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EN PORTADA

Més de 60 propostes de teatre, mú-

sica, dansa i circ per a tots els gustos 

i per a totes les edats. Aquesta és la 

promesa dels equipaments d'Esce-

na grAn per a la propera tempora-

da de febrer a juny de 2022, l'any, 

a més, en què el Teatre Auditori de 

Granollers celebrarà els 20 anys 

de vida. Els equipaments, que ja 

han recuperat el 100% de l'afora-

ment tot i que continuen mante-

nint mesures preventives contra la 

Covid-19, han posat a la venda els 

abonaments aquest dimecres, i les 

entrades, avui, dijous.

La temporada inclou noms tan 

coneguts com Sílvia Pérez Cruz, 

Mayumana, Sra. Tomasa, Manel, 

Joan Dausà i Albert Pla, i estrenes 

teatrals com Fortunata y Benito, 

Final de partida, Les irresponsa-

bles, Mare de sucre i Començar, 

així com propostes singulars com 

Vidas enterradas, Europa Bull, In-

�init, Exabrupte o M.A.R i en clau 

local com La cantant calba i les 

novetats de la Polifònica de Gra-

nollers i la Big Band de Granollers.

Als amants de la clàssica els es-

peren nous concerts de les forma-

cions residents del Teatre Audi-

tori, com El Messies de Guinovart 

–que servirà per presentar els 25 

anys de l'Escola de Música Amics 

de la Unió–, i La Pastoral de Beet-

hoven, entre d'altres. I concerts de 

música moderna amb grups locals 

i de la comarca, com ara Albert 

Lax, Bucòlic, Seika i Saigon.

Per als incondicionals de les 

òperes, hi haurà dues noves pro-

duccions: Don Pasquale i Rigoletto i 

es gaudirà –després de dos ajorna-

ments per la pandèmia–, de l'òpe-

ra infantil Greta i els Trihumans. De 

fet, els espectacles familiars tenen 

molta presència a la programació, 

amb Dàmaris Gelabert amb Dagoll 

Dagom, La Botzina, la granollerina 

Roser López Espinosa i el circ de 

Koselig. ❉ M.ERAS

60 propostes a Escena grAn de febrer a juny
TASTET DE LA PROGRAMACIÓ D'INICIS DE 2022

       MANEL
Sala Nau B1–26 de març–

El quartet pop torna a Granollers per 
presentar L'amant malalta, el seu 

darrer disc produït pel novaiorquès 
Jake Aron i marcat per la combinació 
de tradició i electrònica. Manel obre 

així les fronteres al hip-hop, el drum 
and bass i els sintetitzadors. Tot 

plegat entrellaçat en directe amb
un repertori que ja és història.

      ALBERT PLA
Teatre Auditori –31 de març–
Després de Miedo, el polifacètic artista 
torna amb l'espectacle ¿Os acordáis?, una 
refl exió sobre l'impacte de la pandèmia 
amb una poètica devastadora, delicada i 
punyent. Cançons que expliquen històries 
tràgiques i delirants, quotidianes
i sorprenents, crues i surrealistes.

      SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Teatre Auditori de Granollers 

–10 de febrer–
La cantant catalana presentarà el seu darrer 
treball, Farsa (género imposible), acompanyada 
d'una banda de luxe, amb Marco Mezquida al 
piano, Aleix Tobías a la percussió, Mario Mas 
a la guitarra, Bori Albero al contrabaix i Carlos 
Montfort al violí. Pérez Cruz hi dialoga amb 
el teatre, la dansa, la pintura, la fotografi a i 
la poesia en un projecte de les composicions 
dels darrers 3 anys.

        'LES IRRESPONSABLES' 
amb Cristina Genebat, 

Marta Marco i Nora Navas
Teatre Auditori –1 d'abril–

Una comèdia de Javier Daulte, dirigida per 
Sílvia Munt, en què tres amigues passen 

un cap de setmana juntes després que una 
d'elles surti d'una separació traumàtica. 

Què passaria si, un dia, comencéssim a dur 
a terme tot el que ens passa pel cap?

       'COMENÇAR'
amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins
Teatre Auditori –5 de març–
Una comèdia sobre la crisi dels 40 en què, després de la 
festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis, hi queda 
el darrer convidat, el Dani. No es coneixen. Ella té una 
feina d'alta direcció que li agrada i no té família propera. 
Ell té una feina d'administratiu que detesta i està 
divorciat. Dues persones intel·ligents una davant de l'altra.

       'FINAL DE PARTIDA'
amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderas
Teatre Auditori de Granollers  –19 de febrer–
Sergi Belbel dirigeix i ha adaptat aquesta obra del 
teatre de l'absurd de Samuel Beckett, que arriba al 
TAG amb un trio de jordis de luxe –Bosch, Boixaderas 
i Banacolocha– i Margarida Minguillón. Confi nats dins 
d'una habitació amb dues fi nestres que els connecten 
a un exterior sense vida, Hamm, un invàlid cec, i 
el seu servent Clov, un home coix i hiperactiu, passen 
el temps i discuteixen. Els vells progenitors de Hamm 
els acompanyen.
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Més ingressos i morts per Covid
La Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers ha informat que di-

mecres hi havia 40 casos de Covid 

positius ingressats i que les altes 

acumulades eren 2.075. El total de 

defuncions acumulades eren 320.

Així, segons les dades facilitades 

per la Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers, dimecres hi ha-

via 40 persones ingressades positi-

ves en una PCR, 9 més que la setma-

na anterior i més del doble que fa 

15 dies. La situació, de fet, obligava 

el centre a prendre mesures per 

fer front a l'augment de la pressió 

hospitalària i a la falta de personal 

d'infermeria, de manera que s'han 

ajornat la meitat de les operacions 

quirúrgiques no urgents, així com 

s'han tornat a restringir les visi-

tes. A més, un brot en una planta 

no-Covid de l'Hospital també ha 

SALUT  L'HOSPITAL HI TRACTAVA DIMECRES 40 CASOS, 9 MÉS QUE FA UNA SETMANA

fet créixer els casos positius les 

darreres setmanes. De la quaran-

tena d'ingressats, 13 són veïns de 

Granollers i 5 de les Franqueses. En 

canvi, la pressió a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) està continguda, i 

dimecres hi havia 18 persones in-

gressades, una menys que la setma-

na passada. D'aquestes, menys de 

la meitat –7– són malalts de Covid.

Pel que fa a les altes acumula-

des, l'Hospital n'ha donat, des de 

l'inici de la pandèmia el març de 

l'any passat, 2.075, de les quals 24 

han estat la darrera setmana.

De la mateixa manera que el 

nombre d'ingressats té un ascens 

progressiu setmana rere setmana, 

les dades epidemiològiques també 

mostren una tendència creixent de 

casos arreu del país. A Granollers, 

el risc de rebrot s'ha tornat a dis-

Diplomes a persones nouvingudesLa Tela, a la Xarxa de Museus de Ciències Naturals
La vintena de participants del programa Coneix

les Franqueses, d'acollida a persones nouvingudes, 

van rebre dimecres el diploma que acredita la

seva participació en les cinc sessions del programa, 

que aborda els drets i deures de ciutadania.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, a l'edi�ici històric de
La Tela, és un de la desena d'equipaments que ha constituït la Xarxa de 

Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC) per promocionar 

polítiques comunes de protecció i difusió del patrimoni natural,

així com la formació i la dinamització territorial del patrimoni natural.

