s'eleva en el cas dels cicles formatius 

de grau superior, que seria d'un 45%. En xi-

fres globals, en el cas dels cicles formatius, 

pràcticament un de cada tres estudiants ho 

fa fora de la comarca. Aquestes xifres són 

pràcticament les mateixes any rere any. 
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Després d'un temps d'inactivitat, l'agrupa-

ció local de la Joventut Socialista de Catalu-

nya (JSC) s'ha reactivat aquesta tardor amb 

un nou equip de joves que impulsen l'or-

ganització. "L'objectiu és donar suport 

al PSC i al govern local, reforçar perquè 

els joves coneguin l'activitat municipal i 

defensar els joves de Granollers", expli-

cava fa uns dies Carlos Garcia Torrado, nou 

primer secretari de la JSC.

De fet, el grup es va presentar dimecres 

al vespre en un acte al Centre Cívic Nord, al 

barri del Lledoner, amb el suport d'altres 

militants de la JSC i de la primera secretària 

del PSC a Granollers, Alba Barnusell, i del 

secretari d'organització, Juanma Segovia, 

que van reafirmar el compromís amb els 

joves de l'organització. També van interve-

nir Marc Ruiz, primer secretari de la JSC al 

Vallès Oriental, i Ot Garcia, primer secreta-

POLÍTICA  L'AGRUPACIÓ ES PROPOSA ACOSTAR LA POLÍTICA AL JOVENT 

ri de la JSC a Catalunya.

La nova agrupació local va detallar les 

seves línies polítiques, que basen sobretot 

en tres eixos: "feminisme, justícia social 

i canvi climàtic" aplicats a l'àmbit local, 

"com a elements per acostar-nos als jo-

ves", explicava Garcia Torrado. Completen 

l'executiva Alícia Viñas, com a responsable 

d'organització i feminisme, i Rubén Segura, 

com a secretari de formació, comunicació i 

acció política.  x.l.

La Joventut Socialista
local reactiva l'organització

jsc granollers

JOVES SOCIALISTES  Mitja dotzena de joves formen part de l'agrupació local de Granollers

El ple de les Franqueses va aprovar el conve-

ni per millorar els serveis de transport de vi-

atgers per carretera a Granollers, Canovelles, 

les Franqueses i la Roca per al 2021 per un 

import de 223.510 euros per a la prestació 

del servei del transport urbà, i un import de 

fins a 7.000 euros en concepte d'atorgament 

de títols socials del servei transport públic 

que conformen les línies del TransGran. El 

conveni se signa entre els ajuntaments de la 

conurbació de Granollers, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat i l'empresa Sagalés 

SA, que té la concessió del servei fins al 2028. 

Les aportacions de cada municipi es fan 

d'acord amb un estudi elaborat el 2018, mo-

ment en què es va reforçar la línia L6. No obs-

tant això, avançava la regidora Montse Vila, 

"l'any que ve revisarem l'aportació que 

ens correspon d'acord amb un nou estudi 

que ha fet una consultoria externa sobre 

el nombre de passatgers i els quilòmetres 

recorreguts en cada municipi". 

El grup de Cs, que va abstenir-se, va de-

manar millorar el servei per a la mobilitat 

interna del municipi, "sobretot amb els en-

llaços als instituts". IEC i Sal-CUP, en canvi, 

van votar-hi en contra. Rafa Bernabé, d'IEC, 

qüestionava la utilitat real del servei per a les 

Franqueses, ja que el considerava "supedi-

tat a les necessitats de Granollers". "Hem 

de pensar quin transport públic volem 

per a les Franqueses –deia–, que sigui ra-

onable". Maria Forns, de Sal-CUP, apuntava 

que el servei públic al municipi "és deficitari 

en freqüències, rutes i horaris". L'alcalde, 

Francesc Colomé, es comprometia a raciona-

litzar i optimitzar el servei al municipi. "Cre-

iem que estem pagant més del que ens 

pertoca, però quan tinguem l'estudi veu-

rem el que és just i raonable pagar".  x.l.

Les Franqueses vol revisar

la seva aportació al TransGran

Aspectes com el feminisme,

la justícia social i el canvi climàtic 

són els eixos principals

de la nova JSC de Granollers
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fundació onat

ELS GUARDONATS  En la gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català

LES FRANQUESES. La iniciativa En-

camina't, de l'Escola Camins de 

les Franqueses, va rebre dimecres 

el Premi Inclusiu de l'Esport Sergi 

Mingote al projecte d'esports de 

muntanya i/o alpinisme inclusiu 

en la tercera edició dels Premis 

Inclusius de l'Esport Català, uns 

guardons impulsats per Onat 

Foundation amb el suport de la 

Secretaria General de l'Esport i de 

l'Activitat Física.

El projecte de l'escola Camins 

pretén fer del treball en equip i 

de la inclusió una eina bàsica per 

aconseguir el repte de descobrir 

entorns diversos, amb la finalitat 

d'acabar fent un cim amb la parti-

cipació d'un infant amb discapaci-

tat visual. L'esposa de Sergi Min-

gote, Míriam Roset, i el president 

d'Onat Foundation, Francesc Co-

lomé, van ser els encarregats de 

lliurar un premi que, segons Ro-

set, "defineix com era en Sergi" i 
il·lustra "la constància i l'esforç, 
i que les limitacions són només 
a la ment de cadascú".

Anna Caula, secretària general 

de l'Esport i de l'Activitat Físi-

ca, destacava que els projectes 

esportius amb vocació inclusi-

va "ajuden a canviar el món, a 
transformar-lo a través d'una 
mirada ambiciosa", i insistia 

que l'esport "és una eina de 
transformació social molt po-
tent" sempre que es parteixi de 

la "igualtat d'oportunitats". Co-

lomé, per la seva banda, situava 

"l'esport, la inclusió i la solida-
ritat" com els eixos que marquen 

l'activitat de la fundació, creada fa 

tres anys.

De fet, els Premis Inclusius de 

l'Esport Català busquen incre-

mentar el nombre d'esportistes 

amb capacitats diferents i fomen-

tar el teixit social i empresarial 

que promou activitats solidàries 

i inclusives al voltant de l'esport.

Així a més del guardó a l'escola 

franquesina, també es van reco-

nèixer amb beques econòmiques 

una desena d'entitats del país 

per la seva tasca en la promoció 

de l'esport inclusiu i els seus va-

lors, com la nova secció d'esports 

adaptats d'Esport Base el Papiol o 

les sortides esportives extrahos-

pitalàries de l'Institut Guttman, 

entre d'altres. 

INCLUSIÓ  GUARDONS IMPULSATS PER ONAT FOUNDATION

Premi Inclusiu de l'Esport 

Català per a l'escola Camins

TV3 i Catalunya Ràdio celebraran 

el diumenge 19 de desembre la 

30a edició del programa solida-

ri la Marató, enguany dedicat a la 

salut mental, que abasta un seguit 

de problemes molt comuns que 

en algun moment de la vida afec-

ten una de cada quatre persones. 

Com cada any, són molts els actes 

populars que entitats i institucions 

organitzen per recaptar diners en 

solidaritat amb la Marató.

Una de les entitats que organit-

zen actes és Daruma, l'associació de 

familiars per la salut mental del Va-

llès Oriental, que valora molt posi-

tivament que la Marató d'enguany 

es dediqui a la salut mental. "És 
una manera de fer visible aques-
ta realitat, trencar estigmes i 
conscienciar la població sobre 
la salut mental", diu Francesc 

Ventura, integrant de l'associació. 

L'entitat subratlla, però, que "més 
enllà de la qüestió mèdica –que 

és la que abordarà la Marató– hi ha 
aspectes socials molt importants 
associats a la salut mental, com 
l'habitatge, la feina, la lluita con-
tra l'estigma i la integració en la 
societat de les persones que pa-
teixen aquestes malalties". 

Entre les activitats que organitza 

Daruma hi ha una pedalada popular 

el mateix diumenge 19, amb sorti-

da a la plaça Barangé (10 h) i amb 

el suport de Granollers Pedala, que 

farà un recorregut pels serveis de 

salut mental de la ciutat. La tarda 

anterior –dissabte 18, de 16 a 21 h–, 

la Taula de Salut Mental de Grano-

llers organitza una marató de con-

certs joves a la plaça de l'Església.

D'altra banda, aquest cap de 

setmana ja hi haurà activitats. Dis-

sabte, durant tot el dia, Del Rec al 

Activitats per a la Marató 
dedicada a la salut mental

SOLIDARITAT  DISSABTE HI HAURÀ TALLERS I EXHIBICIONS D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR

Roc, Més que Comerç i Som Porxa-

da oferiran vi calent a l'estil nòr-

dic i xocolata calenta a la plaça de 

l'Oli. També dissabte (10 h), la Fira 

d'Economia Social i Solidària orga-

nitza tallers i exhibicions dels Xics, 

l'Esbart Dansaire, Passaltpas i Es-

cola Kilometro 13. També hi haurà 

xocolata i sortejos amb el suports 

de diversos establiments. Diumen-

ge, la coral Art-9 farà un concert de 

nadales i de cançons d'autor a la 

Sala Tarafa (12 h) –més informació 

a la pàgina 32–, i del 13 al 18 de 

desembre les biblioteques vendran 

llibres usats aportats pels usuaris 

dels mateixos equipaments, amb 

una parada al mercat el dijous 16.

A les Franqueses, l'Associació 

d'Intercanvis Socials i Culturals farà 

un concert solidari diumenge al Te-

atre de Bellavista (18 h), i l'AFA de 

l'escola Joan Sanpera servirà be-

renar a tot l'alumnat el divendres 

17. L'endemà, l'Ateneu Popular La 

Tintorera organitza una sessió de 

contacontes (17 h) de l'escola de 

futbol de l'AE Ramassà a Etetak (Ca-

merun) i una sessió de jocs de taula 

tant per a infants com per adults. 

Finalment, en el marc de la Fira de 

Nadal, també es recolliran diners 

per a la Marató en el tast d'escude-

lla del dissabte 18, en la botifarrada 

del diumenge 19 i en les sessions de 

taitxí dels dies 18, 23 i 30 a la plaça 

de l'Ajuntament (11 h). i

Entitats com Daruma 

alerten de la dimensió 

social dels problemes 

associats a la salut mental

x.l.

Parelles Artístiques a Dents de Serra

Fins aquest diumenge es pot visitar a la Nau Dents de Serra, a Roca Umbert, 
l'exposició de la 15a edició de Parelles Artístiques, una mostra de 44 peces 
realitzades per parelles artístiques d’Alterarte CFP, Associació El Far, CHM 
Grup Salut Mental, Daruma i Osonament. Aquest és un projecte comunitari 
que tracta de conscienciar contra l'estigmatització de la salut mental. 
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xavier solanas

JANA ARIMANY   Adreçant-se a una Sala Tarafa plena

L'Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) i Mans Unides faran diu-

menge la seva sortida matinal. La sortida serà a la Porxada a les 8.30 

h i es farà un recorregut circular de 15 quilòmetres. La caminada és 

gratuïta, tot i que també hi ha l'opció de pagar 5 euros per l'esmorzar 

solidari, enguany amb un projecte de formació a Pocoata (Bolívia). Les 

inscripcions es poden fer fins avui, dijous, a la seu de l'AEG, el Gra i la 

seu de Mans Unides Vallès Oriental. També es poden reservar al telèfon 

93 870 62 49 i per correu a vallesoriental@mansunides.org. 

Sortida matinal de l'AEG i Mans Unides

Capaç i Vàlida trenca les
barreres de la discapacitat 

ENTITATS  L'ASSOCIACIÓ FA UNA CRIDA A TENIR MÉS EMPATIA 

Divendres va presentar-se a Gra-

nollers, davant d'un centenar de 

persones a la Sala Tarafa, l'asso-

ciació Capaç i Vàlida, una entitat 

impulsada per diversos joves de la 

comarca que treballa per sensibi-

litzar l'alumnat d'escoles i instituts 

sobre la inclusió social. L'entitat va 

néixer després que una d'aquestes 

joves, Jana Arimany, patís una cai-

guda i li provoqués una lesió me-

dul·lar. Des d'aleshores, la Jana viu 

en cadira de rodes i ha topat amb 

les barreres psicològiques que hi 

ha en la societat envers la discapa-

citat. Per això, l'entitat impulsa un 

projecte educatiu per conscienciar 

i sensibilitzar l'alumnat d'escoles 

i instituts sobre la importància de 

la inclusió social i del trencament 

d'aquestes barreres, unes jornades 

inclusives en què es treballen la 

capacitat de superació, l'autoconei-

xement i la singularitat, l'empatia, 

l'eliminació de prejudicis i el llen-

guatge inclusiu, entre d'altres. 

La PAH de Granollers ha ocupat 

un pis buit d'un fons d'inversió 

per allotjar una família amb dos 

fills menors que fins ara vivien en 

una sola habitació. L'entitat ha ex-

plicat que l'habitatge és propietat 

de CaixaBank i d'un fons voltor 

estatunidenc –Lone Star– que hi 

especula. Per adequar l'immoble, 

les darreres setmanes, hi han tre-

ballat voluntaris, i la PAH demana 

col·laboracions per a noves neces-

sitats. "Retornar l'ús social als 

pisos buits de grans tenidors és 

una de les tasques de la PAH", 

indiquen des de l'entitat. L'objec-

tiu de la plataforma, però, és acon-

seguir que la família pugui accedir 

a un lloguer social. L'entitat recor-

da que l'exclusió residencial con-

tinua sent un problema ben viu, 

sobretot per a determinats col·lec-

tius, i que els desnonaments per 

impagament del lloguer ordenats 

a l'àrea de Granollers, les Fran-

queses i Canovelles poden assolir 

la mitja dotzena cada mes. 

HABITATGE

La PAH ocupa un 
pis buit d'un fons 
d'inversió per a una 
família amb dos fillsLES FRANQUESES. Després de di-

verses activitats i tallers durant 

el novembre, les Franqueses ce-

lebrarà dissabte la 9a edició de la 

Festa de la Infància amb una cele-

bració familiar a la plaça Major de 

Bellavista. Al matí, de 10 a 13 h, 

hi haurà tallers per als més petits, 

una xocolatada, jocs i una carpa 

dedicada als contes i la música 

entre d'altres. A la tarda, de 16 

a 18 h, hi haurà la possibilitat de 

descobrir la cultura tradicional i 

popular amb els gegantons, els di-

ables, la música, la dansa i altres 

activitats participatives.

La novetat d'enguany és la 

vertebració de tota la Festa de la 

Infància a través d'una temàtica 

comuna: l'Art de Crear; Som pe-

tits-grans creadors. La celebració, 

una cita obligada abans del Nadal, 

pretén promocionar la cultura 

i l'educació fomentant també la 

convivència i el civisme. Aquesta 

iniciativa compta amb la col·la-

boració d'entitats i associacions 

que treballen en el foment de la 

participació i de la dinamització 

comunitària.

La celebració es clourà el di-

lluns 20 de desembre amb una re-

presentació teatral de les escoles 

de les Franqueses. 

INFANTIL  TALLERS I ACTIVITATS A LA PLAÇA MAJOR DE BELLAVISTA

La Festa de la Infància
de les Franqueses, dissabte
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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

29/11 José Espinosa Montesino  77 anys 

30/11 Felisa Durán de Sande  84 anys

30/11 Rosa Clascà Martori  94 anys 

01/12 Carme Pou Ramisa  84 anys 

01/12 Emilio Vela Andújar  88 anys 

01/12 Antonia Sánchez Martínez  85 anys

01/12 Fermín Belmar Rodríguez   69 anys

01/12 Juan Moya Abril  78 anys 

02/12 Marcos Santos Martín  96 anys 

02/12 Maria Oliveras Lloreda  92 anys 

02/12 Benet Gras Martorell  89 anys

03/12 José Castillo Sanagustín  98 anys 

03/12 Enric Castelló Camó  63 anys 

03/12 Joan Bonet Sala     

03/12 Antonia Márquez Bas   88 anys

03/12 Francisco González Muacho    78 anys 

03/12 Carlos López Guillén  99 anys

03/12 Fernando PLano Durán  77 anys 

04/12 Valentín Montero Espejo  86 anys 

04/12 Teresa Rabasa Mulà  91 anys 

04/12 M. Rosa Pericas Oliveras  86 anys

06/12 Teresa Rovira Cladellas  72 anys 

LES FRANQUESES. L'institut El Til-

ler, de Corró d'Avall, va patir un 

robatori durant el cap de setma-

na passat de material electrònic 

valorat en gairebé 20.000 euros. 

Concretament, els lladres van ir-

rompre al centre educatiu, pro-

bablement diumenge a la nit i per 

la planta baixa, i en van robar una 

trentena d'ordinadors portàtils 

–pendents de lliurar als alumnes–, 

una càmera de fotos, una de vídeo, 

una tauleta i 350 euros en efectiu.

Abans de cometre el robatori, i 

per assegurar l'operació, els lla-

dres van sostreure els fusibles de 

l'exterior del centre, de manera 

que el van deixar sense llum i van 

evitar que en el moment d'acce-

dir a l'institut no sonés l'alarma 

d'avís. Segons els Mossos, que 

investiguen el cas, aquest modus 

operandi –arrencar els fusibles 

de l'exterior de l'edifici per dei-

xar-lo sense llum i desactivar les 

els lladres van accedir al centre 

per robar el material tecnològic. 

La falta de llum, wifi i calefacció va 

obligar a cancel·lar les classes de 

dilluns per a les desenes d'alum-

nes del centre, i no va ser fins di-

marts que l'institut va recuperar 

la normalitat.

alarmes– ja s'ha detectat en altres 

robatoris semblants.

En el cas de les Franqueses, la 

sostracció de fusibles ja es va de-

tectar dissabte, i així ho van comu-

nicar els responsables del centre a 

la Policia Local. Però abans de la 

substitució –prevista per dilluns–, 

ARXIU

SUCCESSOS ELS MOSSOS ALERTEN DE DIVERSOS ROBATORIS AMB AQUEST MODUS OPERANDI

Roben 30 ordinadors, diners
i aparells electrònics a El Til·ler

IES EL TIL·LER  El centre va patir un important robatori la setmana passada

Un aparatós accident es va pro-

duir divendres al vespre al centre 

de la ciutat. Concretament, un cot-

xe –probablement amb excés de 

velocitat– va topar amb diversos 

vehicles estacionats i va acabar 

bolcant al mig del carrer Agustí 

Vinyamata, entre el carrer Girona 

i la plaça de la Font Verda. El con-

ductor va patir ferides lleus i va 

ser atès pels Serveis d'Emergèn-

cies Mèdiques. Cap altra persona 

no va resultar ferida en l'accident, 

tot i que els cotxes aparcats al ma-

teix carrer sí que van patir danys. 

Segons van explicar fonts de la Po-

licia Local, el conductor va donar 

positiu en la prova d’alcoholèmia.

Fa poques setmanes, un altre 

cotxe va bolcar en un accident al 

carrer Roger de Flor, davant de 

l'Escola Municipal del Treball.

EL COTXE ESTAVELLAT VA CAUSAR DANYS A VEHICLES APARCATS

Un conductor begut bolca

el cotxe al carrer Vinyamata
POLICIA LOCAL

ACCIDENT  El cotxe, ja redreçat, després de bolcar al carrer Vinyamata

Una veïna de Granollers d'edat avançada va ser detinguda dimarts, poc 

després de les 8 h, per haver calat foc a com a mínim tres contenidors 

d'escombraries de la ciutat sense cap motiu aparent. Un d'aquests conte-

nidors, de paper, va quedar totalment calcinat, mentre que els altres dos 

van patir danys. A la mateixa dona, de nacionalitat espanyola, també se li 

imputen danys a la persiana d'un establiment, a la qual va intentar pren-

dre foc el mateix matí de dimarts. Segons la Policia Local, la detinguda ja 

havia protagonitzat aldarulls anteriorment en diversos bars de la ciutat. 

Detinguda una veïna per

calar foc a diversos contenidors

Els lladres van arrencar els fusibles de l'exterior de l'edifici

L'AE Carles Vallbona va celebrar 

dijous, al mateix institut, un semi-

nari internacional per parlar del 

seu projecte DONA. Amb convida-

des com Ona Carbonell –olímpica 

de natació artística– o Aina Berbel 

–exalumna del centre i jugadora 

professional–, l'acte va abordar 

l'abandonament esportiu femení 

a l'etapa de l'ESO i el batxillerat 

i la necessitat de donar suport a 

les joves per seguir amb l'esport 

mentre estudien. DONA és un pro-

jecte Erasmus+ de carrera dual 

que ajuda les jugadores de volei-

bol a compaginar la vida acadèmi-

ca amb l'esportiva, i ho fa vetllant 

per la seva salut mental i mitjan-

çant la comunicació entre les fa-

mílies, els entrenadors, l'escola i 

les mateixes noies.

Representants dels països par-

ticipants van analitzar els resul-

tats de la prova pilot del projecte. 

Joan Carles Marín, president del 

club, apuntava que, malgrat que 

"l'impacte del projecte s'ha vist 

afectat per la Covid", l'experièn-

cia ha aportat competències "molt 

llista olímpica va compartir la seva 

experiència de combinar la carre-

ra acadèmica –que no va deixar 

mai– amb l'esportiva. "Ser una 

bona esportista va de bracet 

amb ser una bona estudiant", 

deia. Aina Berbel, esportista inter-

nacional, afirmava que ella no va 

tenir tantes dificultats com l'olím-

pica gràcies al suport del projecte. 

"Agraeixo haver pogut formar 

part de DONA", assegurava. À.L.

importants a les joves, com la 

disciplina, l'esforç o la gestió 

del temps". Tot seguit, s'obria una 

taula rodona. Ona Carbonell va 

parlar de l'ajut de la família en la 

carrera d'una esportista i el paper 

clau que això ha tingut en la seva 

trajectòria. "El més important és 

el camí, no guanyar", deia; "és 

bàsic no obsessionar-se en el 

triomf i pensar que el valor de 

l'esport és el procés". La meda-

FORMACIÓ DEBAT SOBRE L'ABANDONAMENT ESPORTIU FEMENÍ DURANT L'ESO I EL BATXILLERAT

"El valor de l'esport és el procés,
no obsessionar-se en el triomf"

À.LASHERAS

TAULA RODONA  Sobre l'abandonament esportiu femení a l'ESO i el batxillerat
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La Porxada,24  93 021 48 08 Granollers

ET RESERVEM

LES JOGUINES!
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  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 Oriental, 
precisa incorporar: 
GERENTE/A 
Para llevar la gestión diaria de la empresa 
/ concesionario.  
Se responsabilizará de la dirección de to-
dos los departamentos de la empresa:
- Financiera
- Control de gestión
- RRHH
- Comercial y Marketing
- Administración
- Compras y logística
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 ex-
periencia en el mismo sector o similares. 
Candidatos/as con capacidad perfil ana-
lítico, capacidad de gestión y liderazgo. Se 
ofrece contrato estable. Salario negociable 
más variables (bonus + otros beneficios).

Empresa familiar del sector textil 
ubicada en Parets del Vallès, 
precisa incorporar:
ADMINISTRATIVO/VA VENTAS
Se incorporará inicialmente al Departa-
mento de Administración para cubrir una 
baja maternal, posteriormente pasaría al 
Departamento Comercial y ventas. 
Las principales tareas a desempeñar serán:
- Gestión centralita.
- Tareas administrativas varias.
- Gestión y seguimiento expediciones.
- Atención telefónica clientes nacional 
   y export.

Requisitos:
- Candidatos/as con formación a nivel FPII  
    y/o CFGS Administración y Finanzas. 
- Experiencia mínima de 2 años en puestos 
    administrativos.
- Inglés nivel medio alto imprescindible, 
    se valorará Francés y/o Italiano.
- Carnet de conducir y vehículo propio.

Se ofrece contrato directo con empresa.
Horario: 8.30 a 17.30 h, viernes de 8 a 15 h.
Salario: 19 - 23.000€ brutos anuales.

Empresa de Servicios Geriátricos 
ubicada en Granollers precisa incorporar:
TÉCNICO/A SELECCIÓN 
Se encargaré de la búsqueda, filtraje, valo-
ración y selección de candidatos/as para el 
desarrollo de actividades de atención y cui-
dado de personas mayores a domicilio.

Candidatos/as con formación a nivel Diplo-
matura/Grado en Relaciones Laborales y/o 
Trabajo Social. Se valorará experiencia como 
técnico/a de selección, valorando especial-
mente el sector geriátrico.
Imprescindible disponer de carnet B para los 
desplazamientos entre los distintos centros 
ubicados en Barcelona, Vic i la sede central en 
Granollers.
Nivel medio/alto en gestión y manejo de bases 
de datos y programas de gestión.
Horario partido de 9 a 18 h y viernes de 9 a 16 h 
(37 h semanales según convenio).
Se ofrece contrato directo con la empresa. 
(6 meses + indefinido).
Vehículo de empresa para los desplazamien-
tos, móvil + ordenador.
Salario bruto anual según convenio: 20.797€ 
(revisable).

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

PROFESSIONALS

SERVEIS

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. 

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER
DUR LA COMPTABILITAT /
fi scal / impostos a pimes i 
autònoms amb Sage 50 i 
Contaplus. Interessats/des 
truqueu al tel. 651 04 00 07.

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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Gran Centre i Comerç de Dalt van presentar dissabte 

la campanya solidària de Nadal, que aquest any desti-

narà al voltant de 10.000 euros a la Fundació 

REIR –Recursos Educatius per la Infància 

en Risc–, una entitat sense ànim de lucre 

formada per professionals de l'educació 

social i el tercer sector que treballa per 

als col·lectius en risc d’exclusió social, 

principalment de la infància.

Concretament, REIR té previst habi-

litar un nou espai d'atenció fami-

liar a la ciutat, que anome-

nen un nou "espai de 

somriures". "Amb 

aquesta col·labo-

ració amb Gran 

Centre, l'Obra 

Social La Caixa 

i l'Ajuntament, fem que els veïns 

de Granollers ajudin altres veïns de 

Granollers per, entre tots, millorar 

la qualitat de vida de la ciutat", deia 

Dani Julià, director de la Fundació 

REIR.

L'acció solidària de Gran Cen-

tre compta amb el suport de 

l'Obra Social La Caixa, que fa 

una aportació al projecte ar-

ran de la col·laboració dels 

comerços associats, a través 

de les compres efectuades amb 

la targeta de l'associació, amb l'entitat bancària. Àlex Aurell, director de l’o�icina 
Business de Granollers, es mostrava satisfet 

amb la tasca tant de Gran Centre com de REIR, 

i oferia el suport de l'Obra Social La Caixa per 

tirar els seus projectes endavant.

Activitats de Gran Centre
Per Nadal, cada ovella al seu corral. Aquest és el lema 

que, des de fa uns anys, utilitza Gran Centre per pro-

mocionar el comerç local i de proximitat durant la 

campanya de Nadal. Entre les activitats previstes 

destaquen un concurs d'Instagram –per aconseguir 

un dels premis que ofereix l'as-

sociació, cal seguir el compte 

@grancentregranollers i, 

entre el 6 de desembre i 

el 6 de gener, pujar una 

foto a la xarxa amb el 

hashtag #nadalgra-

nollers–.

També hi haurà el 

Tió Solidari Gegant a la 

Porxada els dies 18 i 19 de de-

sembre, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. 

Per alimentar el tió es farà una reco-

llida d'aliments solidària i també hi 

haurà una sorpresa literària. I el dijous 

16 (Sala Tarafa, 20.30 h), una nova xer-

rada d'El Repte 3.0 a càrrec de Gerard 

Porredón, que parlarà sobre el perdó.

El dimarts 28 de desembre es farà un 

taller de llufes per als més petits –d'11 

a 14 h i de 18 a 20 h– a la Porxada; i el 

dijous 30 –de 17 a 20 h– hi haurà un con-

tacontes solidari i la presentació del conte 

La paella voladora. El mateix dia, a les 19 h, 

i per a les famílies amb infants, hi haurà un 

assaig de les 12 campanades de Cap d'Any.

Sorteig d'una moto elèctrica
Tothom qui compri al comerç local podrà par-

ticipar en el sorteig d'una moto elèctrica. Amb 

cada compra efectuada entre el 13 de desem-

bre i el 5 de gener es podrà omplir una butlleta 

als comerços i serveis associats a Gran Centre i 

Comerç de Dalt.

D'altra banda, com cada any per aquestes dates, els 

comerços del centre de la ciutat obren alguns dies 

festius. Un va ser aquest dimecres, dia 8, i els altres 

seran el 19 de desembre i el 2 de gener. ❉

COMERÇ L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS INSTAL·LARÀ UN TIÓ GEGANT EL 18 I 19 DE DESEMBRE

La campanya solidària de

Gran Centre, per a un nou espai 

familiar de la Fundació REIR

El Mercat de Sant Carles 
s'associa a Del Rec al Roc
Coincidint amb el 25è aniversari de 

l'associació de comerciants Del Rec 

al Roc, el Mercat de Sant Carles s'ha 

incorporat aquesta setmana a l'as-

sociació, de manera que la quaran-

tena de parades actives del mercat 

municipal també formen part, des 

d'ara, de l'entitat comercial. La sig-

natura de l'acord es va formalitzar 

dimecres, i els membres de la junta 

van fer una passejada per les para-

des del mercat. Ferran Rodríguez, 

president dels paradistes, explica 

que fins ara no s'havia considerat 

l'opció d'associar-se perquè "les 

dinàmiques del mercat, tant 

pels horaris d'obertura com pels 

productes que s'hi venen, no 

coincidien gaire amb l'activitat 

comercial del carrer", però "amb 

els anys hem guanyat experi-

ència i hem trobat els punts en 

comú i la manera de col·laborar 

plegats". Per això, tant els paradis-

tes com els comeriants associats 

esperen que la nova col·laboració 

donarà més força a les activitats i 

a les promocions d'aquest eix co-

mercial. "Veurem què podem fer; 

de moment, estem preparats 

per oferir una bona campanya 

de Nadal", diu Rodríguez. "Tot el 

que puguem fer conjuntament 

estarà bé", conclou.

COL·LABORACIÓ PER REFORÇAR LES ACTIVITATS I PROMOCIONS

20 anys d'AsajaFacturar de manera electrònica
L'Associació Agrària Joves Agricultors (Asaja) va 

celebrar dissabte, a l'Hotel Ciutat de Granollers,

els 20 anys de l'entitat amb una jornada sobre

la situació del sector i la promoció dels productes 

de km 0, que va acabar amb un dinar de germanor.

El Consell Comarcal organitza un taller presencial per ensenyar

la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de manera electrònica.

La sessió s'adreça a pimes, gestories i col·lectius professionals obligats a 

relacionar-se de manera electrònica amb l'administració. Serà dimarts,

de 9.30 a 13.30 h en format presencial, i les places són limitades. 

ECONOMIA

la campanya solidària de Nadal, que aquest any desti-

narà al voltant de 10.000 euros a la Fundació 

REIR –Recursos Educatius per la Infància 

en Risc–, una entitat sense ànim de lucre 

formada per professionals de l'educació 

social i el tercer sector que treballa per 

als col·lectius en risc d’exclusió social, 

Concretament, REIR té previst habi-

litar un nou espai d'atenció fami-

liar a la ciutat, que anome-

"espai de 

i l'Ajuntament, fem que els veïns 

de Granollers ajudin altres veïns de 

Granollers per, entre tots, millorar 

la qualitat de vida de la ciutat", deia 

Dani Julià, director de la Fundació 

L'acció solidària de Gran Cen-

tre compta amb el suport de 

l'Obra Social La Caixa, que fa 

una aportació al projecte ar-

ran de la col·laboració dels 

comerços associats, a través 

de les compres efectuades amb 

la targeta de l'associació, amb l'entitat 

Business de Granollers, es mostrava satisfet 

amb la tasca tant de Gran Centre com de REIR, 

i oferia el suport de l'Obra Social La Caixa per 

mocionar el comerç local i de proximitat durant la 

campanya de Nadal. Entre les activitats previstes 

destaquen un concurs d'Instagram –per aconseguir 

un dels premis que ofereix l'as-

sociació, cal seguir el compte 

entre el 6 de desembre i 

el 6 de gener, pujar una 

foto a la xarxa amb el 

També hi haurà el 

Tió Solidari Gegant a la 

Porxada els dies 18 i 19 de de-

sembre, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. 

Per alimentar el tió es farà una reco-

llida d'aliments solidària i també hi 

haurà una sorpresa literària. I el dijous 

16 (Sala Tarafa, 20.30 h), una nova xer-

rada d'El Repte 3.0 a càrrec de Gerard 

El dimarts 28 de desembre es farà un 

taller de llufes per als més petits –d'11 

a 14 h i de 18 a 20 h– a la Porxada; i el 

dijous 30 –de 17 a 20 h– hi haurà un con-

tacontes solidari i la presentació del conte 

La paella voladora. El mateix dia, a les 19 h, 

i per a les famílies amb infants, hi haurà un 

ticipar en el sorteig d'una moto elèctrica. Amb 

cada compra efectuada entre el 13 de desem-

bre i el 5 de gener es podrà omplir una butlleta 

als comerços i serveis associats a Gran Centre i 

Els usuaris de la Fundació Vallès Oriental (FVO) –en-

titat sense ànim de lucre que atén persones amb dis-

capacitat intel·lectual– han decorat, del 15 de novem-

bre al 3 de desembre, els aparadors dels comerços 

associats a Comerç Ral i Comerç Congost amb dibui-

xos pintats a mà, seguint la línia d'imatge de Nadal a 

la ciutat. Divendres passat, per tancar la campanya i 

DEL REC AL ROC

ASSOCIATS Esteve Banús i Ferran Rodríguez, la setmana passada

Obren les fires i els mercats de Nadal

La plaça de la Porxada acull, fins al 24 de desembre, la tradicional fira de 
pessebres i ornaments de Nadal, enguany amb paradetes de fusta a l'estil 
dels mercats nòrdics. A la plaça de l'Església hi ha, fins al mateix dia, una 
parada d'arbres i plantes de Nadal. D'altra banda, aquest dissabte arrenca 
a la plaça Barangé el Mercat de Nadal, que estarà obert fins al 5 de gener.

X.L.

coincidint amb el Dia internacional de les persones 

amb discapacitat, les dues associacions de comer-

ciants, amb la col·laboració de l'Ajuntament i els 

usuaris de la mateixa fundació, van decorar un apa-

rador en directe al costat de la pastisseria-cafeteria 

Delícies, del carrer Roger de Flor, i a l'establiment 

Electro Palau, del carrer de Maria Palau. L'actua-

ció tenia l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública 

sobre els temes relacionats amb la discapacitat i 

promoure la presa de consciència pel que fa als be-

neficis que generaria la integració de les persones 

amb discapacitat en tots els àmbits de la societat. 