SOCIETAT

Un estudi amb 43 equips PADES 

–Programa d'Atenció Domicilià-

ria Equips de Suport– ha analitzat 

el desig d'avançar la mort en prop 

de 1.700 pacients i ha conclòs que 

un 7% tenien aquest desig, per 

la qual cosa l'equip investigador 

–liderat per Xavier Busquet, del 

PADES Granollers– conclou que 

la Llei de l'eutanàsia hauria de po-

der donar resposta a aquest grup 

de pacients.

El grup de recerca de l'IDIAP 

Jordi Gol ha estudiat l'evolució del 

desig d'avançar la mort en atenció 

domiciliària amb relació al males-

tar físic, emocional, espiritual, ètic 

i sociofamiliar. Entre les principals 

conclusions destaca que el desig 

d'anticipar la mort és un fenomen 

canviant i complex que pot emer-

gir en qualsevol moment. "La pre-

sència de malestar psicoemoci-

onal, espiritual i ètic, sobretot 

en pacients sense parella, ens 

han de fer prendre una actitud 

proactiva per identificar-ho de 

manera precoç", exposa Busquet.

En total, 1.677 pacients van ser 

inclosos en l'estudi. D'aquests, el 

69% eren pacients oncològics. En 

un total de 112 pacients es va de-

tectar en la valoració inicial desig 

d'avançar la mort. Aquest 7% es 

va mantenir estable en la mostra.

El grup investigador va obser-

var que ni l'edat, ni el gènere ni 

l'estat funcional o la tipologia de 

malaltia influeixen en el desig de 

morir abans. En el cas de paci-

ents que tenien, entre les seves 

persones cuidadores, la parella, 

o aquells que presentaven dete-

riorament cognitiu, es va detectar 

menys desig d'anticipar la mort, 

com també en els equips PADES 

que compten amb professionals 

de psicologia i treball social. En 1 

de cada 5 malalts amb senectut i 

en 1 de cada 4 malalts amb insu-

ficiència renal terminal es va de-

tectar desig d'anticipar la mort. 

Pel que fa al malestar espiritual, la 

falta de sentit i de connexió es van 

trobar com a elements activadors 

del desig d'avançar la mort.  M.E.

ESTUDI COORDINAT PER XAVIER BUSQUET, DEL PADES

Un 7% dels pacients de cures 

pal·liatives vol l'eutanàsia

Diferència entre sa, natural i ecològic
La Biblioteca de Corró d'Avall acollia dimecres una xerrada del cicle sobre 

alimentació i salut responsable que organitza la Unió de Consumidors de 

Catalunya. La sessió informava del significat de paraules com sa, natural i 

ecològic per fer compres amb més consciència i coneixement de l'impacte 

de la tria dels aliments. Hi van participar Josep M. Mulet, catedràtic de 

Biotecnologies; Vicenç Manent, pagès ecològic; Rosa Pruna, d'Asaja i pro-

motora de Km0, i el metge Ramon Velayos com a moderador. 

parar, de manera que ha passat de 

666 a 1.103 –molt per sobre de la 

mitjana catalana, de 700–. També 

la velocitat de contagi (Rt) supera 

la del conjunt del país, i ha passat 

en una setmana d'1,46 a 1,73.

A Granollers la incidència acu-

mulada de la setmana (IA7) ha pas-

sat de 246,02 casos confirmats per 

cada 100.000 habitants a 369,48, 

mentre que a les Franqueses és de 

204,12. El risc de rebrot franquesí 

és de 568 i l'Rt, d'1,59. M.E.

Els CAP Sant Miquel de Granollers i Corró d'Avall de les Franqueses, juntament 

amb Plana Lledó de Mollet, són els tres punts de vacunació pediàtrica que s'han 

habilitat al Vallès Oriental per a la campanya d'administració del vaccí a infants 

entre 5 i 11 anys, que començava dimecres. En alguns d'aquests punts només es 

vacunaran infants, mentre que en altres es vacunaran infants i adults, sempre

amb circuits completament diferenciats: o bé es faran cues diferenciades o se separarà la vacunació per horaris. La 

vacunació del grup d'entre 5 i 11 anys es farà únicament de forma programada amb cita prèvia, a través de VacunaCovid, 

sigui per iniciativa pròpia o després de rebre els SMS que Salut enviarà a les persones de les quals es tingui el telèfon mòbil 

de contacte. D'altra banda, els infants que es vacunin sense estar acompanyats dels seus mares i pares –per exemple, per 

àvies i avis- ho podran fer si presenten un document de consentiment informat, tal com es va preveure amb la vacunació 

d'adolescents d'entre 12 i 15 anys. Als infants se'ls administra la mateixa vacuna que als adults, però la dosi per a aquesta 

franja d'edat és un terç (10 micrograms) de la que s'administra als adolescents i adults (30 micrograms). 

Els CAP Sant Miquel i Can Prat,

punts de vacunació pediàtrica

El risc de rebrot a Granollers 
ha arribat a 1.103 i a 

les Franqueses és de 568,
similar a la mitjana catalana



dj, 16 dESEMbrE 2021 5

Soledad Carreras, responsable 

del Club Infantil de la fàbrica de 

material elèctric José Botey SA-

TEM entre 1958 i 1978, va rebre 

un homenatge dissabte per part 

de bona part dels infants i joves  

–avui ja adults– que van assistir 

durant anys al Club Infantil de 

l'empresa, situada aleshores al 

carrer Espanya. Va ser en un dinar 

al restaurant La Gran Olla en què 

van assistir una trentena de perso-

nes, en què Carreras, de 81 anys, 

va poder saludar un per un bona 

part d'aquells joves de qui va tenir 

cura fa més de quatre dècades.

La senyoreta Sole –com encara 

la recorden aquells infants– tre-

ballava d'ajudant a l'escola de la 

senyoreta Font quan la van anar a 

buscar, amb només 18 anys, per-

què es fes càrrec del Club Infan-

til de Can Botey. Era a finals dels 

anys 50, quan Pepito i Emili Botey 

van veure la necessitat de donar 

un confort al fills del treballadors 

quan plegaven de l'escola, i donar 

A través de les xarxes van con-

tactar amb tothom qui van poder, 

"alguns dels quals feia 40 que 

no vèiem", diu un dels impulsors 

de la trobada i nét del fundador de 

la fàbrica, Josep Botey, qui recorda 

que la senyoreta Sole es feia càr-

rec, tota sola, de 60 infants i joves 

d'entre 4 i 14 anys, cada tarda de 

tranquil·litat als pares, que així 

sabien que els seus nens i nenes 

estaven bé. Per això van impulsar 

la creació d'un club, semblant a la 

Cuna de Roca Umbert, però per a 

infants més grans. Primer estava 

situat en una de les dependènci-

es de la fàbrica i, posteriorment, 

el 1963, es va traslladar sobre les 

oficines de la fàbrica per disposar 

d'un pati més segur.

Una trobada gairebé familiar
En celebrar-se el 40è aniversari 

del tancament de la fàbrica, alguns 

d'aquells usuaris del club es van 

plantejar la possibilitat d'organit-

zar una trobada amb la seixantena 

d'infants i joves que hi assistien, i 

agrair a la senyoreta Sole el temps 

que els dedicava cada dia. A tots 

els controlava el berenar i els aju-

dava a fer els deures de l'escola, 

feien treballs manuals i ensenyava 

a cosir i brodar a les noies. A més, 

a la majoria els va ajudar a adqui-

rir l'hàbit de llegir. 

j.b.