Aparadors decorats 
per usuaris de la FVO
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El mes de novembre va registrar 

l'atur més baix dels darrers anys, 

a nivells del que hi havia el 2007. 

Així ho recullen les dades de  

l'Observatori-Centre d'Estudis del 

Consell Comarcal, que xifren en 

20.249 les persones registrades 

a les oficines de Treball al Vallès 

Oriental. Són 585 persones menys 

que les registrades a l'octubre, fet 

que suposa un descens del 2,8% 

i la consolidació de la tendència 

a la baixa dels últims vuit mesos. 

Respecte a fa un any, l'atur ha dis-

minuït de forma significativa a la 

comarca, concretament en més de 

5.300 persones (-20,8%), i situa la 

desocupació en el valor més baix 

dels darrers anys, per sota de les 

xifres més baixes registrades fins 

ara, el juliol de 2019.

Per municipis, Granollers va 

tancar el novembre amb 3.318 

persones aturades, 99 menys que 

el mes anterior (-2,9%). Aquesta 

xifra situa la taxa d'atur a la ciutat 

en el 10,7%, lleugerament per so-

bre de l'índex mitjà de la comarca, 

que és del 10,3%. Respecte a fa un 

any, l'atur a Granollers és ara un 

23,7% més baix que llavors, amb 

1.029 persones aturades menys. 

I les Franqueses registrava al no-

vembre 1.044 persones desocu-

pades, 27 menys que a l'octubre 

(-2,5%). Respecte a fa un any el 

descens ha estat del 18,6%, i ara 

hi ha 239 aturats menys que ales-

hores. La taxa d'atur al municipi 

és ara de l'11,1%.

Malgrat les bones dades, però, 

l'Observatori recorda que les 

dades de l'atur no inclouen les 

persones afectades per un ERTO, 

perquè no es consideren dins la 

classificació d'atur registrat. Amb 

tot, el 85% de les empreses afec-

tades durant els últims mesos ja 

han recuperat la normalitat. 

L'atur del novembre va ser 

el més baix dels últims anys

La taxa de desocupats 

a Granollers és ara del 

10,7%, mentre que a les 

Franqueses és de l'11,1%

OCUPACIÓ  EL DESCENS RESPECTE A L'OCTUBRE VA SER DEL 2,8%

Catorze entitats socials, entre les 

quals CCOO i UGT, es mobilitzaran 

diumenge (12 h) a Barcelona per 

traslladar als governs i els poders 

econòmics que "aquesta vegada 
han de comptar amb la classe 
treballadora" per sortir de la 

crisi econòmica i social derivada 

de la pandèmia. "És moment de 
dir que volem més drets soci-
als i econòmics, de repartir els 
recursos de manera més jus-
ta", diu Gonzalo Plata, de CCOO, 

qui apunta que, malgrat les bones 

dades d'afiliació a la Seguretat So-

cial, la gran majoria de contractes 

tenen una "elevada precarietat" 

tant en durada com en jornada la-

boral. També Vicenç Albiol, de la 

UGT, carrega contra la precarietat 

de la contractació i reclama que els 

fons europeus "no vagin a parar 
a les mans del gran empresari-
at ni dels poders financers, sinó 
a les butxaques dels ciutadans 
per millorar en conjunt la situ-
ació social i econòmica". 

SINDICATS

CCOO i UGT criden

a mobilitzar-se 

diumenge contra la 

precarietat laboral

Els vins novells catalans, a la Corona

La plaça de la Corona va acollir dissabte, durant tot el dia, la gira que els 
vins novells catalans estan fent per pobles i ciutats de tot el país per donar 
a conèixer les propostes del 2021. Així, una wine truck va fer parada a 
Granollers per permetre tastar els vins novells de 12 cellers catalans que 
n'elaboren. La wine truck oferia copes de vi a un preu de 2,5 euros.

toni torrillas

RESTAURACIÓ  UNA 'WINE TRUCK' VA FER PARADA A GRANOLLERS

Debat sobre la reforma laboral
El restaurant-llibreria Anònims acollirà dissabte (18 h) un debat sobre la 

derogació de la reforma laboral a càrrec de Podem Granollers i la CNT. 

Amb el lema La derogació de la reforma laboral, una lluita sindical o parla-

mentària?, intervindran Kevin Hernández (Podem) i Genís Ferrero (CNT), 

moderats per Patrícia Segura. El debat tractarà, entre d'altres, els aspectes 

més lesius de la reforma laboral, la necessitat de derogar-la i l'acció sindi-

cal contra la reforma tant als centres de treball com als carrers. 

Plasticband, empresa especialit-

zada en producció sostenible de 

maquinària i consumibles per a 

l'embalatge, iniciarà l'any que ve 

la construcció d'una nova fàbrica 

al polígon Font del Ràdium, dins 

la mateixa finca que l'empresa 

actual. El termini d'execució pre-

vist serà d'entre 10 i 12 mesos. 

Segons fonts de la companyia, la 

nova construcció serà una "fà-
brica verda": les cobertes reco-

lliran el 100% de l'aigua pluvial 

que s'utilitzarà per a la producció, 

les cisternes i el rec dels jardins. 

A més, comptarà amb plaques 

solars per abastir el funciona-

ment de la fàbrica durant el dia, 

ja que la producció està en mar-

xa durant les 24 hores i no es pot 

acumular l'energia. L'edifici, que 

es construirà amb fusta i altres 

elements respectuosos amb el 

medi ambient, també inclourà un 

aparcament soterrani adaptat per 

a cotxes elèctrics. 

Per produir més fleix ecològic
L'espai de la nova planta es desti-

narà a la producció del Fleix Eco 

245, fabricat al 100% amb plàstic 

provinent de l'economia circular 

i amb una important reducció de 

la petjada de carboni. També s'hi 

ubicarà una oficina tècnica per al 

disseny de maquinària per a em-

balatge sostenible i amb tecno-

logia 4.0 i una àrea d'enginyeria. 

Dins el nou espai, Plasticband am-

pliarà els seus serveis amb la in-

corporació d'un taller de 300 m2 

per al servei post-venda. 

La nova planta permetrà dupli-

car la producció de fleix ecològic 

Plasticband

construirà una 

fàbrica "verda" a 

Font del Ràdium

EMPRESES  L'OBJECTIU DE LA NOVA PLANTA, QUE S'UBICARÀ A LA MATEIXA FINCA QUE L'ACTUAL, ÉS DONAR RESPOSTA AL CREIXEMENT PREVIST DE LA COMPANYIA
plasticband

IMATGE VIRTUAL  La companyia s'ha proposat aconseguir, a llarg termini, arribar al zero impacte mediambiental

i "construir un nou espai per 
desplegar grans línies d'emba-
latge", explica Jordi Guimet, di-

rector general de Plasticband, així 

com "mostrar als clients com 
serà el seu producte abans que 
el rebin". Amb aquesta inversió, 

l'objectiu de la companyia a llarg 

termini és "arribar al zero im-
pacte mediambiental, un repte 
en el que ja hem assolit un alt 
percentatge en alguns vectors", 

diu Guimet.

Plasticband ha comptat amb una 

empresa de disseny especialista 

en planificar espais de treball per-

què els treballadors i clients pu-

guin gaudir-ne. En aquest sentit, la 

fàbrica està dissenyada perquè hi 

puguin treballar còmodament 100 

persones, i hi haurà zones enjardi-

nades i sales per a treballadors i 

clients. "També hem fet un estu-
di d'enginyeria per optimitzar 
el flux de persones, informació 
i materials amb la voluntat de 

minimitzar els malbarataments 
i oferir sempre el màxim valor 
afegit, tant per als nostres tre-
balladors com per als clients", 

afegeix Guimet.

Amb aquesta nova planta es 

vol donar resposta al creixement 

que la companyia té previst dins 

el pla estratègic Plasticband és 

verd, un ambiciós projecte per 

convertir-se en una de les plantes 

de producció més verdes del sud 

d'Europa. i
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Els acords insuficients de la cimera climàtica celebrada a Glasgow el mes 

passat no només tenen una repercussió directa en la salut de les persones, 

sinó també a les seves butxaques. L'escalfament global amenaça el planeta, 

però també cal fer èmfasi en les conseqüències que tindrà en el nostre 

entorn local, en la nostra vida quotidiana. A Granollers, es preveu que el canvi 

climàtic agreugi molts fenòmens meteorològics, principalment, els episodis

de sequera, que podrien suposar un alt cost econòmic, especialment si 

l'emergència climàtica s'agreuja –tal com ja fa anys va determinar el PAESC 

granollerí–. No hi ha eina més didàctica que aquella que ens fa protagonistes

i ens interpel·la directament a actuar i prendre decisions encertades a nivell 

individual i com a ciutat. El pla per a l'energia sostenible i el clima, aprovat

el 2016, preveu un gruix important d'accions municipals que s'han d'anar

implementant fins al 2030, i algunes de les quals ja han culminat. Però

sense una acció coordinada a escala global, el problema del canvi climàtic 

serà creixent. El municipalisme s'ha de sumar als moviments ecologistes

per fer força davant dels Estats i els poders econòmics. Les coses estan

canviant massa a poc a poc, tot i que fa anys que s'està en alerta.

EL COST, TAMBÉ ECONÒMIC

Editorial
Som competents en democràcia?

ra que tot es mesura per compe-
tències ens hauríem de fer la pro-
va del cotó en competències de-
mocràtiques! Qui aprovaria? I no 

em refereixo pas a l'alumnat escolar […]. 
Em pregunto pels seus mestres, els seus 
pares i mares i tots aquells altres adults 
que els envolten, que som la societat sen-
cera, instruint-los i educant-los.

La cultura democràtica està feta d'un re-
guitzell de valors, actituds, habilitats i co-
neixements que no són pas fàcils d'assolir 
i menys de practicar. Interessa algú que els 
nostres infants i adolescents s'eduquin i ad-
quireixin una sòlida cultura democràtica? 
Qui s'atura a pensar que aquelles entendri-
dores assemblees que fan infants de 3 anys 
al voltant del que han fet són els primers 
passos de comunicació democràtica? Les 
seves mestres estan ben atentes als torns 
de paraula, a convidar-los a tots a fer-ne ús, 
a escoltar i respectar la dels altres. Qui veu 
que els procediments que s'empren en les 
tertúlies al voltant d'una lectura o temàtica 
aparentment innòcua són habilitats demo-
cràtiques? […] Qui pensa en el fet que si tri-
em un material escolar esbiaixat per qüestió 
de gènere, raça, religió o qualsevol altre in-
dicador de desigualtat estem traint valors 
democràtics? Qui entén la participació en els 
diferents consells de centre com espais de 
trobada política? Qui pren consciència que 
acompanyar infants i adolescents encoma-
nant-los el gust pel coneixement científic i la 
comprensió crítica dels fets, els fenòmens i 
les coses és apostar per la democràcia? […]

Si volem conviure en situació d'igualtat 
ens haurem d'esforçar a fer renéixer la de-
mocràcia. Com a mínim, hi veig dues raons 
urgents. La primera és que la democràcia i la 
ciutadania que teníem es va pansint, retro-
cedint, i ja no té ni la vitalitat ni l'energia que 
en altres moments semblava tenir. La segona 
rau en el fet que els problemes del segle XXI 
no es poden resoldre amb els procediments, 
valors, actituds, habilitats i coneixements del 
segle XX. Ens hem de moure, cal fer alguna 
cosa si no volem caure en sistemes que ens 
aniran robant parcel·les de llibertat, a cops 
de manera matussera i flagrant, en altres 
ocasions de forma poc perceptible. En tro-
bem en situació de pèrdua constant i pro-
gressiva de vitalitat democràtica […]. Anem 
sobrats d'arrogància i inconsciència perquè 
pensem que no ens pot repetir el que van 
patir generacions anterior, aquelles que van 

haver de callar per sobreviure, i perquè ho 
deixem tot per demà, i en aquest encara hi 
som a temps, anem deixant que la democrà-
cia es contamini de males pràctiques.

Què ens falta? Recuperar l'essència de la 
democràcia i afegir-hi tot allò que en el segle 
XXI s'ha fet urgent. I quina deu ser l'essèn-
cia de la democràcia? Hem de pensar junts 
quina democràcia necessitem i prendre el 
compromís de vetllar per apropar-nos-hi. 
En tot cas, deu haver-hi alguns principis, 
que ja ho eren des de les primeres demo-
cràcies, que potser no hauríem d'abando-
nar: la igualtat política, que suposa que tota 
persona ha de tenir garantits els mateixos 
drets, també en l'ús de la paraula; la virtut 
d'utilitzar la paraula per dir la veritat; la 
voluntat de participar activament per al bé 
comú; les garanties necessàries per posseir 
un sistema jurídic i uns repartidors de llei 
amb vocació de ser justos; l'equitat social i 
econòmica, garantint un sistema econòmic 
que no impedeixi la justícia social i que no 
esclavitzi ningú. I un principi bàsic: la capa-
citat d'avergonyir-se i demanar perdó quan 
hom traeix aquests principis.

Tot plegat requereix dotar-se d'un siste-
ma educatiu que entengui que l'educació 
està al servei de les persones i ha de pos-
sibilitar el desenvolupament lliure de cada 
personalitat, sempre amb la mirada posada 
en el bé comú i no pas fixada en el benefici 
individual. No es pot entendre l'educació 
com un negoci que extrau talent de cada in-
dividu perquè més endavant acabi servint 
als grans poders. És urgent un sistema edu-
catiu que no generi individualisme sinó col-
laboració i capacitat de cooperar de manera 
flexible. […] Potser aconseguirem la cultura 
democràtica per tractar les problemàtiques 
del segle XXI si som capaços de bastir una 
bona educació política, si els currículums 
escolars es flexibilitzen i si tot el sistema 
educatiu (societat, mitjans, escola, entitats 
de lleure, esportives, culturals, lúdiques…) 
es fixa la fita de rehumanitzar la humanitat. 

Per acabar, un apunt. Avaluar les com-
petències en cultura democràtica és una 
tasca complexa i ja m'explicareu qui té 
l'autoritat moral per poder-lo fer. Podrem 
avaluar habilitats i coneixements amb for-
ça garanties d'èxit. Podrem avaluar com-
portaments, però mai sabrem la fondària 
de les conviccions democràtiques de nin-
gú. Allò que són valors i actituds morals 
quedarà, en qualsevol sistema d'avaluació, 
en zona borrosa. De fet, els valors ètics no-
més els pot avaluar qui n'és receptor i, si 
algú vol imposar-ne sistemes d'avaluació, 
n'haurem de fugir com de la pesta perquè 
estarem davant d'un nou dictador que 
pensa que té la veritat absoluta. 

A

AGNÈS BOIXADER
Professora jubilada i doctora en 
Didàctica de les Ciències Socials

Dret a fer missa per un difunt

ls cristians tenen tot el dret de fer 
celebrar una missa per als seus 
difunts independentment de la 
conducta bona o dolenta durant 

la seva vida. Amb l'evangeli a la mà, l'espe-
rança d'un penediment en el moment de la 
mort que demani perdó pels pecats, crims 
també, té la porta oberta. La gravetat del 
mal el jutja Déu que gaudeix de més infor-
mació que els mortals. Si Franco no mereix 
ser perdonat, ho decidirà Déu. Personal-
ment, no dubto gens de la justícia de Déu, 
encara que humanament estigui convençut 
dels crims comesos. El que penso inaccep-
table és celebrar una missa en honor d'una 
persona. Com també trobo inacceptable 
que al temple del Valle de los Caidos les au-
toritats de l'Església donessin el vistiplau 
perquè fos un monument en homenatge al 
dictador. Si Déu l'ha perdonat o no, no ho 
sabrem mentre siguem mortals. Tot perdó 
està condicionat per una penitència.

Seguint l'evangeli estimar els enemics 
és un acte d'amor que Déu beneeix. Políti-
cament, l'amor es manipula com es mani-
pulen les lleis, tant des de l'esquerra com 
des de la dreta. Uns per defecte i altres per 
excés. Les esquerres només tenen raó en 

la forma, no en el fons, perquè la santa 
missa és un acte privat en aquest cas, i les 
dretes manipulen el fons atorgant honors 
que només se'ls mereix Déu. No és just 
polititzar la religió emprant temples per 
honorar polítics.

Coneixem els mortals la penitència im-
posada a una persona militar que amb la 
declaració de guerra va causar més d'un 
milió de morts? Quina penitència me-
reix un general que amb la seva llei ha 
adoctrinat un general retirat dels nostres 

dies que ha afirmat obertament que calia 
afusellar 26 milions de fills de puta? I es 
vanten de ser cristians, quan aquestes 
declaracions són la negació de l'amor de 
Déu a totes les persones. Els comporta-
ments de la política espanyola de dretes 
i d'esquerra amb relació a les misses ce-
lebrades per Franco són una demostració 
no només d'un sentit negatiu de la religió, 
sinó també d'un sentit negatiu de la con-
vivència humana. I políticament és molt 
greu perquè nega el valor de la democrà-
cia com valor de convivència.

E

JOAN 
SALA VILA

Escriptori i activista cultural

El comportament a la política 
espanyola respecte a les misses 

per Franco són demostració d'un
sentit negatiu de la convivència
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El Palau d'Esports ha viscut la pri-

mera setmana de competició amb 

dues seleccions protagonistes a la 

fase preliminar:  França, al grup A, 

i Dinamarca, al grup F. Totes dues 

han passat a la fase principal amb 

un ple de victòries. Des d'ahir di-

mecres, a l'hora del tancament 

d'aquesta edició, ja s'ha iniciat la 

fase principal i Granollers acull 

dos grups d'aquesta segona ronda 

amb sis equips cadascun. En total, 

hi ha quatre places per als quarts 

de final, que s'inicien dimarts. 

França i Rússia
Al grup 1 de la segona ronda està 

format pels tres primers classifi-

cats dels grups A (França, Eslovè-

nia i Montenegro) i B (Federació 

de Rússia –RHF–, Sèrbia i Polònia) 

de la preliminar. França, que és la 

campiona dels Jocs Olímpics, ha 

estat una piconadora, en dos dels 

tres partits de la primera fase, ex-

cepte en l'últim amb Montenegro 

perquè no ha resolt el duel fins 

als minuts finals (24-19) –amb 

una gran afluència de públic–. 

Tot i això, les franceses ocupen el 

primer lloc després d'arrossegar 

quatre punts de la primera fase 

i comptar amb una diferència de 

gols de +16, que li permet superar 

Rússia (+13), que també té quatre 

punts i ha guanyat els tres partits 

CAMPIONAT EL PALAU ACULL DOS GRUPS DE LA FASE PRINCIPAL AMB LES FAVORITES: DINAMARCA, ALEMANYA, FRANÇA I RÚSSIA

Dotze seleccions per a quatre places

RÚSSIA (RHF) ALEMANYA

SÈRBIA HONGRIA

G
R

U
P

 1
FRANÇA DINAMARCA

ESLOVÈNIA COREA DEL SUD

MONTENEGRO CONGO

G
R

U
P

 3

DIMECRES

8 DESEMBRE
DIJOUS

9 DESEMBRE
DIVENDRES

10 DESEMBRE
DISSABTE

11 DESEMBRE
DIUMENGE

12 DESEMBRE
DILLUNS

13 DESEMBRE

15.30 H

18.00 H

20.30 H

RONDA PRINCIPAL

15.30 H

18.00 H

20.30 H

15.30 H

18.00 H

20.30 H

15.30 H

18.00 H

20.30 H

15.30 H

18.00 H

20.30 H

15.30 H

18.00 H

20.30 h

DIMARTS

14 DESEMBRE
DIMECRES

15 DESEMBRE

1 MR III 1 MR I

2 MR IV 2 MR II

1 MR IV 1 MR I

2 MR III 2 MR I

QUARTS DE FINAL

GF 3

GF 4

GF 1

GF 2

SEMI FINALS

FINALS

DIVENDRES

17 DESEMBRE

DIUMENGE

19 DESEMBRE

CALENDARI DE LA COMPETICIÓ 
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de la primera fase. Al tercer lloc hi 

ha Eslovènia  (-1) amb dos punts; 

seguida de Sèrbia (-6), amb dos; i 

Polònia (-7) i Montenegro (-15), 

que han passat sense cap punt.

Dinamarca i Alemanya
El grup 3 de la fase principal està 

format pels grup E (Dinamarca, 

Corea i Congo) i F (Alemanya, Hon-

gria i República Txeca). Dinamarca, 

que no ha tingut cap problema per 

passar ronda, lidera l'agrupació 

amb els quatre punts que arrosse-

ga i una millor diferència de gols 

de +27; seguida d'Alemanya (+11), 

amb quatre punts, que tampoc ha 

tingut dificultats per guanyar els 

ENTRADES

La resposta dels aficionats a la 

fase preliminar no ha estat l'es-

perada a Granollers, segons reco-

neix el Comitè Organitzador del 

Mundial. Si bé, en la primera set-

mana de competició hi havia un 

aforament màxim de 3.000 perso-

nes, en cap jornada s'ha omplert 

el Palau d'Esports. De fet, segons 

asseguren des de l'organització hi 

ha hagut una mitjana d'un miler 

d'aficionats per jornada –entre els 

dos partits que es disputen–. "La 

venda d'entrades és una mica 

curta, però també és veritat 

que el pavelló és molt gran. Tot 

haver-hi un miler d'aficionats, 

es veu una mica buit. Pensem 

que quan passi el pont de dies 

festius i ja iniciem la fase prin-

cipal, en què els partits són més 

igualats, hi haurà més expecta-

ció i, lògicament, més especta-

dors", explica el vicepresident de 

la Federació Espanyola d'Handbol 

(RFEBM), José María Fernández, 

que es mostra molt content del 

desenvolupament del Mundial a 

Granollers: "és exemplar com 

funciona tot". JL.R.B.

JL.R.B.

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ

"Esperem més 
seguidors al Palau 
a la fase principal"

tres partits de l'anterior ronda. Al 

tercer lloc hi ha Corea (+2) amb 

dos punts; seguida d'Hongria (+2), 

amb dos, i República Txeca (-13) i 

Congo (-29) sense punts. 

Adéu a Angola i Tunísia
De la primera setmana de compe-

tició ja s'ha dit adéu a les dues pri-

meres seleccions. Angola i Tunísia, 

quartes classificades dels grups A i 

F respectivament, han deixat la seu 

granollerina per establir-se a la 

de Llíria, on es disputarà la Presi-

dent's Cup. Aquesta competició de 

consolació enfronta a les quartes 

classificades dels vuit grups de la 

primera ronda. JL.RODRÍGUEZ B.

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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JL. RECIO / IHF
La granollerina Kaba Gassama, 
amb Espanya, i la jugadora del 
KH-7 Giulia Guarieiro, amb Bra-
sil, seran rivals directes a la fase 
principal del Mundial d'Handbol 
Femení. Espanya i Brasil són les 
dues úniques seleccions, del grup 
2, que han passat amb un ple de 
victòries de la fase preliminar. De 
fet, els dos combinats són favorits 
per aconseguir classificar-se en-
tre les dues primeres posicions 
del grup de sis equips, que es dis-
puta a Torrevella (Alacant) i acon-
seguir així els bitllets per disputar 
els quarts de final, ja a Granollers. 

Tres gols per partit de Gassama
Espanya, amb la jugadora grano-
llerina, ha guanyat els tres partits 
que n'ha disputat del grup H de la 
fase preliminar contra Argentina 
(29-13), Xina (18-33) i Àustria 
(31-19). Gassama ha marcat un 
total de nou gols entre els tres 
partits, ja que ha encertat tres 
dianes en cadascun d'ells. Així, el 
combinat estatal arrossega qua-
tre punts per a la fase principal i 
lidera l'agrupació 2 amb una di-
ferpencia de gols de +28. I, així, 
Gassama té més a prop el somni 
de jugar un Mundial a casa.

Giulia destaca contra el Paraguai
El combinat brasiler, amb la ju-
gadora Guarieiro, també ha ar-
rossegat quatre punts a la fase 
principal i empata amb Espanya, 
tot i que és segona per una pitjor 
diferència de gols (+9). Brasil ha 
guanyat també els tres partits de 
la fase preliminar del grup G con-
tra Croàcia (25-30), Japó (29-25) 
i Paraguai (33-19). Guarieiro va 
marcar nou gols –tres contra les 

GRUP 2 ESPANYA I EL BRASIL PASSEN A LA FASE PRINCIPAL AMB L'OBJECTIU D'ARRIBAR AL PALAU

ESPANYA  Kaba Gassama ha marcat tres gols a cada partit

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

El Congo, la revelació de 

la fase preliminar al Palau

GRUP F  SUPERA TUNÍSIA I PASSA COM A TERCERA CLASSIFICADA

Els grans esdeveniments espor-
tius solen dividir-se entre les 
aventures dels aspirants al títol i 
les gestes d'aquells conjunts que 
hi acudeixen amb la intenció  de 
viure una experiència que mai 
se sap si repetiran. Precisament 
perquè l'esport és una metàfora 
de la vida, les grans històries, ge-
neralment, es troben en el segon 
ventall. Durant la ronda prelimi-
nar que ha inaugurat el Mundial 
femení d'handbol a Granollers ha 
destacat la selecció del Congo, que 
es presentava com la Ventafocs 
del grup F i ha aconseguit classifi-
car-se per a la ronda principal.

El Congo no jugava un Mundial 
des de feia 12 anys. I l'objectiu, se-
gons el seu seleccionador Younes 
Tatby, ara era agafar experiència 
per a més endavant. Però han 
superat les expectatives gràcies 
a un tercer partit que passarà a 
la història com un dels episodis 
memorables d'aquesta selecció 
africana. "Vam començar a pre-

parar-nos al març i vam jugar el 

nostre últim campionat al juny. 

TONI TORRILLAS / IHF

ESPECIALMUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

Gassama i Guarieiro, rivals 
directes a la fase principal

Á. BERMEJO / IHF

EL BRASIL  Giulia Guarieiro va marcar cinc gols contra el Paraguai

No portem tant temps jugant 

juntes com les altres selecci-

ons, és meravellós formar part 

d'aquest grup", explicava Sharon 
Lea Dorson, que juga a l'Havre AC 
de la segona divisió francesa. Set 
companyes seves també ho fan a 
França i la resta ho fa en equips de 
la lliga congolesa.

La millor classificació històrica 
del Congo és el 12è lloc aconseguit 
al Mundial d'Hongria de 1992, una 
fita a la qual ara tindrà opcions 
d'apropar-se al vèncer en l'última 
jornada a Tunísia (24-33). Durant 
aquest partit el públic granollerí 
es va posicionar al costat de les 
congoleses a l'hora d'animar i 
es va sumar als aplaudiments 
dels representants de la selec-
ció quan la classificació ja estava 
feta. Aquesta desena d'aficionats, 
alguns d'ells periodistes congole-
sos que han viatjat a Granollers, 
van desfermar la seva eufòria a la 
zona mixta, on van haver-hi crits 
de celebració amb les jugadores 
i el cos tècnic, abraçades i alguns 
petons. SERGI ESCUDERO

croates, un contra les japoneses i 
va ser determinant amb cinc con-
tra les paraguaianes–.

La resta de seleccions que for-
men part del grup 2 de la fase 
principal són al tercer lloc el Japó 
(-2) amb dos punts; al quart, l'Ar-
gentina (-14), també amb dos; al 
cinquè, Croàcia (-7), sense punts, i 
última, Àustria (-14), sense punts. 

El duel entre espanyoles i brasile-
res es disputarà diumenge, a les 
20.30 h i podria ser del tot decisiu 
per les opcions de passar a la fase 
final del Mundial. Aquesta tercera 
ronda es disputarà íntegrament al 
Palau, un pavelló que coneixen a 
la perfecció la granollerina Kaba 
Gassama i la jugadora del KH-7 
Giulia Guarieiro. JL.RODRÍGUEZ B.

EL CONGO  Un dels moments del partit contra Tunísia
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Durant els 19 dies que dura el 

Mundial d'Handbol Femení, els 

Mossos d'Esquadra de la Regió 

Metropolitana Nord duen a terme 

un dispositiu especial de segure-

tat al voltant del Palau d'Esports. 

Ho fan diàriament amb una triple 

requisa: una a dins i fora del pa-

lau amb la unitat canina; una altra 

amb la unitat de drons, per con-

trolar el palau des de l'aire; i una 

altra amb la unitat de subsol.

La primera, la unitat canina, 

està especialitzada en la detecció 

d'explosius. Cada dia, abans de la 

competició, dos o tres gossos en-

sinistrats volten per les instal·la-

cions per revisar que no hi hagi 

cap artefacte o material sospitós. 

Divendres van fer-ho la Rumba, 

una gossa mestissa, el Sergei i el 

Max, dos pastors belgues malinoi-

se, que van ensumar tots els racons 

de l'equipament, tant per dins com 

per fora: graderies, sets de prem-

sa, zona mixta, aparcaments... "Cal 

revisar-ho tot, perquè encara 

que tot el que entra al palau 

està controlat, mai se sap si una 

maleta o una bossa pot contenir 

algun material explosiu", diu el 

caporal encarregat de la unitat.

Cada gos, de fet, treballa al vol-

tant de 15 minuts diaris, i ho fa 

sempre acompanyat del seu pro-

pi guia. "Actuem abans de cada 

partit i quedem a requeriment 

per si surt alguna cosa durant 

la jornada", explica el caporal. "A 

més, col·laborem amb els Tedax 

–grup especialitzat en la desac-

tivació d'explosius– perquè, en 

cas de detectar alguna cosa, tin-

guem el suport d'especialistes 

per actuar i descartar que re-

alment sigui un artefacte o no". 

A més d'actuar al Palau d'Esports, 

també es fan controls diaris als ho-

tels on s'allotgen les delegacions.

Control sota terra
A més de la unitat canina, abans de 

cada partit també actua la unitat 

de subsol, un grup creat el 1992 

per garantir la seguretat d'un 

esdeveniment esportiu d'escala 

mundial com van ser els Jocs Olím-

pics de Barcelona. La unitat s'en-

carrega de revisar les obertures, 

el clavegueram i les conduccions 

subterrànies que hi ha al voltant 

de les instal·lacions que es vigilen.

En el cas del Palau d'Esports, 

cada dia es controlen 34 punts de 

registre, tant al mateix palau com 

als carrers d'accés. La majoria de 

tapes de clavegueram i de serveis 

ORGANITZACIÓ L'ÚS DE L'EQUIPAMENT, QUE HA PASSAT PER UNA POSADA A PUNT, SUPOSA TAMBÉ UNA TASCA MENYS VISIBLE PER GARANTIR-NE LA SEGURETAT

El Palau d'Esports, pel davant i pel darrere

ZONA MIXTA  Jugadores i premsa d'arreu es troben en acabar els partits

REQUISES  La unitat de subsol revisa cada dia els entorns del Palau

S.ESCUDERO

X.L.

estan segellades, i, com que no 

són prou grans perquè pugui ac-

cedir-hi una persona, s'observen 

amb una llanterna. "Sobretot, mi-

rem que no hi hagi cap intrusió, 

cap sabotatge o cap element que 

pugui comportar un atemptat",

expliquen els agents encarregats 

de la vigilància subterrània.

Finalment, la tercera requisa 

depèn de la unitat de drons, en-

carregada del control des de l'aire. 

Aquesta és la unitat més recent, 

estrenada a finals de juny pel Mo-

bile, i controla l'espai aeri perquè 

no entri cap altre dron i també 

fa vigilància des de la seva pers-

pectiva. "Hi ha coses que abans 

només es podien fer amb heli-

còpter, i ara els drons perme-

ten més possibilitats", conclou 

el caporal dels Mossos encarregat 

del dispositiu. X.LLOREDA

Les jugadores de les seleccions que 

fins ara han passat pel Palau d'Esports 

tenen poc temps per conèixer Grano-

llers. L'Ajuntament, però, ha volgut 

oferir recepcions institucionals a les 

representants de cada país. Així, diu-

menge visitaven la sala de plens de 

l'edifici consistorial les delegacions de 

Tunísia i el Congo. Dilluns a la tarda 

va ser el torn de l'equip d'Angola, les 

jugadores del qual van arribar a peu 

a l'Ajuntament, tot passant pel carrer 

Anselm Clavé i sota els fanals guarnits 

de porteries d'handbol –les tunisianes 

aprofitaven per fer-s'hi una selfie–. Un 

cop a la sala de plens, les representants 

d'Angola van agrair el suport del públic 

en el partit contra Montenegro.

Les recepcions institucionals a les ju-

gadores i els seus tècnics continuaven 

dimecres amb la delegació de França, 

la campiona a les darreres olimpíades.

D'altra banda, coincidint dissabte 

amb el Dia del Voluntariat, l'Ajunta-

ment va organitzar una foto de família 

al Palau amb els voluntaris i voluntàri-

es del Mundial que tenien torn aquell 

dia. ❉ M.E.

Rebudes institucionals 
LES DELEGACIONS DE TUNÍSIA, EL CONGO, ANGOLA I FRANÇA HAN PASSAT PER L'AJUNTAMENT
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Els Mossos d'Esquadra hi han desplegat les unitats de drons, de subsol

i canina per fer-hi requises diàries, i també als hotels de les seleccions

El Palau d'Esports sembla un altre. A banda de les reformes a la pista 

i a la grada hi ha altres elements que estan vestint amb les millors 

gales al pavelló. Hi ha dos sets de televisió muntats als extrems de 

la pista per a les televisions amb drets, les quals tenen preferència 

a l'hora de parlar amb les jugadores a la zona mixta ubicada en el 

passadís dels vestidors que condueix cap a la pista adjacent. Els 

mitjans sense drets han d'esperar-se al final de la fila i tenir la sort 

que alguna d'elles encara tingui ganes de donar el seu parer. A més, 

l'experiència es complica quan majoritàriament les integrants de 

les seleccions africanes només parlen francès i les de Corea del Sud 

tampoc no dominen l'anglès. En aquest cas, però, les acompanya un 

traductor (l'organització només en posa a les rodes de premsa).

La sala on es fan les rodes de premsa està situada al final de la 

pista adjacent del Palau d'Esports, on també hi ha la zona per tre-

ballar dels professionals de la premsa, les ràdios i les televisions. 