HISTÒRIA  UNA TRENTENA DE FILLS DE TREBALLADORS DE L'ANTIGA FÀBRICA DE MATERIAL ELÈCTRIC ES TROBEN EN UN DINAR, 43 ANYS DESPRÉS

Homenatge a la responsable

del Club Infantil de Can Botey

SOLEDAD CARRERAS

arxiu can botey

CLUB INFANTIL  Part dels infants i joves que assistien al club els anys 60 i 70

dilluns a divendres i dissabte tot 

el dia. L'espai tenia joguines –cada 

any passaven els Reis de l'em-

presa– i també hi havia un televi-

sor en un moment en què no eren 

habituals a les cases. "La Sole era 

un cul inquiet; no en tenia prou 

de cuidar els nens, sinó que or-

ganitzava activitats i treballs 

manuals perquè tots estigués-

sim entretinguts en tot mo-

ment, i per a edats diferents!", 

diu Botey. "També hi havia una 

biblioteca, i ja aleshores ens 

feia desinfectar els llibres que 

es deixaven en préstec", recorda. 

"La Sole va saber inculcar-nos 

els fonaments essencials de 

grup i aglutinar-nos a tots com 

una família, ja que no hi havia 

diferències entre els fills del 

treballadors i els familiars de 

l'avi". "Tot era per a tots i va 

aconseguir una germanor que 

encara perdura", diu Botey.

Dissabte, la Sole va viure amb 

emoció la trobada, i va ser obse-

quiada amb un ram de flors i un 

penjoll. "Molts dels qui aleshores 

van assistir al club no van poder 

venir a la trobada perquè viuen 

fora o per por de la Covid, però 

tots hi han participat d'alguna 

manera", conclou Botey.  x.l.
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La Plataforma per l'Aigua de Gra-

nollers va donar per acabada 

dijous –en finalitzar el termini 

màxim previst de tres mesos– la 

recollida de firmes per impulsar 

un referèndum sobre el model de 

gestió de l'aigua a la ciutat. En total 

s'han recollit 1.437 signatures de 

les més de 6.700 que exigia el con-

sistori per atendre la petició. Tot i 

no haver assolit de molt el mínim 

necessari, els suports aconseguits 

s'han registrat a l'Ajuntament per 

"responsabilitat" i per "posar en 

valor les firmes recollides", ja 

que, assegura la plataforma, "hem 

hagut de fer una feina ingent 

per les traves i els impediments 

que ens ha posat l'Ajuntament".

Per donar validesa a les firmes 

recollides, el consistori va exigir 

a la plataforma que cada signant 

adjuntés a la firma una foto o foto-

còpia del carnet d'identitat. Els im-

pulsors de la consulta consideren 

que aquesta exigència "no té sen-

aquest no és el procediment habi-

tual en la recollida de firmes, per 

exemple en les iniciatives legisla-

tives populars (ILP). "Molts veïns 

són reticents a aportar aques-

ta informació" i, a més, "podria 

tit", ja que "l'Ajuntament té tota 

la informació censal per com-

provar la veracitat de les firmes 

sense necessitat de demanar 

una còpia del DNI a les persones 

que firmen". També apunten que 

x.l.

SERVEIS  L'ENTITAT HA PRESENTAT AL SÍNDIC DE GREUGES UNA QUEIXA PELS REQUISITS QUE EXIGEIX L'AJUNTAMENT I VOL MÉS TEMPS

La Plataforma per l'Aigua 
queda lluny d'aconseguir 
les firmes per al referèndum

REIVINDICACIÓ Integrants de la Plataforma per l'Aigua de Granollers, dijous

vulnerar la Llei de protecció de 

dades", lamenten els integrants 

de la plataforma.

Per això, en paral·lel a la reco-

llida de firmes, que ha durat tres 

mesos, la plataforma ha traslla-

dat el cas al Síndic de Greuges i es 

manté a l'espera de la seva reso-

lució. "Tenim l'esperança d'una 

resolució favorable", asseguren. 

"Si és així, posarem el procés 

en marxa una altra vegada per 

aconseguir un referèndum molt 

important per a la ciutat". "Hem 

posat el debat sobre la taula, i 

entenem que les grans conces-

sions s'han de poder consultar 

als veïns", insisteixen.

Participació oberta
Durant el lliurament de firmes, els 

integrants de la plataforma també 

van carregar contra el model de 

participació de l'Ajuntament. "La 

participació ha de ser oberta 

i transparent; no pot ser que 

l'Ajuntament posi traves a les 

iniciatives de veïns i entitats; 

la participació no ha de venir 

sempre d'una taula organitza-

da pel mateix consistori", deien. 

I afegien: "l'Ajuntament tenia 

l'oportunitat de fer la consulta 

directament, sense necessitat 

que ningú hagués de presentar 

totes aquestes firmes".  x.l.

LES FRANQUESES. La plataforma 

Aturem la Contaminació va dur 

a terme la setmana passada una 

acció per denunciar les molèsties 

persistents per fum i soroll de les 

empreses del polígon de Llerona. 

Amb el lema Prou fum. Prou soroll 

escrit a terra davant les empreses 

Ascable i Befesa, veïns de Llerona i 

Corró d'Avall van lamentar la "len-

titud de les administracions per 

trobar solucions el problema". 

En aquest sentit, la plataforma de-

mana més actuacions de l'adminis-

es van fer a l'estiu per part de la 

Diputació i una entitat de control 

acreditada (ECA) en coordinació 

amb el consistori i amb l'assesso-

rament de tècnics externs experts 

en la matèria. Es van fer des de tres 

localitzacions diferents del Pla de 

Llerona i Corró d'Avall, a primera 

línia d'exposició al soroll, amb un 

doble sistema de captació: un de 

continu durant un mes i un segon 

amb controls puntuals diaris.

La plataforma, per la seva banda, 

assenyala que si bé les sonometri-

es realitzades fins ara estaven dins 

dels límits normatius, "els nivells 

acústics originats per l'empresa 

Befesa, una foneria d'alumini, 

estan al llindar per immissió". 

Per això demanen que les proves 

no es facin "a conveniència de 

les empreses"; que els punts de 

mesurament s'acordin amb els ve-

ïns més afectats i que es facin en 

els moments en què les empreses, 

com Ascable, treballen a ple ren-

diment. "Els mesos van passant 

i no creiem que els veïns hagin 

de continuar suportant les mo-

lèsties, més greus a l'estiu", di-

uen els veïns. "Demanem celeri-

tat, que es prenguin mesures i, 

si calen noves sonometries, que 

es facin durant el primer tri-

mestre de 2022". 

tració, com  sonometries davant de 

focus de sorolls clarament iden-

tificats. "El procediment curós 

que segueix l’Ajuntament fa que 

s'hagin de repetir les sonometri-

es, amb metodologies diferents, 

però allargant el procés i sense 

un horitzó prou clar", lamenten. 

Justament, l'Ajuntament ha infor-

mat que les darreres proves realit-

zades l'estiu passat a dues empre-

ses del polígon confirmen que no se 

sobrepassa el límit màxim establert 

per la Generalitat. Els mesuraments 

L'Ajuntament ha licitat el contrac-

te d'obres per al manteniment i 

la conservació dels ferms de mit-

ja dotzena de vies públiques de 

la ciutat. El contracte, valorat en 

149.537 euros (IVA inclòs) preveu 

renovar els paviments deteriorats 

del c. Carles Riba, entre Lluís Vives 

i Veneçuela; Salvador Casanova, 

entre Marie Curie i Serret Argemí; 

Emili Botey, entre Francesc Macià 

i Voluntaris; Pallars, entre Esteve 

Garrell i Urgell; Mas Gili i camí Ral, 

entre la C-35 i el límit del terme. 