L'organització ofereix gratuïtament un paquet amb dos panets, un 

integral amb formatge i un altre enfarinat amb pernil ibèric, a més 

de servei d'aigua, cafè, llet i suc de taronja. La sala, que té quatre 

taules llargues, està completada per despatxos privats que utilitzen 

les televisions amb drets i per quatre televisors que permeten se-

guir els partits del altres grups del Mundial. Si bé el primer dia de 

competició a Granollers, el dijous 2, es va patir una mica de fred en 

aquesta zona, l'organització ha solucionat el problema a mesura que 

han anat avançant els dies amb la instal·lació de més radiadors que 

contraresten l'hivern que es cola per la pista adjacent. En canvi, a 

la principal caldria baixar una mica la temperatura. SERGI ESCUDERO

Espais per a la premsa

AJUNTAMENT

LA SELECCIÓ D'ANGOLA  Les jugadores africanes al balcó de l'Ajuntament de Granollers
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El batec del Mundial femení 
d'handbol va començar molt abans 
del 2 de desembre i seguirà des-
prés del 19, quan es disputarà la 
final del torneig. Un esdeveniment 
de rellevància internacional com 
aquest va molt més enllà del que 
passa als partits jugats a les seus, 
com el Palau d'Esports de Grano-
llers. L'avinentesa s'està aprofitant 
per tirar endavant altres causes 
relacionades, com la promoció de 
l'handbol –un esport que històri-
cament viu a l'ombra del futbol i 
el bàsquet– entre els nens i nenes. 
La idea, de la Federació Catala-
na d'Handbol, ha comptat amb la 
participació d'una quarantena de 
clubs del territori, entre els quals 
el BM Granollers, l'AEH Les Fran-
queses, la Penya Blaugrana Hand-
bol Montmeló i el CH Parets.

El BM Granollers va tenir l'honor 
de fer la primera activitat d'aquest 
cicle el 6 de novembre (que es va 
allargar fins el 4 de desembre) a 
la plaça de la Porxada. "Durant el 
Mundial masculí del 2013 no-
saltres mateixos, com a club, ja 
vam organitzar un esdeveni-
ment similar a la Porxada, i en 
aquesta plaça també s'hi dispu-
ten partits de categories petites 
durant la Granollers Cup. És una 
bona manera de portar l'hand-
bol a l'espai públic, al carrer, i, 
en aquest cas, també una bona 
eina de promoció del Mundial", 
explica al diari Som* Josep Pujadas, 
president de l'entitat.

Un referent a les Franqueses
Rafel Rosario, vicepresident social 
de l'AEH Les Franqueses, també re-
corda que aquest model d'handbol 

al carrer, que a les Franqueses es 
va celebrar el 20 de novembre a la 
plaça de l'Ajuntament, "ja s'ha po-
sat en pràctica a Granollers i les 
Franqueses amb esdeveniments 
com la Granollers Cup". A més, 
reivindica que "l'handbol femení 
porta una dècada de molt poten-
cial" i, concretament a l'AEH Les 
Franqueses, "els equips femenins 
són els que destaquen pels resul-
tats, amb un o dos conjunts, cada 
any als campionats estatals".

En aquest sentit, Rosario reitera 
el compromís del club franquesí 
amb el Mundial. "Fins i tot hem 
ofert pistes per si alguna selec-
ció no en tenia per entrenar a 
Granollers, però finalment no 
caldrà, perquè allà ja n'hi ha su-
ficients". I també exposa el seu lli-
gam en el terreny personal: "Seré 
a la rereguarda ajudant. Ja ho 
vaig fer als Jocs Olímpics amb 

FORMACIÓ EL BMG, L'AEH LES FRANQUESES, LA PB MONTMELÓ I EL CH PARETS PARTICIPEN EN UNES JORNADES PER POTENCIAR L'HANDBOL ENTRE ELS INFANTS

Els clubs també bateguen

AEH LES FRANQUESES  Va fer una jornada de l'Handbol al carrer

BMG  El club granollerí va participar en un torneig de benjamines

AEH LES FRANQUESES

ARXIU

25 anys, i al Mundial masculí 
del 2013". 

Però aquesta no és l'única rela-
ció que Rosario tindrà amb aquest 
Mundial femení d'handbol. A finals 
del 2020, al Palau d'Esports de Gra-
nollers, que serà la seu de les dife-
rents rondes del torneig i de la final, 
es va instal·lar un nou paviment 
de fusta que té un acabat sintètic 
en tota la seva superfície. Precisa-
ment, els treballs van ser adjudicats 
a l'empresa Broker Kirol, en la qual 
és empleat el vicepresident social 
de l'AEH Les Franqueses.

Nous 'fitxatges'
"Tant les jornades escolars com 
la celebració de l'handbol al 
carrer han tingut força acolli-
da. Gràcies a aquests dos actes 
han vingut infants a apuntar-se 
al club, sobretot en categories 
petites com l'aleví", explica Isma 

Jiménez, responsable de la Penya 
Blaugrana Handbol Montmeló 
durant la celebració dels partits 
d'handbol 3x3, que es van disputar 
a la plaça de la Quintana el 21 de 
novembre. L'activitat es va englo-
bar dins la jornada de cooperació, 
solidaritat i esport, organitzada per 
l'Ajuntament de Montmeló, que va 
recaptar 750 euros que es reparti-
ran entre Oncovallès, la Protectora 
d'Animals de Granollers, la Funda-
ció Esport Solidari Internacional i 
Òmnium Montmeló.

"Som l'únic club de Catalunya 
que participa en aquestes jor-
nades d'handbol al carrer que 
ha fet l'activitat durant tres caps 
de setmana en llocs diferents 
(14 de novembre a la plaça doctor 
Trueta i 21 i 27 de novembre a la 
plaça de la Vila). Les dues prime-
res vam fer l'handbol al carrer i 
la tercera, els tirs solidaris, que 
van aportar 66 euros per a l'es-
cola socialesportiva que s'està 

creant a Madagascar amb Hand-
ball School i Agua de Coco", 
apunta Edgar Serra, president del 
CH Parets, club que actualment té 
uns 90 jugadors i jugadores. "Es-
perem que el Mundial porti res-
sò a la comarca i, sobretot, a les 
escoles. Així segur que els nens i 
nenes s'interessaran per aquest 
esport i vindran a apuntar-se", 
afegeix. SERGI ESCUDERO

■ Els quatre clubs tenen paquets de 10 

entrades amb un descompte del 50% 

per a la ronda preliminar i la principal 

sense que l'organització, de moment, 

els hagi imposat un límit. Les entrades 

s'estan repartint entre els socis i els 

jugadors, alguns dels quals també fan 

de voluntaris durant el Mundial.

DESCOMPTES 

PER ALS JUGADORS 

Un dels objectius que Granollers 
s'ha imposat arran de l'organit-
zació del Mundial ha estat el d'im-
pulsar la presència de la dona en 
el món de l'esport. I és que en un 
informe elaborat per l'Ajunta-
ment aquest 2021, només el 31% 
de les persones esportistes fede-
rades a la ciutat són dones. A més, 
pel que fa als càrrecs tècnics dels 
clubs esportius, el percentatge 
encara és menor, de manera que 
només hi ha un 21,7% de pre-
sència femenina. Pel que fa a les 
juntes directives de les entitats 
esportives, la presència de do-
nes és del 27%, amb gairebé cap 

presidenta. De fet, en els càrrecs 
de presidència i vicepresidència 
només hi ha un 9% de dones.

L'única entitat esportiva de la 
ciutat que fa girar la balança cap 
a l'altre costat és el CNG, que té un 
62% de dones federades, tot i que 
acull disciplines històricament fe-
minitzades, com la natació artística 
i la gimnàstica rítmica. Cert és que 
en el cas de la junta directiva (33%) 
i al consell de direcció (83,3%) les 
xifres també són més esperançado-
res que en altres clubs.

La tasca de convertir l'esport en 
un àmbit igualitari i equitatiu és, 
doncs, un repte important. ❉ M.E.

Objectiu: feminitzar
IGUALTAT  UN 31% DE LES PERSONES FEDERADES SÓN DONES

Des de fa dies, a la Carretera –al 
carrer Anselm Clavé– s'hi respi-
ra l'ambient del Mundial, gràcies 
a les porteries instal·lades i als 
cartells protagonitzats per juga-
dores de l'handbol internacional, 
les referents per a les esportistes 
més joves. Hi ha la portera de la 
selecció espanyola, Sílvia Navar-
ro –medalla olímpica el 2012 i al 
mundial de 2019–; la central no-
ruega Stine Oftedal –l'any passat 
va ser nomenada millor jugadora 
per la Federació Internacional–, 
la jove francesa Grace Zaadi, la 
lateral esquerra holandesa Lois 
Abbing, la també lateral esquerra 

i de la selecció romanesa Cristina 
Neagu,  i la sueca Jasmina Roberts 
–la majoria d'elles van participar 
als darrers Jocs Olímpics, però 
Roberts i Zaadi van ser triades a 
l'equip de les estrelles 2020–. La 
imatge d'aquestes jugadores tam-
bé es pot veure en 17 cartells de 
grans dimensions instal·lats ar-
reu de la ciutat, en què es destaca 
com Granollers ha estat seu, no 
només del mundial femení, sinó 
també del masculí el 2013 i de les 
Olimpíades del 1992.

A més, als aparadors de les boti-
gues de Granollers també hi ha fo-
tografies de jugadores del BMG, en 

ARXIU

SÍLVIA NAVARRO, STINE OFTEDAL, GRACE ZAADI, CRISTINA NEAGU I JASMINA ROBERTS, LA IMATGE

ARREU DE LA CIUTAT

Les referents, ben amunt

aquest cas també de les més menu-
des, mentre que en altres bandero-
les de la ciutat hi ha les represen-
tants del KH-7 BMG. M.ERAS

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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La figura del voluntari es veu a 
cada racó del Palau d'Esports. 
Prop de 150 persones formen part 
del voluntariat durant una jorna-
da de la fase preliminar del Mun-
dial d'Handbol Femení, tot i que 
a Granollers van inscriure's mig 
miler de persones. Del 2 al 19 de 
desembre, són indispensables per 
a l'organització per tirar endavant 
amb un bon funcionament de l'es-
deveniment. 

Jornada rere jornada es veu la 
importància de la feina que fan al-
truistament, com ara la d'Elias Ca-
sals, de 50 anys i granollerí, que a 
les mitges parts dels partits s'encar-
rega de desinfectar les banquetes 
de les seleccions. "Em vaig inscriu-
re perquè el meu fill juga al BMG 
i vaig creure que era bo col·labo-
rar. És impressionant el Mundial 
i ens han deixat un pavelló molt 
maco", explica Casals. També està 
tocat per l'handbol Àlex Lucas, de 
52 anys i de Santa Maria de Palau-
tordera, que és àrbitre de la Fede-
ració Catalana d'Handbol: "sempre 
havia vist els campionats per la 
tele i volia veure-ho des de dins. 
Estic a premsa, a la zona mixta, 
perquè sé parlar anglès". 

A premsa també hi ha les germa-
nes Montserrat, Marina i Laia. Totes 
dues són jugadores de l'Handbol 
Esplugues, del sènior femení, i es 
van apuntar com a voluntàries per 
veure les millors jugadores del 
món, de prop. "És el primer cop 
que puc veure un Mundial al cos-
tat de casa i és una oportunitat", 
diu Marina. Tanmateix, la seva ger-
mana Laia, es mostra contenta "per 
aprendre coses de les millors 
jugadores del món. Vam gaudir 
l'altre dia amb el França-Angola, 
quin tros de jugadores!". 

Pel que fa a Sergi Cuevas, amb 
35 anys i veí de Sant Fost, està en 

la zona de VIPS i és un volunta-
ri expert. Tan sols fa 10 anys que 
aprofita qualsevol esdeveniment 
internacional per visitar altres llocs 
i ja ha estat a Rússia, per viure els 
Jocs Olímpics d'estudiants, i al Bra-
sil, el 2016 pels Jocs Olímpics de Rio 
de Janeiro. "Vaig començar a ser 
voluntari el 2010 amb el Mun-
dial d'Atletisme, de Barcelona. 
Després, també vaig participar 
al Mundial d'Handbol Masculí, 
a Granollers; un any després, al 

COL·LABORADORS EL PALAU D'ESPORTS ÉS LA SEU AMB MÉS PERSONES VOLUNTÀRIES, AMB PROP DE MIG MILER, I A CADA PARTIT DEL MUNDIAL EN REUNEIX MÉS DE 150

La marea blava de voluntaris

ZONA DE PREMSA  Les germanes Laia i Marina Montserrat i Àlex Lucas

JL.R.B.

ELIAS CASALS

JL.R.B.

CARME COSTA  Amb les acreditacions dels Jocs Olímpics i els dos Mundials

JL.R.B.

"Els Jocs Olímpics al 
Palau van ser màgics" 
Carme Costa es posa un dia més la 
desuadora blava de voluntària del 
Mundial Femení d'Handbol per di-
rigir-se al Palau d'Esports. Als seus 
59 anys fa de voluntària per terce-
ra vegada al pavelló de la ciutat en 
un gran esdeveniment d'handbol. 
Aquesta mestra d'escola també va 
participar als Jocs Olímpics de Bar-
celona 1992 i al Mundial d'Hand-
bol Masculí del 2013. 

A les olimpíades de fa 29 anys, 
va ser secretària de la zona de 
premsa de la seu granollerina; el 
2013, estava als accessos del Pa-
lau, i aquests dies està en l'àrea 
de competició amb tasques d'anti-
dòping, vestidors i banquetes. "És 
agraït ser voluntari perquè com 
que jo no soc gaire esportista, 
és una manera de col·laborar. 
Quan tenia 13 anys em van ope-
rar del genoll i l'esport el veia 
de lluny i això ha fet que m'hi 
impliqui d'una altra manera", 
argumenta la granollerina, que 
recorda amb nostàlgia les olimpí-
ades perquè, segons diu, "va ser 
una experiència única" i "màgi-

ca"."El 1992 els periodistes ana-
ven amb màquines d'escriure i 
jo els hi deixava si en necessi-
taven alguna. També els hi feia 
fotocòpies i vaig quedar molt 
impressionada perquè allò era 
molt modern", recorda Costa. 

El 2013 va voler enrolar-se al 
Mundial d'Handbol Masculí "per-
què també es feia a Granollers  
i perquè ho vaig passar molt 
bé a les olimpíades". Enguany, 
en canvi, s'ha inscrit com a vo-
luntària per reivindicar l'esport 
femení. "Ja no m'he inscrit per 
aprendre coses, m'apunto per-
què és femení i, malaurada-
ment, l'esport femení sempre 
s'ha menystingut. És una opor-
tunitat per donar-hi suport i, a 
més, el fan a casa", comenta la 
granollerina. 

En aquests 29 anys, Carme Costa 
ha vist també l'evolució del Pavelló 
d'Esports i valora positivament els 
últims canvis amb la modificació 
de la pista, les grades retràctils i, 
sobretot, "el marcador, que és 
molt txulo". JL.R.B.

Mundial de Bàsquet; i el 2019, 
a Mollet, amb els World Roller 
Games", diu el santfostenc, que 
treballa de bibliotecari, i gaudeix al 
Pavelló d'Esports amb una nova ex-
periència esportiva: "Soc voluntari 
perquè és una manera de viure 
la vida, m'agraden els valors que 
transmet l'esport". El seu pròxim 
repte serà el 2023 amb el Mundial 
de futbol femení, a Australia i Nova 
Zelanda, i el 2014, amb els Jocs 
Olímpics de París. JL.RODRÍGUEZ B.

SERGI CUEVAS

JL.R.B.

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
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JL.R.B.
A la graderia lateral, un grup nom-

brós d'aficionats de la selecció de 

Montenegro durant el seu debut al 

Mundial contra Eslovènia. Tot i per-

dre, la selecció montenegrina (18-

28) va rebre el caliu de prop de 200 

alumnes de l'Escola Joan Solans, de 

Granollers, que portaven bandero-

les del país europeu i cartells amb 

missatges de benvinguda i bona sort.

Fa mesos que Ajuntament i esco-

les an posar en marxa un progra-

ma conjunt, que té com a objectiu 

que l'alumnat de 15 centres edu-

catius estudiïn els països de les 

seleccions que participen. El premi 

per a l'alumnat ha estat la visita al 

Palau en un partit del Mundial. 

Un dels grups més nombrosos va 

ser el de l'Escola Joan Solans. "Hem 
après on està el país, els cos-
tums, la seva alimentació i cultu-
ra. També sobre la seva selecció 
femenina", explicava Lluís Miquel 

Pardo, director del centre. Els in-

fants van donar ambient al Palau en 

aquesta primera fase, orfe del gran 

grup d'aficionats dels països. 

Entre les alunnes assitents, hi ha-

via Marwa Elarrak, de 9 anys, que 

juga en l'Handbol Canovelles i s'ho 

AFICIONATS  LES ESCOLES DE LA CIUTAT HAN ANIMAT A LES SELECCIONS DE LA FASE PRELIMINAR

va passar d'allò més bé, deia, "tot 
i anar perdent Montenegro, 
són una gran selecció i m'està 
agradant". Marianma Komte, de 9 

anys, jugadora de la base del BMG, 

explicava, que "el tutor ens va en-
senyar moltes coses de Montene-
gro, és un país molt bonic". 

A la fase preliminar, també es 

van veure grups nombrosos de 

clubs d'handbol catalans, que van 

poder gaudir del Mundial desde la 

graderia del Palau. JL.R.B.