Els treballs s'han d'executar du-

rant el primer semestre de 2022.

Més espai per als vianants
La junta de govern també ha lici-

tat, per 121.022 euros (IVA inclòs) 

la millora dels carrers Salvador 

Llobet i Dionís Puig, al sector del 

Ramassar, amb l'objectiu d'ampli-

ar l'espai per als vianants; crear 

nous passos per connectar els dos 

carrers comercials; afavorir l'ac-

cessibilitat a l'espai públic i adap-

tar la senyalització. Actualment, la 

intensitat del trànsit rodat és força 

alta en aquests carrers, ja que són 

eixos principals del Ramassar. 

URBANISME

Renovació de 

paviments a mitja 

dotzena de carrers

Acció contra el soroll
i les pudors industrials

aturem la contaminació

DES DE L'AIRE  Reivindicació veïnal entre les empreses Befesa i Ascable

L'Ajuntament de Granollers ha tret 

a licitació el contracte d'obres per 

executar el projecte d'urbanització 

de la cantonada est entre el carrer 

Girona i el carrer Francesc Ribas, 

així com els plecs de clàusules ad-

ministratives i prescripcions tèc-

niques que han de regir la trami-

tació de l'expedient. L'objectiu és 

millorar l'accessibilitat del carrer 

Girona amb el carrer Francesc Ri-

bas eliminant l'esglaó que hi ha a 

l'entrada dels jardins que hi ha en 

aquesta cantonada i eixamplant la 

vorera del costat del carrer Giro-

na. A més, també s'aprofitarà per 

instal·lar la xarxa de reg automàtic 

per a la nova jardineria de la zona. 

El pressupost de licitació de l'ac-

tuació és de 92.389 euros (IVA in-

clòs). La durada d'aquest contrac-

te d'obres serà de 2 mesos i la data 

límit per a la presentació d'ofertes 

serà el 29 de desembre. 

Més accessibilitat entre els 

carrers Girona i Francesc Ribas

Fins al 10 de gener, les empreses 

interessades en executar la refor-

ma d'urbanització del carrer Cas-

tella, entre la plaça de la Corona i el 

carrer Barcelona, poden presentar 

les seves ofertes. Els treballs, amb 

un pressupost de 298.168 euros 

(IVA inclòs), tenen una durada 

prevista de quatre mesos. L'actu-

ació preveu augmentar l'espai útil 

disponible per als vianants; millo-

rar l'accessibilitat i l'estat dels ser-

veis existents i dotar-ne de nous; 

incorporar elements urbans per 

ordenar els usos a l'espai públic; 

renovar i reforçar l'enllumenat pú-

blic; pacificar la mobilitat rodada; 

impulsar el comerç de proximitat, 

entre d'altres. La superfície sobre 

la qual s'actuarà és de 760 metres 

quadrats, dels quals més de la mei-

tat seran per a voreres. 

Avancen els tràmits per fer del 

carrer Castella plataforma única
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MOBILITZACIONS

Maxa de Torxes en 

solidaritat amb els 

represaliats polítics

El Grup d'Advocats Joves de l'Il·
lustre Col·legi d'Advocats del Va·
llès Oriental (Icavor) farà dilluns 
(17 h) una xerrada a la seu del 
col·legi –al carrer Llevant– sobre 
la nova llei que regula la plusvà·
lua municipal. L'advocat i profes·
sor de Dret Administratiu Albert 
Conesa Bausà valorarà la nova 
legislació i com actuar fins que 
els municipis adaptin el model de 
gestió al nou sistema de càlcul. 

TRIBUNALS

Xerrada sobre la 

plusvàlua a l'Icavor

Membres de partits i entitats 
sobiranistes han fet una crida 
a través de les xarxes socials 
perquè el públic dels partits de 
divendres i diumenge, al final 
del Mundial d'Handbol Femení, 
despleguin estelades al Palau, 
amb l'objectiu de visibilitzar el 
conflicte polític català fora del 
país gràcies a l'esdeveniment 
esportiu internacional.

PROTESTES

Crida a omplir el 

Palau d'estelades

L'esquerra independentista del 
Vallès Oriental se citarà avui, 
dijous (19.30 h), a la plaça de 
la Porxada de Granollers per 
reclamar l'amnistia per a totes 
les persones represaliades i els 
presos i preses polítiques. Ho 
farà amb una marxa de torxes 
que transcorrerà pels carrers 
de vianants del centre de la ciutat Han confirmat la partici·
pació la CUP, Endavant, els CDR 
del Vallès Oriental, la Coordina·
dora Antirepressiva del Vallès 
Oriental, Alerta Solidària i l'As·
semblea Llibertària.

Després d'Albano Dante Fachín i 
Gonzalo Boye, dijous va ser el torn 
de l'exconseller Josep Rull en el ci·
cle de xerrades que organitza Òm·
nium del Vallès Oriental. Rull, qui 
va ser conseller del govern català 
durant el referèndum de l'1 d'oc·
tubre, va mantenir un diàleg amb 
el periodista Vicenç Relats i va pre·
sentar el seu llibre 1 dia d'octubre 

i 2 poemes (Símbol Editors), escrit 
durant la seva estada a la presó.

D'una banda, l'extitular de Ter·
ritori i Sostenibilitat va admetre 
alguns errors que van fer fracas·
sar la implantació de la república. 
"No és que no estiguéssim pre-

parats per a l'endemà, perquè 

Catalunya ja té moltes estruc-

tures d'Estat que funcionen des 

de molt abans de declarar la in-

dependència", deia. "La qüestió 

és que no estàvem preparats, ni 

volíem estar-ho, davant d'un es-

cenari de confrontació violenta 

com el que plantejava l'Estat". 
En aquest sentit, afirmava que el 
govern va deixar escapar l'opor·
tunitat de declarar la independèn·
cia el 3 d'octubre, el dia que milers 

els primers dies d'octubre, però 

el dia 27 ja no".
D'altra banda, malgrat no haver 

reeixit la implantació d'un Estat 
propi, Rull feia una lectura positi·
va de totes aquelles experiències: 
"Ara sabem del cert què hi ha 

darrere el mur de l'Estat; quins 

són els camins transitables i 

els impracticables", i apuntava 
que l'Estat és "extraordinària-

de persones van sortir a rebutjar 
la violència policial i l'Estat esta·
va "del tot noquejat". "No vam 

gestionar bé els temps, perquè 

vam creure que els primers 

dies d'octubre hi havia marge 

per a la negociació en termes de 

dret internacional", deia. "Però 

la UE no es mou per emocions, 

sinó per interessos", i, "en cas 

de violència, hauria reaccionat 

X.L.

POLÍTICA  L'EXCONSELLER JOSEP RULL VA PARTICIPAR EN EL CICLE DE XERRADES D'ÒMNIUM CULTURAL A LA SALA TARAFA

"L'objectiu d'independència ha d'estar 
per sobre les dinàmiques dels partits"

A LA TARAFA  El periodista Vicenç Relats va conduir la xerrada amb Josep Rull

ment dèbil", perquè "per desac-

tivar-nos ha de desmantellar el 

seu propi estat de dret".
No obstant això, també alertava 

que "Espanya és capaç de tot per 

defensar la seva integritat terri-

torial", i que la cúpula del poder ju·
dicial espanyol està "fora de con-

trol en termes democràtics". Per 
això, deia, "hem de ser molt forts 

i tenir molta determinació per 

tirar endavant", i per fer·ho feia 
una crida a la "unitat" dels partits 
independentistes, que considerava 
la clau de la victòria de l'1·O.

"Aquells dies no hi havia fron-

teres entre partits i tots mirà-

vem endavant". "Després es va 

començar a esquerdar la unitat 

i van tornar els interessos par-

tidistes i els retrovisors", lamen·
tava. "Per això cal establir un 

nou full de ruta des de la unitat, 

posant per davant el projecte 

polític de la llibertat del país". 
I sobretot, "no deixar-se endur 

per la por, i continuar pensant, 

dient, fent i piulant, perquè l'es-

perança és més poderosa que la 

por".  X.LLOREDA

"Els pressupostos del govern 

Aragonès no són expansius, com 

ens volen fer creure, sinó que la 

proposta per a 2022 és menor 

que la liquidació del pressupost 

2020". Aquest és l'argument que 
exposava el diputat del PSC al Par·
lament, Jordi Terrades, per pre·
sentar·hi l'esmena a la totalitat.

Terrades reconeix que la des·
pesa ha crescut –en més de 5.000 
milions d'euros– però assegura 

i "només dediquen 49 milions a 

la reactivació industrial, quan 

el 2010 eren el triple".
A més, el diputat socialista gra·

nollerí alerta que l'endeutament 
ha passat dels 35.000 milions el 
2010 als 82.000 de 2021.

L'altra representant del PSC del 
Vallès Oriental al Parlament, la 
molletana Mireia Dionisio, posava 
sobre la taula "demandes del ter-

ritori que no s'han contemplat 

als pressupostos. Volem que el 

govern compleixi els compro-

misos i tregui temes que fa anys 

que té al calaix", deia. Així, el PSC 
ha presentat esmenes parcials a les 
inversions reals per a la comarca, 
basades en tres eixos –infraestruc·
tures, escoles i habitatge social–, i 
que suposen uns 7 milions d'euros.

El PSC proposa incloure par·
tides per a millores a la C·59 a 
Caldes i Sant Feliu de Codines –el 
projecte executiu està redactat 
des de 2017–; asfalt sonoreductor 

que és "gràcies a les aportacions 

a fons perdut de l'Estat i als fons 

Next Generation. Aquesta des-

pesa que es planteja, en reali-

tat, són els recursos que ja hem 

gastat els anys 2020 i 2021", in·
sisteix. De fet, Terrades assegura 
que els pressupostos proposats 
per a 2022 redueixen un 21% la 
inversió en polítiques de Salut, no 
inclouen el pla de xoc social anun·
ciat, no arriben al 2% en Cultura 

m.e.

ELS SOCIALISTES DEL VALLÈS ORIENTAL PRESENTEN LES SEVES ESMENES A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 

El PSC critica "retallades" 
del Govern en salut i indústria

JORDI TERRADES

i pantalles acústiques a la C·17, 
controls semafòrics a la C·1415b a 
Caldes i Santa Eulàlia de Ronçana, 
i les obres de la variant C·1413 en·
tre Sentmenat i Caldes. Pel que fa 
a la inversió en escoles, reclamen 
la reforma integral de l'Escola 
Sagrada Família de la Llagosta, la 
rehabilitació del Centre d'Adults 
i l'eliminació de barreres arqui·
tectòniques a l'INS Marina també 
de la Llagosta. En l'apartat d'ha·
bitatge, partides per a l'inici de 
la construcció dels 80 habitatges 
social "promesos des del 2009" 
a Mollet, entre altres.  m.E.

En el doble vessant de diputat i regidor de l'Ajuntament de Granollers, Terrades  

es referia a l'aprovació fa unes setmanes de la proposta no de llei socialista sobre 

la ronda Sud i considerava que, un cop superats els tràmits –uns 4 mesos, deia–, 

hi haurà pressupost de les partides genèriques per començar a fer-hi actuacions, 

com l'asfalt sonoreductor i la instal·lació de radars i de sistemes de lectura de 

matrícules per evitar el trànsit de vehicles pesants. Pel que fa a les inversions reals 

previstes a Granollers en la proposta de pressupostos del Govern català, Terrades 

torna a atribuir el mèrit al govern socialista de Pedro Sánchez: "L'ampliació
de l'hospital forma part del fons Covid que va destinar l'Estat a Catalunya".

Partida genèrica per a la ronda Avui, dijous (19 h), la llibreria La 
Gralla acollirà la presentació del 
llibre Amb Poblet al cap i al cor, a 
càrrec del seu autor Joan B.Culla i 
l'historiador vallesà Joan Garriga. 
Joan B. Culla hi explica la vida del 
pare Morgades, que va ser foragi·
tat de Poblet, desterrat a França i 
condemnat a l'exili. El llibre trac·
ta les relacions entre l'Església i 
la dictadura franquista, i entre 
catolicisme i catalanisme. 

HISTÒRIA

Joan B. Culla parla 

del pare Morgades
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PASSATGE ARBECA, 3 GRANOLLERS (Al costat de Carrefour) 

    679 633 709  ·  607 922 455

Menú Nadal i Sant Esteve
Per picar:

Amanida de salmó amb guacamole i vinagreta de cítrics
Caneló de vedella esmollada amb crema de parmesà

Cruixent de llagostins i verdures amb romesco

Primer plat:
Sopa de galets amb pilota

Segon plat a escollir:
Timbal de garrí confitat amb cremós de moniato

o
Tronc de lluç amb crema de gambes i gules saltejades

Postre:
Arbret de Nadal amb xocolata i crema anglesa

Bodega:
Vi negre Carles Sala Casanovas criança D.O. Catalunya

Aigua
Cafès o infusions, dolços nadalencs i cava

Preu: 32 € (IVA inclòs)

Menú Cap d’Any 
Aperitiu:

Capritx de codorniu
Cruixent de botifarra del perol amb ceba confitada

Pernil ibèric

Primer:
Caneló de marisc amb crema de llamàntol

Segon:
Filet de vedella amb poma caramel·litzada, 

foie i reducció d’Oporto

Postre:
Ferrero de xocolata blanca amb maracujà

Bodega:
Vi negre Ribera del Duero i cava

Aigua
Cafès o infusions - Raïm de la sort, cotilló + DJ

Preu: 63 € (IVA inclòs)

Menús dia 1 de gener i Reis
Pica pica:

Amanida de fumats amb vinagreta de llimona
Pa amb tomàquet i pernil

Brownie de bou amb crema de ceps
Gambes a la planxa

Segon plat a escollir:
Pollastre a la catalana

o
Bacallà confitat amb sobrassada ibèrica, mel i pistatxo

Postre:
El dia 1 de gener, el postre serà a escollir

El dia de Reis, el postre serà Tortell de Reis

Bodega:
Vi negre Carles Sala Casanovas criança D.O. Catalunya

Aigua
Cafè o infusió i cava

Preu: 28 € (IVA inclòs)
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La Fira de l'Economia So-
cial i Solidària (FESS) de 
Granollers donava el tret 

de sortida dissabte a les activitats 
programades a Granollers en su-
port a La Marató de TV3 i Catalu-
nya Ràdio, enguany dedicada a la 
investigació de les malalties men-
tals i amb el lema La Marató que 

trenca murs. Hi participaven amb 
tallers i exhibicions els Xics, l'Es-
bart Dansaire, Passaltpas i l'Esco-
la Kilometro 13, així com diferents 
establiments i entitats de la ciutat. 
Tots plegats sumaven 960 euros, 
que s'afegeixen a les aportacions 
de les biblioteques de Granollers a 
través de la venda de llibres usats 
aportats pels usuaris. Fins dissab-
te encara es pot acudir a Can Pe-
drals i Roca Umbert a comprar-ne, 
i avui, coincidint amb el mercat 
del dijous, hi haurà una parada a 
la Porxada, de 9.30 a 13 h.