AFICIONATS DE MONTENEGRO  Una part de l'alumnat de l'Escola Joan Solans

#SheLovesHandball#SheLovesHandball

#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers

Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com

Estudiants de Montenegro

Entre els primers al Palau, 

públic danès vingut de Gavà

A COMPTAGOTES S'HAN VIST ELS SEGUIDORS D'HANDBOL

El Palau d'Esports no s'ha om-

plert, ni de bon tros, durant la 

fase preliminar, tot i que s'han 

vist grups reduïts d'aficionats de 

cadascun dels països participants. 

Un dels grups més fidels són els 

danesos i ja se n'han pogut veure 

al Palau. Això sí, són danesos esta-

blerts a Gavà. "L'handbol a Dina-

marca és un dels esports feme-
nins més populars", explicava 

Klaus Bruhn, de 50 anys, envoltat 

per una desena de familiars. "És 
una gran sort poder gaudir del 
Mundial al costat de casa i veu-
re la selecció del nostre país", 

deia i augurava: "crec que po-
dem guanyar el Mundial". 

JL.R.B.

A LA GRADA  Un grup de danesos mirant el Dinamarca-Congo

ESPECIALMUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

Fan Zone
DIMECRES AL VESPRE S'OBRIA

LA FAN ZONE DEL MUNDIAL, 

situada al carrer Emili Botey. Aquest 

punt de trobada, condicionat pel 

Gremi d’Hostaleria i amb el patrocini 

de KH7, estarà obert fins al dilluns de 

les 14 a les 23 h i el 14, 15, 17 i 19 de 

desembre, de les 16 h a les 23 h
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El KH-7 B femení, antepenúltimDoble jornada del CNG contra Sevilla i Ceuta
El filial femení del KH-7 BMG ocupa 

l'antepenúltim lloc del grup C, de la Divisió 

d'Honor de plata, amb quatre punts. Les 

granollerines tanquen dissabte la primera volta 

contra el Sant Joan Despí (16.30 h).

Cap de setmana providencial pel sènior masculí del CN Granollers 

amb una doble jornada. L'equip de Tomas Bruder visitarà dissabte 

la piscina del CN Sevilla i diumenge la del CN Caballa, de Ceuta. Els 

granollerins ocupen el quart lloc amb nou punts i podrien fer un 

salt de qualitat en la classificació en cas de guanyar els dos duels. 

El Fraikin Granollers disputarà 

l'últim compromís de la primera 

volta de la lliga d'Asobal a la pista 

del Recoletas Atlético Valladolid. 

Els granollerins arriben a l'últim 

duel amb el pols pel segon lloc 

amb el BM Logroño La Rioja i el 

Bidasoa Irún. L'equip d'Antonio 

Rama suma 20 punts, els mateixos 

HANDBOL | Asobal  L'EQUIP D'ANTONIO RAMA JUGARÀ L'ÚLTIM PARTIT DE LA PRIMERA VOLTA

El Fraikin guanya el Torrelavega i 
escala fins al segon lloc d'Asobal

bmg

Santi Ribot fa més de 150 
duatlons de muntanya

DUATLÓ | Muntanya  UN REFERENT DEL CIRCUIT CATALÀ

Santi Ribot, del Triatló Granollers, 

ha superat la xifra de 150 duat-

lons de muntanya després de 19 

temporades competint al Circuit 

Català, que organitza la federació 

catalana. L'atleta, veí de l'Ametlla i 

que competeix en la franja vetera-

na de més de 55 anys, va iniciar la 

trajectòria al duatló de muntanya 

el 3 de novembre del 2002. "Va 

ser un autèntic amor a prime-

ra vista amb el duatló. Em vaig 

apuntar per fer esport perquè 

es feia una cursa al meu poble, 

a l'Ametlla, i des d'aleshores no 

he parat mai", recorda Ribot. 

En 19 temporades, Ribot ha 

passat per diverses categories 

i ha estat campió de Catalunya, 

subcampió d'Espanya i, en dues 

ocasions, va ser quart en catego-

ria màster a l'Europeu. "He tingut 

moments d'èxit i d'alegria quan 

he guanyat a la resta de corre-
VALLADOLID - FRAIKIN BMG

Dissabte, 11 – 17 h Valladolid

dors perquè tinc un gran esperit 

competitiu. Però les meves ex-

periències més potents han es-

tat acabar una cursa quan pitjor 

estava", assenyala Ribot, que ha 

estat molt regular al Circuit Català 

des dels seus inicis.  jl.r.b.

FUTBOL SALA | Copa Catalunya VENÇ EL CASTELLTERÇOL

A la prellista 
DE L'EUROPEU 2022 D'HONGRIA I 
ESLOVÀQUIA AMB ESPANYA. 
Antonio García, Pol Valera i Chema 
Márquez, jugadors del Fraikin 
Granollers, han estat inclosos a la 
primera llista oficial de la selecció 
espanyola per disputar l'Europeu 
2022 d'Hongria i Eslovàquia, que 
tindrà lloc del 13 al 30 de gener. En 
aquesta primera llista, publicada 
per la Federació Europea d'Handbol 
(EHF), cada selecció ha inscrit fins a 
35 jugadors, tot i que finalment seran 
20 els que aniran a la llista definitiva. 
El seleccionador espanyol, Jordi 
Ribera, segueix confiant en Antonio 
García Robledo després de portar-lo 
als Jocs Olímpics de Tòquio, que va 
acabar amb una meritòria medalla de 
bronze. El llagostenc, que acumula 
90 internacionalitats, és el jugador 
franquícia del Fraikin Granollers pel 
seu lideratge i carisma com a capità. 
També han estat inclosos Chema 
Márquez (amb 4 internacionalitats) i 
Pol Valera (2), que van ser convocats 
pel seleccionador a l'octubre a la 
primera llista oficial posterior a les 
olimpíades. 

A LA PISTA DE BÀSQUET  Triomf del Fraikin contra el Torrelavega

que els de Logronyo –però amb 

millor diferència de gols–, que vi-

siten el BM Cangas, i un més que el 

Bidasoa, que encara té dos partits 

pendents.

El Fraikin afronta l'últim en-

contre de la lliga regular del 2021 

amb la moral ben alta, després de 

la victòria ajustada el passat cap 

de setmana contra el Torrelavega, 

per 31 a 28, al Pavelló de Bàsquet. 

El Recoletas Atlético Valladolid és 

quart per la cua amb 10 punts i ve 

de perdre a la pista del Cuenca (26 

a 24), que és un rival directe pels 

de Castella i Lleó.  jl.r.b.

El Ciutat de Granollers passa  
a la segona ronda de la Copa
El FS Ciutat Granollers ha passat a 

la segona ronda de la Copa Cata-

lunya gràcies a la victòria contra 

el Castellterçol als penals, amb un 

resultat de 8 a 7. L'equip grano-

llerí va disputar la primera elimi-

natòria, a partit únic, amb un em-

pat durant el temps reglamentari 

(1-1), però va aconseguir el bitllet 

de la segona eliminatòria per una 

millor feina sota els pals. 

El pròxim rival del Ciutat Gra-

nollers serà el Manlleu, de dues 

categories superior, el 16 de ge-

ner a a casa. 

D'altra banda, a Segona Catala-

na, el Granollers, quart per la cua 

amb 6 punts, rebrà dissabte (18h) 

el CFS Palau, que ocupa el 5è lloc 

amb 12 punts.  

XAVIER SOLANAS

EN JOC  Els granollerins s'imposen en la tanda de penals

L'EC Granollers s'haurà de re-

fer contra el Manresa després 

de perdre un duel directe per la 

salvació contra el Figueres (1-3). 

L'euqip de José Solivelles encade-

na la segona derrota i es manté a 

l'antepenúltim lloc amb 11 punts. 

El pròxim rival dels granollerins 

serà l'equip del bages, que ocupa 

el cinquè lloc, amb 22 punts, i no 

perd des del setembre. 

Pas endarrere de 
l'ECG en la derrota 
contra el Figueres

FUTBOL | Tercera RFEF

MANRESA - EC GRANOLLERS

Diumenge, 12 – 12 h Manresa

Després d'una setmana de des-

cans competitiu, les Franqueses 

afrontarà el derbi vallesà del grup 

1 contra el CF Mollet UE. L'equip 

dirigit per Manolo Parralo se situa 

al desè lloc, amb nou punts, empa-

tat amb el quart per la cua, l'Escola 

de Futbol Mataró. els franquesins 

voldran guanyar el derbi comar-

cal al camp molletà, que ocupa el 

6è lloc amb 14 punts.  

Derbi vallesà de les 
Franqueses al camp 
del CF Mollet UE

Primera Catalana

CF MOLLET UE - LES FRANQUESES

Diumenge, 12 – 12 h Mollet

El CB Granollers afronta un plàcid 

partit contra el penúltim classifi-

cat, l'Escola Pia Sabadell, que tan 

sols n0ha guanyat un duel de nou 

jornades. Els granollerins tenen 

l'oportunitat de sumar una victò-

ria més a la seva casella i mantenir 

el pols per acabar la fase de grups 

entre els quatre primers classi-

ficats. El CBG és cinquè, empatat 

amb el quart, el Círcol Badalona. 

El CBG masculí rep 
el penúltim, l'Escola 
Pia Sabadell

BÀSQUET | Copa Catalunya

CB GRANOLLERS - EP SABADELL

Dissabte, 11 – 17.45 h Granollers

c.t.g.

SANTI RIBOT
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TONI TORRILLAS

Santiago Catrofe, del Santa Cris-

tina, i Douae Ouboukir, del Sant 

Just, van guanyar la 55a edició del 

Cros Internacional Ciutat de Gra-

nollers. La clàssica cursa grano-

llerina, que organitza el Club At-

lètic Granollers, va reunir prop de 

900 corredors de 8 països –una xi-

fra inferior a anteriors edicions–.  

Totes dues victòries van arribar 

als últims metres del cros, que té 

ATLETISME  ELS DOS ATLETES S'IMPOSEN ALS FAVORITS I CAMPIONS D'ALTRES EDICIONS, AIT ALIBOU I L'OLÍMPICA MARTA GALIMANY

com a sortida i arribada les pistes 

municipals d'atletisme. En catego-

ria d'homes, Catrofe va imposar-se 

gràcies a un fort canvi de ritme a 

pocs metres del final, que tan sols 

va poder seguir el vencedor de l'any 

passat, Lahcen Ait Alibou, de l'Igua-

lada, tot i que, finalment, l'esforç va 

ser insuficient. Tots dos van assolir 

un mateix temps de 30 minuts i 30 

segons, però Santiago Catrofe, cam-

MASCULÍ  El grup capdavanter a les primeres voltes

NATACIÓ

pió català sub-23 de 3.000 metres 

en pista coberta, va imposar-se en 

la foto final per centèsimes. El podi 

es va completar amb el kenià Lan-

gat Kipkirui, que va entrar 9 segons 

després, en quedar-se despenjat 

pel canvi de ritme final.

En dones, Ouboukir aconseguia 

el triomf amb un temps de 30 mi-

nuts i 24 segons, i s'imposava per 

2 segons a la favorita, l'olímpica 

Catrofe i Ouboukir guanyen el cros
T.T.

FEMENÍ  Un moment de la sortida a la pista municipal d'atletisme

Marta Galimany, d'Adidas, i gua-

nyadora del cros granollerí del 

2014. Douae Ouboukir, de 24 anys, 

és la vigent campiona del cros ca-

talà de les dues últimes edicions i 

com és habitual en ella va córrer 

descalça, sense sabatilles. El podi 

es va completar amb el tercer lloc 

d'Irene Bonafonte, del Ría Ferrol, 

amb un temps de 30 minuts i 51 

segons.  jl.rodríguez b.

Estel Galo, nedadora del CN Gra-

nollers, ha guanyat dues medalles 

al Campionat de Catalunya de fons 

indoor, que va tenir lloc diven-

dres a la piscina de Sabadell. Galo 

va nedar la prova dels 30.000 me-

tres lliures amb un temps de 33 

minuts, 9 minuts i 57 segons, que 

li va valdre el bronze de la catego-

ria absoluta i, de retruc, l'or de la 

júnior. L'equip del CNG va aconse-

guir el vuitè lloc per equips. 

Estel Galo s'endú 

dues medalles 

al català d'indoor
cNg

ESTEL GALO
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Jugar a l'Scrabble en catalàTaller per il·luminar les festes

El dia 14 (17 h) serà l'única data de 

desembre per jugar a l'Scrabble en català, 

l'activitat que organitza el Servei de Català 

de Granollers (c. d'Enric Prat de la Riba, 

84), tots els dimarts.

Aquest any les boles que decoren l'arbre de Nadal de casa poden ser 

molt imaginatives i úniques. Només cal apuntar-se al taller del Centre 

Cívic Jaume Oller, dilluns a partir de les 16 h. Els infants de 0 a 3 anys 

podran decorar l'Espai Familiar, pintar amb les mans i també jugar 

amb neu. Es tracta d'una activitat gratuïta amb aforament limitat.

La programació cultural 

de les setmanes vinents 

tindrà dos grans epicen-

tres: Roca Umbert per acollir la li-

túrgia més pròpiament nadalenca, i 

la plaça de la Porxada, per propor-

cionar un àmbit a les entitats i a la 

ciutadania. A aquests dos espais se 

sumen també el Teatre Auditori i 

Llevant Teatre, amb una programa-

ció amb "una mirada molt clara 

de suport a la producció local", 

en paraules de la regidora de Cul-

tura, Maria Villegas. El programa 

arrencava divendres i inclou una 

desena de propostes de teatre, dan-

sa, musicals i espectacles familiars.

L'any nou s'estrenarà amb les 

aportacions de dues entitats que, 

en opinió de la regidora Alba Bar-nusell exempli�iquen molt bé el 
camí cap a la professionalitat, un 

A ESCENA UNA DESENA DE PROPOSTES DE TEATRE, DANSA, MUSICALS I ESPECTACLES FAMILIARS PER VIURE LES FESTES

CULTURA

C.R.

TAG

El teatres locals es vesteixen de Nadal

INVITACIÓ  Programadors i creadors animen a assistir al teatre per Nadal

DANSA  Des del 1892 'El Trencanous' ha estat objecte de múltiples versions

recorregut fet en companyia del 

Teatre Auditori, un equipament 

que és a punt de celebrar els seus 

primers 20 anys de vida. Són els 

Amics dels Pastorets de Granollers 

i els Amics de la Unió.

Els primers portaran la seva tra-

dicional representació en tres fun-

cions, el dissabte dia 1 i l'endemà, 

diumenge 2. Com a novetat, el mun-

tatge tindrà un Lluquet en versió fe-

menina i es tornarà a comptar amb 

la col·laboració dels timbalers de la 

colla dels Diables de Granollers.

Els Amics de la Unió, per la seva 

banda, commemoraran els 10 

anys de la publicació del seu disc 

There is no Rose amb una col·labo-

ració generacional. El dissabte 8 

portaran al TAG un muntatge amb 

el mateix títol que unirà la for-

mació actual del cor infantil Veus 

amb les noies que van protagonit-

zar aquell primer enregistrament, 

ara formant part del Cor Jove.

El concert tindrà encara una 

gran protagonista en la reputada 

arpista Esther Piñol, considerada 

una de les millors amb aquest de-

licat instrument. 

Els petits de la Coral 

Art-9 canten al 

Nadal en companyia

La coral de l'escola de música gra-

nollerina Art-9 i la coral Rodasons, 

formada en el si de l’escola de mú-

sica el Carreró de Mataró, s'han 

aliat per protagonitzar un concert 

solidari, inserit dins els actes de la 

Marató de TV3, enguany dedicada 

a la salut mental. També és una 

manera d'adherir-se al dia mun-

dial del cant coral, que se celebra 

el segon diumenge de desembre.

L'actuació conjunta tindrà lloc 

diumenge al migdia a la Sala Ta-

rafa. Per part del centre granollerí 

hi actuaran quatre dels seus cinc 

grups corals. Els Andantino són 

molt petits, d'entre 3 i 4 anys, i 

cantaran junt amb els Pizzicato, 

de 5 a 7 anys. Aquests són els que 

han convidat als seus companys 

mataronins. El variat repertori 

inclourà una vintena de nadales, 

composicions clàssiques, cançons 

pop, peces de pel·lícules, estàn-

dars i cançons tradicionals.  Amb 

l'excepció de l'any passat, can-

cel·lat a causa de la pandèmia, 

l'escola dedica el seu concert de 

Nadal a col·laborar amb la cam-

panya de TV3, a través dels dona-

tius que tots els assistents podran 

fer a l'entrada. ❉

Sardanes d'audició 

i nadales al Casino 

de Granollers

L’agrupació Sardanista Granollers 

acomiada l’any amb un concert de 

Nadal, amb sardanes i cançons na-

dalenques, obert a socis i amics. 

Serà una bona oportunitat per 

recordar al músic granollerí Pere 

Vilà i Ayats, que va morir a l'oc-

tubre i del qual s’interpretarà 

alguna de les peces que va com-

pondre. Així mateix, també es farà 

recordatori del 25è aniversari de 

la mort de Josep Albertí.