Fins ara també han participat 
amb la causa Parc Estudi, el Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental, 
Del Rec al Roc, Més que Comerç 
i Som Porxada, el Col·legi l'Estel 
i la Coral Art-9, que diumenge 
va oferir un concert nadales i de 
cançons d'autor a la Sala Tarafa. 
Aquest cap de setmana, el més 
intens pel que fa a les activitats 
de suport a La Marató, prendran 
el relleu les entitats de la Taula 

mental de la ciutat –el club social, 
el servei de rehabilitació comuni-
tària, l'Hospital, el CESMA, etc.).

A les Franqueses
A les Franqueses, l'AFA de l'Escola 
Joan Sanpera organitza divendres 
(16.15 h) un berenar popular per 
als alumnes, que podran fer a por-
tacions en unes guardioles que hi 
haurà a les entrades de l'escola, en 
col·laboració amb l'alumnat de 6è. 
Dissabte (17 h), l'Ateneu Popular 
La Tintorera organitza una sessió 
de contacontes de l'escola de fut-
bol de l'AE Ramassà a Etetak (Ca-
merun) i una sessió de jocs de taula 

de Salut Mental de Granollers i 
comarca amb una marató de mú-
sica jove per a la salut mental, en 
col·laboració amb el Gra, que tin-
drà lloc dissabte, de 16 a 21 h, a 
la plaça de l'Església. Hi actuaran 
Adrien Broadway, Sabana, Reska-
te, Police Line i Dystopia, entre al-
tres grups i artistes.

Diumenge (10.15 h), coincidint 
amb el dia d'emissió de La Mara-
tó, serà el torn de l'associació de 
familiars per la salut mental Da-
ruma i Granollers Pedala organit-
zaran una bicicletada popular que 
sortirà de la plaça Barangé i farà 
un recorregut pels serveis de salut 

La 38a excursió popular que orga-
nitza l'Agrupació Excursionista de 
Granollers (AEG) i l'esmorzar so-
lidari de Mans Unides va aplegar 
diumenge unes 150 persones, de 
manera que es van poder recap-
tar 615 euros gràcies a les col·la-
boracions a través dels tiquets de 
l'àpat i a les aportacions altruistes 
de les firmes Arderiu, Fruits Sa-
garra, Tres Torres i Covalco. Els 
diners recaptats se sumaran per 
al projecte de formació que Mans 
Unides està impulsant enguany 
a Pocoata, a la zona del Potosí 
(Bolívia), amb l'objectiu de con-
tribuir a la sobirania alimentària 
de la població. El programa, per 
a unes 120 famílies amb deficièn-
cies nutricionals –580 persones–, 
pretén reforçar els processos de 
producció, transformació i accés 
als productes alimentaris de cinc 
comunitats camperoles, de mane-
ra que puguin generar excedents 
que puguin portar a mercats. 

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

ANASTASIA MULROONEY

SOLIDARITAT GRANOLLERS I LES FRANQUESES SE SUMEN ALS ACTES DE SUPORT A LA MARATÓ DE TV3, DEDICADA A LA SALUT MENTAL I QUE S'EMETRÀ DIUMENGE

L'ENTITAT RECAPTA 615 EUROS PER UN PROJECTE A BOLÍVIA, AMB L'ESMORZAR DE DESPRÉS DE LA MARXA DE L'AEG

Entitats que 'trenquen murs'

SORTIDA  La caminada per l'entorn de la ciutat té la Porxada de punt de trobada

GRANOLLERS DANSA  L'activitat a la Porxada va aconseguir 960 euros solidaris

Excursió popular amb Mans Unides

■ L'Editorial Alpina ha fet una edició es-
pecial del mapa de Granollers i entorns, 
amb motiu del seu 75è aniversari de la 
38a edició de l'excursió de l'AEG. Tots 
els participants se'l van endur de regal.

L'EDITORIAL ALPINA 
EDITA UN MAPA  
DE LA 38a EDICIÓ

Dilluns (18.30 h), el Casal Cívic 
Granollers Centre –al carrer Nou, 
22– acollirà la presentació de la 
primera conserva ecològica de to-
màquet d'una varietat local, creada 
gràcies a la col·laboració de grups 
de consum i elaboradors del Vallès. 
L'acte tindrà format de tast d'es-
pecialitats preparades amb el pro-
ducte de la mà de la cuinera Montse 
Palou. El tomàquet és de la varietat 
Pera Delta i s'ha cultivat a l'Hort La 
Fanecada de Cardedeu, i envasat a 
l'Agrària del Vallès i l'obrador Can 
Garriga Biocibus. És un projecte 
col·laboratiu d'economia social i 
solidària en què han participat La 
Magrana Vallesana, Cinc Quarteres 
de Mollet, La Fresca de Cardedeu, 
La Magrana de la Garriga, Egarenca 
de Terrassa i El Rodal de Sabadell, 
amb l'acompanyament de l'Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental i de 
Llavors Orientals. 

Dilluns, tast de la 

conserva ecològica 

del tomàquet local

varietat Pera Delta

N.M.

tant per a infants com per a adults. 
En el marc de la Fira de Nadal, 

diumenge, l'Ajuntament farà una 
sèrie d'actes per recaptar diners 
per a La Marató, com el tast d'es-
cudella, la botifarrada i les sessi-
ons de tai-txí de dissabte i els dies 

23 i 30 a plaça de l'Ajuntament (11 
h). A més, l'AV de Sant Mamet de 
Corró d'Amunt també recaptarà 
fons mitjançant l'organització d'un 
tió, una xocolatada i una cantada 
de nadales. Fins ara, l'Associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals ha 
aportat 300 euros amb un concert 
coral diumenge passat. M.E.

La Fira de l'Economia So-
cial i Solidària (FESS) de 
Granollers donava el tret 

Quinto de Xics per combatre l'anorèxia
Els Xics de Granollers dedicaran enguany l'habitual Quinto Solidari –que 
celebren a l'Aplegador de Roca Umbert la tarda de Sant Esteve–. Enguany 
la colla destinarà la recaptació a l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulí-
mia de Catalunya i a la Fundació Sant Joan de Déu, tenint en compte com 
la pandèmia ha fet augmentar els trastorns alimentaris entre els joves. 
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Coincidint amb el mercat setmanal 
de Granollers, els Mossos d'Esqua-
dra van dur a terme dijous passat 
un dispositiu extraordinari de pai-
sà i d'uniforme als principals car-
rers comercials de la ciutat i als es-
pais on es desenvolupa el mercat. 
La patrulla d'uniforme va fer el pa-
trullatge a peu fent prevenció i do-
nant informació als visitants i co-
merciants, mentre que la patrulla 
de paisà feia esperes i seguiments 
a possibles furtadors. El disposi-
tiu s'emmarcava en la campanya 
policial Store iniciada a finals de 
novembre i que s'enfoca sobretot 
al teixit comercial per prevenir de-
lictes davant l'increment de l'acti-
vitat econòmica i social amb motiu 
de les festes de Nadal.