La cita és dissabte (18 h) a la 

sala Joan Bretcha del Casino de 

Granollers i tindrà com a prota-

gonistes a la Cobla Jovenívola de 

Sabadell, amb un repertori que 

també inclourà sardanes de Con-

rad i Emili Saló i Miquel Vilà, entre 

altres. ❉

MÚSICA TRADICIONAL

Un Trencanous modernitzat
L’ensucrat conte clàssic en una 

gran producció i amb un toc de 

modernitat. Això és el que promet 

la versió d'El Trencanous que pro-

tagonitza la jove companyia Ba-

llet de Barcelona i que divendres 

(20 h) s’escenificarà al Teatre Au-

ditori de Granollers.

Un elenc de més de 40 ballarins 

a l'escenari donarà vida a aquesta 

obra incontestable del ballet clàs-

sic amb música de Txaikovski. Tot 

un veritable símbol musical, amb 

una partitura carregada d’himnes 

per a la posteritat i amb una for-

midable frescor melòdica.

El muntatge està molt pensat 

per a un públic familiar, amb una 

posada en escena acolorida i molt 

eficaç, incloent-hi un número de 

màgia –la companyia ha comptat 

amb l’assessorament del Mag Lari 

i el Mago Marín en aquest punt–, 

que proporcionen un toc actual a 

aquesta faula infantil.

Tot plegat per reviure, una ve-

gada més, el viatge de la Clara i 

el seu Trencanous a la Terra dels 

Dolços, on la petita aventurera 

troba una força interior que des-

coneixia tenir. Un conte de fades 

que discorre en un món de fanta-

sia on les joguines cobren vida i 

adquireixen mida humana. 

La companyia Milnotes Teatre 

torna aquestes festes recuperant 

el musical familiar El gran llibre de 

Nadal, una producció estrenada el 

desembre de l'any passat que es 

veurà dissabte a l'escenari de Lle-

vant Teatre, en tres funcions (12, 

17 i 19 h). L'obra ofereix "quatre 

contes que transmeten als més 

petits missatges de bona convi-

vència. Quatre històries plenes 

de música, cançons interpreta-

des en directe, comèdia i, so-

bretot, molta alegria".

L'espectacle es basa en un text 

original de l'actor i ballarí David 

Jordán, inspirat en el clàssic lite-

rari de Charles Dickens. La ver-

sió d'enguany introdueix escenes 

inèdites i nous personatges, entre 

aquests el malvat Krampus i els 

seus ajudants, que faran les mil i 

una per espatllar el Nadal.

El gran llibre de Nadal inter-

Milnotes escamparà 
la màgia dalt l'escenari

pel·la contínuament al públic per 

introduir els més petits dins de la 

història i recrea trucs de màgia: el 

Pare Noel encén els llums de l'ar-

bre de Nadal o fa baixar caramels 

del sostre i el personatge de l'Es-

tela fa que nevi dins a l'escenari. A 

més, els infants podran dipositar 

la seva carta pel Pare Noel. ❉

Més funcions

En paral·lel a les funcions a Llevant 

Teatre, El gran llibre de Nadal també es 

podrà veure al Nou Casino d'El

Figaró-Montmany el diumenge 19, en 

funció matinal i de tarda (12 i 17.30 h). I 

uns dies abans, el dijous 16 de

desembre (11 h), s'oferirà una sessió

privada per als residents al Centre 

Geriàtric Adolf Montanyà de l'Hospital 

de Granollers, que s'emmarca dins el 

conveni de col·laboració en què

Milnotes Produccions treballa per

humanitzar l'estada hospitalària.

UN CONTE VIATGER I 
AMB ESPERIT
SOLIDARI

La nova versió introdueix

escenes inèdites i nous

personatges, com el

malvat Krampus

de les setmanes vinents 

tindrà dos grans epicen-
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El Centre Cívic Can 

Gili posarà escalfor a 

aquests dies freds amb 

una festa que ocuparà tota la tar-

da de divendres i que enceta els 

actes de Nadal al barri.

El programa arrencarà a les 

17.30 h amb el taller familiar Fem 

volar papallones, a càrrec de Nú-

ria Güell. Una hora més tard do-

narà pas al Tió de Nadal infantil, 

seguit d'un agraït repartiment de 

caldo, elaborat pel Grup de Dones 

de Can Gili.

A més, a les 19 h la cantada dels 

grups de l'Espai Kanalla acompa-

nyarà l'encesa de les llums de l'ar-

bre de Nadal, amb la col·laboració 

dels membres de l'associació de 

veïns. 

I acomiadarà la tarda una nova 

cantada, aquest cop del Coro Su-

eño Rociero del Centro Cultural 

Andaluz.

FESTA ELS BARRIS DE LA CIUTAT MANTENEN EL CALIUMÚSICA EL CICLE 'LA MÚSICA DEL CEL' INCLOU L'ESTRENA D'UNA MISSA INÈDITA

Un orgue, moltes músiques
La 13a temporada del cicle La 

música del Cel a l'església de Sant 

Esteve encara la recta final, i ho fa 

de manera intensa. En paraules 

de l'organista i director artístic 

del cicle,  Vicenç Prunés, l'esperit 

que guia aquesta proposta és el 

de "la curiositat i gosadia per 

treure el nas fora del repertori 

estàndard". D'aquesta manera, 

assegura, l'orgue de la parròquia

"mai esdevindrà un instrument 

de museu, ni de mausoleu!".

La primera cita arriba dissabte 

(11 h) amb el concert de Pere i el 

llop de Serguei Prokófiev, el gran 

conte clàssic que mostra els ins-

truments musicals a petits i grans, 

en una versió per a orgue a quatre 

mans –Prunés tocarà acompanyat 

del seu fill Ignasi– i que tindrà al 

poeta granollerí Esteve Banús 

com a narrador.

El mateix dissabte (12.30 h) tam-

bé arriba La 1/2 de Bach, mitja hora 

de música d'orgue del compositor 

barroc, amb entrada lliure. Prunés 

adverteix que és un concert dirigit 

sobretot "a persones que desco-

breixen la música d'orgue en un 

format informal i sense traves: 

en entrar, reps una sorpresa; en 

sortir, t'enduus un nou tresor".

La convocatòria de diumenge 

torna a ser doble, amb dues pro-

postes de matí i tarda, i també 

amb entrada gratuïta. Mass for a 

solo voice and organ (12 h) és l'es-

trena –segurament continental– 

d'aquesta missa per a veu i orgue 

escrita en plena pandèmia pel 

compositor anglès David Bednall.

El baríton lleidatà Toni Marsol, 

LICEU

BEL CANTO  El baríton Toni Marsol serà un dels protagonistes destacats

format al Conservatori del Liceu i 

un dels intèrprets més actius del 

país en el gènere, posarà la veu en 

les parts cantades d'aquesta missa.

A les 17.30 h Un orgue a l'òpera

és un segon concert que tornarà 

a tenir com a protagonista a Mar-

sol. El repertori, amb grans àries 

d'òpera de Mozart, Puccini, Verdi 

o Wagner posarà a prova la seva 

potència vocal, versatilitat i pre-

sencia escènica. CARLES RIOBÓ

Els altres centres cívics de la ciutat també organitzen les seves activi-

tats. A Can Bassa proposen un taller familiar d'ornaments nadalencs per 

divendres a la tarda, a partir de les 17.30 h.

L'endemà dissabte, a les 17 h i al local de l'associació de veïns Can 

Mònic també s'organitza un taller de treballs manuals, pintacares i ani-

mació musical, amb la particularitat que l'entrada costarà 1 euro per 

persona i que els diners recaptats es destinaran a la Marató de TV3.

També els dilluns i dimecres, de 16 a 18 h, el Centre Cívic Jaume Oller 

posa a disposició l'Espai Familiar, un servei gratuït per a famílies amb 

infants de fins a 3 anys equipat amb material de joc i experimentació 

per a la petita infància. ❉

Can Bassa, Can Mònic i el Centre

Jaume Oller també s'hi afegeixen

Gili posarà escalfor a 

aquests dies freds amb 

El centre cívic de Can Gili

celebra la festa d'hivern
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Després de l’actuació a la Sala 

Apolo de Barcelona, a comença-

ments de desembre, Granollers 

és la primera parada de la gira de 

presentació de Rosa permanent, 

el tercer llarga durada de Roba 

Estesa. Després del concert de 

dissabte (22 h) a la sala Nau B1 el 

seguiran diferents dates pel País 

Basc, Navarra i Madrid.

Aquest octet femení –i feminis-

ta-, nascut el 2013 al Camp de Tar-

ragona, va batejar la seva música 

com a “folk calentó”, però amb el 

nou disc culminen un procés d’in-

vestigació i creació que ha durat 

un any i que va començar amb l’EP 

Dolors (2020), que ja marcava un 

abans i un després en la seva per-

sonalitat musical i estètica. Rosa 

permanent reprèn aquest camí 

sonor i descobreix estètiques i es-tils fins ara no explorats. El grup 
tarragoní s’endinsa en mons més 

Roba Estesa sacseja la Nau B1 

amb sons festius i combatius

MÚSICA  EL GRUP TARRAGONÍ PRESENTA LES CANÇONS DEL SEU NOU DISC, 'ROSA PERMANENT', ACABAT D'ESTRENAR

roba estesa

FESTA  Les tarragonines fusionen músiques urbanes amb melodies folk

emocionals i parla de com de re-

volucionari és detectar, escoltar i 

posar llum a tot el que ens fa mal. 

A causa de l’aturada per la pan-

dèmia el disc compta amb una 

producció “pausada” i “carrega-

da de noves sonoritats”, en la 

què les cançons neixen del diàleg 

entre els instruments acústics, 

l'electrònica i sonoritats urbanes. 

El primer senzill, Oceà, és una 

cançó d’orientació més pop que 

transita entre la poesia i la realitat 

i reivindica “les contradiccions 

que ocupen diàriament la gent 

jove”. Però es fans poden conti-

nuar esperant la seva formula de 

música festiva i compromesa. El 

feminisme, l’ecologisme i la justí-

cia social són alguns dels temes de 

les seves lletres. i C.R.

Els Amics de la Unió fa temps que 

protagonitzen una progressió 

vertiginosa. Aquests dies el cor 

infantil Veus tornarà a alguns dels 

principals equipaments culturals 

de Barcelona i del país. Per co-

mençar, portaran el concert A Ce-

remony of Carols a quatre escena-

ris del territori: Mataró, Vilanova 

i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat 

i L’Auditori de Barcelona. Aques-

ta és una producció estrenada la 

temporada passada al Teatre Au-

ditori de Granollers i que ara gira 

a diferents teatres catalans.

Del 17 al 19 de desembre Veus 

Veus torna a L'Auditori

també repeteix, per cinquè any 

consecutiu, a El Conte de Nadal de 

Charles Dickens al Gran Teatre del 

Liceu, juntament amb la seva Or-

questra Simfònica. 

Ja al gener, participaran en 

la producció Somnis de músic al 

costat dels alevins de la Jove Or-

questra Nacional de Catalunya, 

interpretant sense partitura i 

amb unes coreografies sorpre-

nents fragments d’El somni d’una 

nit d’estiu de Felix Mendelssohn. 

Entre finals de gener i mitjans de 

febrer de 2022 tornaran al Liceu 

amb una nova gran producció. i

Divendres, vetllada 

de jazz vocal 

amb Celeste Alías

El passat octubre Celeste Alías va 

estrenar a la Fira Mediterrània de 

Manresa l’espectacle Tranquila. 

Celeste canta Chavela, un homenat-

ge a la cantant mexicana Chavela 

Vargas que aquests dies està passe-

jant pel país. Divendres (20 h), i en 

un context diferent, la polifacética 

intèrpret barcelonina oferirà una 

mostra del seu repertori jazzístic. Alías –que es defineix a si mateixa 
com a improvisadora– és una can-

tant i compositora tot terreny i amb 

gustos musicals variats. Alguns dels 

seus discos així ho demostren, com 

els dedicats als musicals clàssics 

nord-americans de Hammerstein i 

Rodgers, el recull de poemes musi-

cats de Montserrat Abelló o el tàn-

dem que va formar amb el pianista 

Marco Mezquida –un des seus cò-

mplices habituals des de fa més de 

15 anys–. Alías va estudiar clarinet 

a Manresa i Badalona abans de des-

cobrir la seva vocació de cantant. i

49è CICLE AL CASINO

n El concert del grup duu el segell
Activitat 360º. Això vol dir que un parell 
d'hores abans de l'actuació es proposa 
l'activitat I si parlem de música?, un di-
àleg obert i proper entre els músics i el 
seu públic. Es tracta d'una trobada di-
namitzada per l'educador social i dina-
mitzador cultural Joan Gener Barbany. 
Ha treballat com a educador de carrer 
i acció comunitària i ara es dedica a 
dinamitzar processos de participació 
ciutadana a la cooperativa Raons i fa de 
professor d'Educació Social a la UOC i al 
CFGS d'Arts Escèniques a Arsènic.

TROBADA PRÈVIA 
PER PARLAR-HI

El segell discogràfic JazzGrano-

llers Records suma una nova re-

ferència al seu catàleg. Amb el 

títol Black Pool Suite aquest disc 

és una nova col·laboració a tres 

bandes entre el compositor i ba-

teria granollerí Joan Vidal, el pia-

nista menorquí Marco Mezquida 

i el quartet Barcelona Clarinet 

Players, liderat pel músic, també 

menorquí, Martí Guasteví.

El projecte té el seu origen quan 

aquest prestigiós quartet amb 

més d'una dècada de dedicació a 

Joan Vidal publica el seu

quart disc en col·laboració
la música contemporània fa un 

encàrrec a Vidal, especialista a 

crear il·lustracions musicals a 

partir de textos literaris. Si en an-

teriors ocasions s'havia inspirat 

en obres com la Trilogia de Dep-

tford de Robertson Davies o l'as-

saig El somni de Coleridge de Jorge 

Luis Borges, aquest cop ho ha fet 

amb Dublinesos, l'homenatge de 

James Joyce a la ciutat de Dublín 

de principis del segle XX.

Vidal n'ha extret una sèrie de 

relats per traçar un viatge musi-

cal a través dels seus personatges 

i el resultat és una partitura per a 

quartet de clarinets, piano i per-

cussió. Com ja és habitual en ell, 

torna a situar-se a mig camí entre 

el jazz, la improvisació i la música 

contemporània, amb sonoritats 

que recorden l'obra d'Olivier Mes-

siaen o Django Bates.  

La relació entre Vidal i els Barce-

lona Clarinet Players es remunta al 

2015, arran de la publicació del disc 

Toma Café. Aquest és el setè disc de 

la formació i el quart per a Vidal, 

que ha significat també un nou re-

trobament amb Mezquida, un dels 

grans talents de l'escena jazzística. 

El 4 de març el disc es presentarà al 

Casino. i C.R.
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TEATRE  PESOS PESANTS, DAVANT I DARRERA DEL TELÓ, AVALEN AQUEST MUNTATGE AL TAG

'Principiantes' de l'amor
De què parlem quan parlem 
d’amor? L’interrogant que titula un 
dels reculls de contes de l’escriptor 
nord-americà Raymond Carver és 
el punt de partença de Principian-

tes, adaptació teatral d’un dels seus 
relats, que dissabte (20 h) arriba al 
Teatre Auditori amb un reparti-
ment de campanetes. Dos dels mi-
llors intèrprets de l'escena estatal 
actual i amb més projecció, l’astu-
rià Javier Gutiérrez i la mallorqui-
na Vicky Luengo, protagonitzen el 
muntatge, al costat de Daniel Pérez 
Prada i Mònica Regueiro, també 
coproductora de l’obra.

Trobem aquest quartet de per-
sonatges conversant en una cuina i compartint reflexions i experièn-
cies sobre l’amor i la necessitat de 
l’altre. Són un matrimoni ja madur 
i una parella d’amics, més joves i 
amb una relació més recent. Es-
peronats pels gintònics, les dues 
parelles s’escolten, es confessen, evoquen records i expressen els 
seus desitjos en una vetllada in-
tensa que combina ironia, ten-
dresa, malenconia i una certa 
tendència al fatalisme pròpia de 

l’autor –un mestre de les tragè-
dies quotidianes–, que va crear 
l’anomenat realisme brut.

La qualitat d’aquest muntatge 
no només és dalt de l’escenari, sinó 
també entre bambalines. El seu di-
rector és Andrés Lima, un dels més 
reconeguts de l’actual panorama 
teatral, avalat pel Premi Nacional 
de Teatre el 2019 i per cinc Premis 

TAG

TOT TERRENY  Javier Gutiérrez triomfa al cinema, la televisió i als escenarisMax a la millor direcció. Lima ha 
treballat sobre una adaptació sig-
nada per Juan Cavestany, un dels 
seus antics companys a la compa-
nyia Animalario i també un dels re-alitzadors més inclassificables del 
cinema espanyol recent. En la seva 
faceta teatral, el 2010 ja va guanyar un Premi Max al millor autor tea-
tral per Urtain.  

Comprendre i viure el dol és una 
qüestió difícil de gestionar, no no-
més per als adults, sinó també per 
als més petits. L'obra Les croque-

tes oblidades ha estat ideada jus-tament per explicar aquest procés 
als infants a partir de 6 anys i, de 
retruc, també als pares que els 
acompanyen.

La proposta, que arriba diumen-
ge (12 h) al Teatre Auditori, duu el 
segell de la companyia femenina 
Les Bianchis, creada el 2012 amb 
l'objectiu d'apropar el teatre a un 
públic familiar. A la Mostra Iguala-
da 2016 van guanyar el Premi del 
Públic al Millor Espectacle amb 
Les supertietes. Durant la tempo-
rada 2019-2020 van ser una de 

les companyies residents a la Sala 
Beckett de Barcelona, on es va 
programar un cicle temàtic al vol-
tant de la mort. Les Bianchi hi van 
contribuir amb aquest espectacle 
familiar que parla amb tota natu-
ralitat i esperança de la pèrdua 
d'una persona estimada.