El dispositiu va acabar amb dues 
persones denunciades per delicte 
lleu de furt després de sostreure la 
cartera amb diners i documentació 
a un visitant del mercat; i amb dues 
persones denunciades penalment 
per delicte de falsificació de docu-

que els preus als llocs oficials varia 
entre els 40 i els 60 euros segons 
les zones en què es fa el trajecte. La 
falsificació era de bona qualitat, ja 
que els títols de transport falsificat 
superaven els detectors de pas de 
les estacions. En aquest cas es van 
intervenir un total de 92 títols de 
transport falsificats.

ment privat i delicte menys greu 
d'estafa. En aquest cas, segons els 
Mossos, eren dues dones de Bada-
lona que venien de manera ambu-
lant mitjons i altra roba als com-
pradors del mercat. Amb l'excusa 
de vendre els mitjons, les dues do-
nes venien targetes de Renfe falsifi-
cades a un preu de 5 euros, mentre 

MOSSOS D'ESQUADRA

DSUCCESSOS DISPOSITIU EXTRAORDINARI DELS MOSSOS DURANT EL MERCAT DELS DIJOUS

Dues venedores del mercat, 
falsificadores de bitllets de tren

FALSIFICACIÓ DE QUALITAT  Els títols de transport falsos intervinguts

Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir dimarts, poc després de les 3 
h de la matinada, dues persones 
de 20 i 23 anys, veïnes de Breda 
i Santa Perpètua, acusades de co-
metre robatoris a l'interior d'al-
menys dos vehicles estacionats a 
la zona del Camí Romà i del carrer 
Joan Corominas, al nord de la ciu-
tat. Segons els Mossos, els dos jo-
ves van forçar dos vehicles per ac-
cedir al seu interior per robar-hi, i 
també van provar-ho amb el pany 
d'una casa a la mateixa zona. Ve-
ïns de l'habitatge van alertar els 
agents, que van poder atrapar in 
fraganti els dos joves després d'in-
tentar fugir cap a Bellavista. D'al-
tra banda, la Policia Local també 
va atrapar la mateixa matinada 
de dimarts un altre jove d'uns 20 
anys, veí de Manresa, acusada de 
robatori a l'interior de vehicle, en 
aquest cas al carrer Manel Corne-
lla, darrere l'Hospital. Els agents 
van sospitar d'ell en veure que 
s'amagava de la patrulla policial. 

ATRAPATS IN FRAGANTI

Tres detinguts 
de matinada per 
robatori a l'interior 
de vehicles

Agents del grup operatiu de delin-
qüència (GODA) i de la unitat d'in-
vestigació de l'ABP de Granollers 
van detenir, el 2 de desembre, 9 
persones per un delicte contra la 
salut pública. En l'operatiu policial 
es van intervenir 201 quilos de cab-
dells de marihuana. La interven-
ció es va fer a l'AP-7, en terme de 
Llinars, quan els agents del GODA 
patrullaven en un lloc sensible com 
són les àrees de descans durant la 
nit. Els agents van detectar com un 
grup de persones marxaven del 
lloc en veure la policia, tot i que hi 
deixaven una furgoneta estaciona-
da. En l'escorcoll del vehicle es van 
trobar els cabdells de marihuana. 
També van ser comissats els dos 
vehicles que utilitzava el grup i es 
van detenir 9 persones d'origen 
albanès com a responsables de la 
mercaderia, algunes de les quals ja 
tenien antecedents pels mateixos 
motius. Els detinguts van quedar 
en llibertat amb càrrecs després de 
passar a disposició judicial.

NOU ALBANESOS DETINGUTS

Intervinguda una 
furgoneta amb 201 
quilos de cabdells 
de marihuana

La colla dels Blaus ha obert les vo-
tacions per escollir qui s'endurà 
enguany el Premi Home dels Nas-
sos, una distinció que s'atorga cada 
any, des de 2005, a les persones o 
grups que "han tingut els sants 

nassos de fer-la o dir-la ben 

grossa, per bé o per mal, durant 

l’any". Els candidats d'aquesta edi-
ció són les males olors a Granollers 
i l'app NasApp, l'aplicació mòbil 
que registra les pudors que es de-
tecten a la ciutat; la Plataforma per 
l’Aigua, que havia d'assolir 6.758 
firmes per "decidir si decidim"; 
la regidoria d’Urbanisme, pel nou 
polígon industrial al sector 125 
–"té nassos que amb polígons 

mig buits s'aprovi la creació d'un 

nou polígon de 55 ha"–; el cinema 
de l'Escola Ferrer i Guàrdia, per ser 
una iniciativa "agosarada", i el re-
gidor Àlex Sastre, pel seu nou càr-
rec de director general de Joventut 
de la Generalitat. 

També són candidats el vídeo 
promocional de Visit Granollers, de 

POPULAR LA PROCLAMACIÓ ES FARÀ PÚBLICA EL DIA 30

La Plataforma per l'Aigua, 
Àlex Sastre i la Policia Local 
aspiren a l'Home dels Nassos

Una dotació dels Bombers va in-
tervenir dimecres, al voltant de les 
11.30 h, en una fuita de gas detec-
tada en un armari de comptadors 
situat a l'exterior del número 84 
del carrer Josep M. de Sagarra, a la 
Font Verda. Els Bombers van ser 
alertats pels veïns de l'immoble 
del costat d'una forta pudor de gas, 
i van acudir a fer una revisió a les 
instal·lacions de la zona. En detec-
tar l'origen de la fuita, de poca im-
portància, van tancar la clau de l'es-
comesa i van passar el testimoni a 
la companyia subministradora. ❉

Petita fuita de
gas en un edifici 
de la Font Verda

Un home de 72 anys, veí de Be-
llavista, va morir el cap de set-
mana al parc del Mirador, situat 
en aquest mateix nucli de les 
Franqueses. Segons expliquen els 
Mossos d'Esquadra, que es van fer 
càrrec del cas, l'home hauria pa-
tit una possible aturada cardíaca 
mentre passejava per la via públi-
ca. Els fets van passar diumenge 
poc després de les 8 del matí. ❉

Mor un home
al parc del Mirador

Serveis Funeraris Cabré Junque-
ras, l'empresa que gestiona bona 
part dels cementiris i serveis fu-
neraris de la comarca, entre els 
quals el tanatori de Granollers, 
instal·larà panells solars a la co-
berta d'aquest equipament per 
cobrir part de les seves necessi-
tats energètiques. L'acció donarà 
continuïtat a l'aposta per l'ener-
gia solar que la mateixa empresa 
ja ha fet al tanatori de Mataró, on 
gairebé una quarta part de l'ener-
gia que es consumeix prové de 
fonts renovables –312 panells so-
lars de 310W–. 