Sobre el tema del dol, Les Bianc-
his apunten: "És bo, sentir-lo? O 
hi hem de passar de puntetes? 
L'espectacle és una invitació a 
viure totes les parts de la vida, 
també les que de vegades ens 
poden fer mal. Perquè si no tra-
vessem aquests paratges, petits 
i grans podem trobar a faltar 
algunes de les coses que hi hau-
ríem après". i

UNA OBRA PER ALS MÉS PETITS QUE TAMBÉ INTERESSA ALS GRANS

‘Les croquetes oblidades’, 

el dol explicat als infants

Futbolers i lletraferits, units per 

l'esport de la pilota a La Gralla
Kafka en Maracaná és el curiós títol d’un llibre escrit a sis mans per Mar-
cel Beltran, David García Cames i Miguel Ángel Ortiz (també llibreter a la llibreria La Gralla), primera referència de ficció de la revista mensual 
Panenka, dedicada a la cultura del futbol.

En les seves pàgines els autors imaginen 90 relats a mig camí entre 
la crónica i el conte, a través dels quals homenatgen a 90 escriptors que han influït en la manera d’entendre l’esport de la pilota. Per les seves pàgines desfilen Lorca, Cela, Delibes, Camus, Duras, Handke, García Már-quez,  Bolaño, Hornby o la recentment desapareguda Almudena Gran-
des. Tots ells vinculats d’alguna manera a encontres futbolístics que van 
succeir a la realitat. Un llibre, amb una intensa capacitat fabuladora, serà 
presentat dimarts (19 h) per tots tres presentaran a La Gralla. 

Nadine Gerspacher es una ballari-
na, coreògrafa i professora d’ori-
gen alemany, instal·lada a Barce-
lona des de 2008. Dissabte (10 h) 
serà al Centre d’Arts en Moviment 
(CAM), a Roca Umbert, on dirigi-
rà un taller intensiu de moviment 
adreçat a persones amb un nivell 
inicial i intermedi. La classe con-sisteix en exercicis per a despertar 
el cos i generar consciència.  

Taller de moviment 

al CAM a càrrec de 

Nadine Gerspacher

La realitzadora molletana Neus 
Ballús serà divendres (19 h) al 
Cinema Edison per presentar en 
persona la seva nova i premiada 
pel·lícula, Sis dies corrents, distin-
gida als festivals de Locarno i de 
Valladolid, nominada als Premios 
Feroz i candidata als Gaudí. Es-
tructurat en sis capítols, es tracta 
d'un film a mig camí entre el do-
cumental i la ficció, interpretat 
per actors no professionals.  La 
directora creu que el públic de 
la comarca se sentirà identificat 
amb les localitzacions i els per-sonatges. Hi ha escenes rodades 
a Mollet, Parets del Vallès i Sant Fost, i entre els intèrprets apareix 
el cineasta granollerí Lambert Bo-
tey i la fotògrafa molletana Judith 
Vizcarra.  

Neus Ballús

estrena 'Sis dies 

corrents' a l'Edison
El Dnit, el programa d’espectacles i activitats gratuïtes del Gra, pro-
posa per aquest divendres (21 h) 
la representació de l’obra de te-
atre Hermana, ya no, a càrrec de 
la companyia i productora Africa 
Moment. Es tracta d’un monòleg d’autoficció, ple de força i pas-
sió, en el qual l’actriu Katja Diao, 
d’origen senegalès, comunica la seva experiència i visió sobre te-
mes de raça i de gènere. 

Diao, graduada en arts escèni-
ques a l’ERAM de Girona, va obte-
nir una beca per posar en escena 
la seva primera creació professio-nal, estrenada a la sala Hangar de 
Barcelona. 

La reserva d’entrada es pot fer 
enviant un WhatsApp al telèfon 
620 655 001.  

Una reflexió 

de gènere i en 

pròpia pell al Dnit
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 9 al diumenge 12 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 2º 17º 4º 13º 6º 16º 5º

ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

ART  UNA EXPOSICIÓ AMB JOGUINES A LA TELA I UNA REFLEXIÓ SOBRE LA IDENTITAT AL MUSEU

Natura i art contemporani
Els populars clicks de Playmobil 
són els insòlits conductors de l'ex-
posició familiar Playmobil i natu-

ra, que s'inaugura dimarts (19 h) 
al Museu de Ciències Naturals.

A través de diferents diorames 
protagonitzats per aquestes petites figures es recreen aspectes sobre 
recerca i protecció de la natura. A 
més, els més menuts podran acom-
panyar l'Estela, la petita investiga-
dora del Museu, al llarg de la mos-
tra i participar en un petit concurs.

L'exposició ha estat concebuda 
per ClickiClack, l'Associació Cata-
lana d'Amics dels Clicks, amb seu 
a Badalona, i el mateix museu gra-nollerí, i es podrà visitar fins al 27 
de febrer.

D'altra banda, prenent com a 
punt de partida una proposta que 
l'artista contemporània Luz Broto 
va realitzar a l'Institut Celestí Be-llera el 2014, l'exposició titulada 
Posar-se en el lloc de l'altre pre-
senta al Museu de Granollers una 
sèrie de projectes artístics. Són ac-
cions, en diferents contextos i amb 
diferents grups de persones, que 
tenen en comú la intenció de for-
çar una sortida del lloc propi per 
habitar el de l'altre. Una invitació 
a ocupar el lloc d'una altra per-
sona: la que tens al costat o una 
que encara no coneixes. La mostra s'inaugura dimecres (19.30 h) a l'Espai Obert i es podrà veure fins 
al 3 d'abril.  

LA TELA

PLAYMOBIL I NATURA

CINQUENA EDICIÓ

Divendres (20 h) la sala d'exposi-
cions del Cinema Edison acollirà 
la lectura del veredicte del Premi d'escultura Manel Batlle 2021, 
el guardó atorgat cada dos anys 
per l'Associació Cultural Amics de 
la Ciutat de Granollers en recor-
dança de l'escultor desaparegut el 2012. El premi té una dotació econòmica de 5.000 euros. En 
aquesta cinquena edició hi con-corren 14 obres finalistes, de tèc-
nica i tema lliures. Totes les obres 
restaran en exposició al Cinema 
Edison fins al 9 de gener. La peça 
guanyadora, a més, es mostrarà al 
museu Can Mario de la Fundació 
Vila Casas, a Palafrugell. 

El Premi Manel 

Batlle exposa les 14 

escultures finalistes

UNA OBRA NOVA FETA A PARTIR D'IMATGES DIGITALITZADES

El fotògraf Joan Fontcuberta, artis-
ta resident a Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts, continua explorant les 
possibilitats combinatòries de les 
imatges per crear-ne de noves, un 
procediment que ja ha posat en 
pràctica en diferents ocasions. És 
el cas del seu projecte Googlegra-

mes o del fotomosaic El món neix a 

cada besada, instal·lat de manera 
permanent a la plaça d’Isidre No-nell de Barcelona el 2014.

El seu darrer treball en aquest 
camp és Alfa i Omega, el mural 
que ha fet en una de les parets 
de l’edifici de la Fundació Vallpa-
lou, a Lleida. Aquesta intervenció 
en l’espai públic parteix de dues 

Joan Fontcuberta intervé 

en l'espai públic a Lleida
imatges icòniques de la pintura 
romànica: el Pantocràtor i el cap 
de l’anyell de Sant Climent de 
Taüll, considerades com obres 
fundacionals de l’art català.

Fontcuberta les ha recreat a par-
tir d’una acumulació de fotografies 
de peces de la col·lecció del Mu-
seu d’Art Jaume Morera de Lleida. 
L’alfa i omega del títol –la primera 
i l’última de les lletres de l’alfabet 
grec clàssic– evoquen el trànsit de 
l’art, des del seu punt embrionari 
fins a la contemporaneïtat, alhora 
que també parlen de la interde-
pendència entre les imatges. El fo-
tomosaic es podrà contemplar du-
rant tot un any en aquest espai. 

L’artista visual i educador Jaume 
Parera, vinculat a la ciutat i antic re-
sident a l’Espai d’Arts de Roca Um-
bert, acaba de posar en marxa una 
campanya de micromecenatge a la 
plataforma Verkami per finançar 
el fotollibre 0,99 €. Es tracta d’un 
treball de camp de més de dos anys 
fotografiant als mercats ambulants 
i als seus espais de socialització.

Sobre aquest objecte d’estudi, 
l’artista explica que “el meu in-

terès és mostrar la bellesa dun 

lloc visualment caòtic i efímer. 

El mercat ambulant és un es-

pectacle que, per a la gran ma-

joria dels seus clients, és rude i 

potser lleig, però també neces-

sari per mantenir viva la seva 

comunitat". També vol ser un tri-
but als protagonistes d'aquest mi-
crocosmos social: "és un home-

natge a la seva perseverança i 

entrega, i a la passió per la seva 

feina. M'interessava connectar 

amb aquestes persones i amb 

El mercat com a microcosmos social
L'ARTISTA JAUME PARERA PREPARA UN LLIBRE DE FOTOGRAFIA SOBRE ELS FIRAIRES

el seu entorn vital més proper, 

mitjançant una fotografia since-

ra i honesta: mirades cap al que 

trobem abans i després d'una 

activitat comercial frenètica”. 
Parera reincideix en aquesta fór-

mula de finançament després del 
bon resultat obtingut amb la seva 
primera publicació, Difusos, que es 
va poder completar amb èxit. Si ar-
riba a bon port, el llibre estarà pro-
duït a l’obrador artesà de disseny 
editorial La Bibliogràfica i tindrà 
un pròleg i edició gràfica a càrrec 
de Rafa Badia i mentoria del fotò-
graf i docent Nacho Rivera. L'autor 
preveu presentar-lo al febrer. 

"Imatges sinceres, amb
 mirades cap al que trobem

 abans i després d'una
 activitat comercial frenètica"
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Matinal de cinema infantil
Amb el títol La fada de les estacions, diumenge (12 h) 

el Cinema Edison projecta tres curtmetratges

francesos d’animació, adreçats a un públic a partir de 

4 anys. Tres petites històries amb protagonistes d’allò 

més decidits, valents i perseverants.

Divendres l'historiador local Salvador 

Coll farà el pregó de la 26a Fira de  

Nadal i del Torró Artesà, que torna a 

Cardedeu després del parèntesi  

pandèmic i que es podrà visitar fins 

diumenge.

Aquesta cita tradicional, que  

organitza l'Associació de Veïns del 

Centre de la Vila, és un mercadal de 

grans proporcions, amb unes 170 

paradetes de productes d'alimentació, 

artesanals i nadalencs, a la plaça de 

Sant Corneli. L'acte inaugural inclourà 

l'encesa del Foc de la Fira i la cantada 

de nadales, a càrrec de l'Agrupació 

Coral Cardedeuenca. A partir d'aquest 

moment es desplegaran tres jornades 

plenes d'activitats en aquest i altres indrets de la vila: l'escudella de la  Fira de 

Nadal, el Caga Tió, concerts de l'escola de música i expressió Can Canturri i de 

l'Escola Viu la Música, la presentació del conte El Drac de la Serreta, sardanes 

amb la Cobla Lluïsos, actuacions de la colla de Bastoners, concerts de música 

itinerants, una xocolatada i tallers de treballs manuals per a la mainada.

Tres jornades per viure 

el Nadal a Cardedeu

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 10

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Dia dels Drets Humans i 

tarda de manualitats

18 h Biblioteca de Corró d'Avall

Visita d'autor Lluís Oliván i comentari 

de la novel·la Vladivstok

DISSABTE, 11

10 h Plaça Major de Bellavista

Diada de la Festa de la Infància

11 h Antigues Escoles de Llerona

Celebració del 25è aniversari del

Consell del poble de Llerona

DIUMENGE, 12

11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

DIJOUS, 9 

17 h Davant de la Fonda Europa

Degustació de coca solidària. Activitat 

inscrita a la Marató de TV3

19 h Biblioteca Can Pedrals

Com treballem els verificadors. Com 
detectar la desinformació a través del 
Fact-Checking. Formació

DIVENDRES, 10

9.30 h Can Muntanyola

Com muntar una empresa. Formació 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

La vall dels Mumin. Club de lectura

17.30 h Centre Cívic Can Gili

Festa d'Hivern del Centre Cívic Can Gili

17.30 i 19 h Centre Cívic Can Bassa

Taller d'ornaments nadalencs 

18 h Espai Tranquil-Barbany

Coherència i Alta Vibració. Conferència 

a càrrec de David Mingall Muñoz, 

filòsof, investigador, mentor en 
motivació i superació personal

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Andana 9 i 3/4. Club de lectura infantil

20 h Cinema Edison

Premi d'escultura Manel Batlle 2021. 

Exposició i lliurament del premi

20 h Teatre Auditori de Granollers

El Trencanous. Dansa

20 h Casino de Granollers

49è Cicle de Jazz: Celeste Alias

21 h El Gra

Dnit: Hermana, ya no. Teatre

DISSABTE, 11

9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador

Mercat de brocanters

10 h Plaça de Barangé

Mercat de Nadal

10 h Cinema Edison

Escriure de cinema. Taller de crítica 

cinematogràfica amb Miquel Echarri
10 h Plaça de la Porxada

Granollers balla i s’aixeca per la Marató 

de TV3. Mostra de ball de Passaltpas, 

Esbart Dansaire, Agrupació Sardanista, 

Escola Km13 i Xics

10 h Centre d'Arts en Moviment

Taller intensiu amb Nadine Gerspacher
10.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora menuda. Contes amb Anna Farrés

11 h Parròquia de Sant Esteve

Pere i el llop de Serguei Prokófiev. 
Concert

12.30 h Parròquia de Sant Esteve

La 1/2 de Bach. Concert

17 i 19 h Llevant Teatre

El gran llibre de Nadal. Musical

17 h Biblioteca Roca Umbert

Creació d'un videojoc amb MakeCode 

Arcade

18 h Casino de Granollers

Concert de Nadal amb la Cobla 

Jovenívola de Sabadell

20 h Teatre Auditori de Granollers

Principiantes. Teatre

20 h Sala Nau B1

Xerrada amb el grup Roba Estesa

22 h Sala Nau B1

Roba Estesa en concert

DIUMENGE, 12

8.30 h Plaça de la Porxada

Excursió popular amb esmorzar solidari 

a benefici de Mans Unides
11 h L'Adoberia

Granollers, vila medieval i moderna. 
Itinerari de ciutat

11 h Museu de Ciències Naturals

Visites a l'exposició Tu investigues!
12 h Parròquia de Sant Esteve

Mass for a solo voice and organ de 

David Bednall. Concert

17.30 h Parròquia de Sant Esteve

Un orgue a l'òpera. Les millors àries 
d'òpera per a bariton. Concert

18 h Teatre Auditori de Granollers

Les croquetes oblidades. Teatre familiar

DILLUNS, 13

10 h Can Pedrals i Roca Umbert

Biblioteques de Granollers amb la 
Marató de TV3

16 h Centre Cívic Jaume Oller

Espai familiar. Taller de Nadal

17.30 h Can Jonch

Dones esportistes a Granollers els anys 
1950-1970. Les Tertúlies de l’Arxiu

DIMARTS, 14

17 h Servei de Català de Granollers

Vine a jugar al Scrabble en català

18.30 h Museu de Granollers

Aula AGEVO: Els ocells i la nostra cultura
19 h Museu de Ciències Naturals

Inauguració de l'exposició Playmobil
i natura
19 h Espai Gralla-La Gralla

Conversem sobre Kafka en Maracaná

DIMECRES, 15

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer i visita 

guiada a la Sala d'Invertebrats

19.30 h Museu de Granollers

Posar-se en el lloc de l'altre. Mostra 

dels projectes artístics de Luz Broto

AGENDA

Ajuntament de Granollers  

Esport femení a Granollers: els 
inicis. Fins al 28 de febrer

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2022

El Modernisme i les flors. Fins al 9 

de gener de 2022

Museu de Ciències Naturals 

Tu investigues! Permanent

Invertebrats Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals 

Exposició de dibuixos amb motiu 

del Mundial d'handbol femení. Fins 
al 19 de desembre

Centre Cívic Nord

Animals en clarobscur i Abraçades. 
Col·lectiu La mà del tintorer. Fins al 

22 de desembre

Centre Cívic Palou

Palou i els mestres Celestí Bellera i 
Rita Gibernau. Fins al 31 de gener

Galeria Sol

Landscapes of miscomunication de 

Judith Collel. Fins al 31 de desembre
Cinema Edison

V Premi d’Escultura Manel Batlle. Fins 

al 9 de gener 

Espai Tranquil- Barbany

Fotografia de natura i poesia
espiritual de poble. Fotografies de 
Jordi Solà Rodriguez. Fins 

al 13 de gener

Tasmania, taller de joieria

CCCC de Sagi Tarbal i Jordi Sánchez. 
Fins després de Reis

El Mirallet

Tocant la lava del volcà Cumbre Vieja. 
Illa de la Palma. Fotografies de Jordi 
Ribó

Restaurant Anònims

Exposició de Ricard Geladó. Fins 

a l'11 de desembre

Exposicions
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