D'altra banda, Cabré Junqueras 
també ha incorporat dos vehicles 
elèctrics que se sumen als furgons 
fúnebres i turismes elèctrics dels 
quals ja disposa la flota de l'em-
presa. A més de funcionar amb 
energia neta, aquests vehicles su-
posen una reducció en el cost de 
servei i manteniment i permeten 
l'accés a zones especials tant dins 
com fora de la ciutat. "La flota de 

vehicles de Cabré Junqueras la 

formen un total de 33 cotxes, 

sis dels quals són elèctrics", diu 
Josep Maria Mons, director gene-
ral de Cabré Junqueras. "Tenim 

tres punts de recàrrega especi-

alment habilitats –dos a Mataró 
i un a Granollers– i el nostre ob-

jectiu és que, a la llarga, tota la 

flota estigui formada per vehi-

cles elèctrics". En aquesta apos-
ta per la sostenibilitat, l'empresa 
recorda que ja va ser pionera en 
oferir únicament fèretres eco-
lògics, lliures de vernissos i pin-
tures, per reduir les emissions a 
l'atmosfera en un moment de fort 
creixement de les incineracions.

MEDI AMBIENT TAMBÉ DISPOSA DE NOUS VEHICLES ELÈCTRICS

Cabré Junqueras instal·larà 
plaques solars a la coberta 
del tanatori de Granollers

L'empresa funerària

va ser pionera en oferir

fèretres ecològics, lliures 

de vernissos i pintures

l'àrea de Turisme; la Policia Local, 
per la gestió d'una persona èbria a 
la via pública ara fa uns mesos; el 
col·lectiu Mobro.cat, pel seu sopar 
de bigotis, la Coordinadora Femi-
nista de Granollers, pels seus "nas-

sos contra el patriarcat", i l'Edito-
rial Alpina, pel seu 75è aniversari.   

Els participants en la votació en-
traran en el sorteig d'un joc de tau-
la d'Homoludicus, i l'acte de procla-
mació de l'Home dels Nassos serà 
el 30 de desembre a les 19 h en un 
acte a La Troca. En acabar, hi haurà 
música i brindis al local de Blaus.
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DIMARTS 21 DE DESEMBRE
Fonda Europa
A LES 19.00 h

A GRANOLLERS 
TRENQUEM 
LA FALSA 
NORMALITAT

PROU REPRESSIÓ
assemblea-Granollers activitats desembre

ANC Granollers 
us desitja Bon Nadal 
i un millor Any Nou

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
05/12 Antonio Barranco Domènech 77 anys 

07/12 Antonia Villazán Vizuete  92 anys

07/12 Carlos Caro Betancourt  86 anys 

08/12 Purifi cación Rodríguez C.   74 anys
08/12 Manuel Lira Rodríguez    102 anys 
08/12 Txus Rentería Aguilar  49 anys
09/12 Núria Perdiguer Sabaté  85 anys 
09/12 Rosa Roige Pibernat     101 anys
10/12 Dolores González Romero  75 anys
10/12 David Regué Gallart  45 anys 
10/12 Natividad Sellés Griera  89 anys 

10/12 Genís Lloveras Estrada   92 anys 
10/12 José Latorre Osorio  68 anys 
11/12 Trini de la Cruz Aparicio     89 anys 
11/12 Miquel Miró Medrano   95 anys
11/12 Consuelo García Cremades     76 anys 
12/12 José Batalla Neu  76 anys
12/12 Fidelina Villaescusa Jarque  86 anys 
12/12 Francisco Pallarès Almirall  94 anys 
12/12 Josep Nicolau Pascual  90 anys
13/12 Mariano Perales Díaz  74 anys 
13/12 Rosa Martínez Ortega  74 anys

LES FRANQUESES. Fins a 500 vehi-

cles es van concentrar el dimecres 

8 de desembre, entre la 1 i les 5 de 

la matinada, al polígon Pla de Lle-

rona després d'haver-se concen-

trat prèviament en altres polígons 

de Llinars per celebrar-hi una 

festa del motor a l'aire lliure. Uns 

dies abans, la matinada de dissab-

te a diumenge, també hi va haver 

una altra trobada semblant al ma-

teix polígon de Llerona, en aquest 

cas amb un centenar de vehicles. 

En aquest tipus de trobades, més 

habituals des de l'inici de la pan-

dèmia, són habituals el consum 

d'alcohol i les curses il·legals de 

vehicles esportius o tunejats, amb 

fortes accelerades, derrapades i 

tubs d'escapament modificats, una 

pràctica que cada cop aplega més 

participants i espectadors convo-

posessin en risc els joves concen-

trats. Els Mossos expliquen que, 

davant d'episodis com aquest, el 

cos reforça els patrullatges pre-

ventius sobretot els caps de set-

mana i en horari nocturn, si bé 

també es fa patrullatges reactius 

quan tenen coneixement de con-

centracions sobrevingudes. "De 

vegades es fan dispositius pla-

nificats quan es té coneixement 

confirmat amb anterioritat, i so-

vint es fan controls policials de 

pas conjunts amb les policies lo-

cals per prevenir l’arribada dels 

vehicles als polígons", expliquen. 

El maig passat, una carava-

na d'uns 500 cotxes també es va 

concentrar al polígon Palou Nord 

després de desplaçar-s'hi des de 

Llinars. Arran d'això, per dissuadir 

aquestes concentracions, l'Ajunta-

cats per les xarxes socials. 

Alertats d'aquestes concentraci-

ons per part d'empreses i veïns de 

la zona, Mossos d'Esquadra i Poli-

cia Local van patrullar pel polígon, 

tot i que, segons afirmen, no va 

caldre intervenir perquè la nit es 

va desenvolupar sense incidents 

destacats. Les patrulles policials sí 

que van controlar els accessos per 

impedir l'accés de més vehicles a 

la zona i van fer controls preven-

tius per evitar conduccions que 

ARXIU

SUCCESSOS DES DE L'INICI DE LA PANDÈMIA SÓN MÉS HABITUALS LES CURSES IL·LEGALS DE VEHICLES I ELS 'BOTELLONS' NOCTURNS MULTITUDINARIS

Concentració de cotxes de
matinada al polígon de Llerona

MOBILITAT LA PLATAFORMA 'PERQUÈ NO ENS FOTIN EL TREN' DENUNCIA LA DEIXADESA DE L'R3

El Tren Blanc, el semidirecte de 

l'R3 que uneix Barcelona amb l'es-

tació d'esquí de la Molina –amb pa-

rada a Granollers-Canovelles–, va 

reprendre el seu funcionament dis-

sabte després que s'hagués suspès 

el servei i la plataforma Perquè no 

ens fotin el tren i la Generalitat exi-

gissin a Renfe la seva recuperació. 

Aquest tren, amb un comboi diari 

d'anada i un de tornada els caps de 

setmana i festius d'hivern, connec-

ta Barcelona i la Molina en 2 hores 

i 22 minuts, i a l'estació, un autobús 

llançadora porta els passatgers fins 

a les pistes, amb el forfet de l'es-

tació inclòs. En funcionament des 

de fa 10 anys, el 2020 el servei va 

quedar anul·lat per la pandèmia i 

enguany ja no es va recuperar. Així 

ho va denunciar la plataforma Per-

què no ens fotin el tren, mentre que 

Renfe, operadora del servei, va ex-

plicar que el dèficit de maquinistes 

El Tren Blanc reprèn el servei 

després de la suspensió

i de les queixes dels usuaris

els impedia mantenir tots els ser-

veis de 2019, entre els quals el Tren 

Blanc, i que posar-lo en servei im-

plicaria restriccions en altres línies. 

No obstant això, el vicepresident 

Puigneró va exigir a Renfe la seva 

restitució immediata i va lamentar 

el "traspàs fake de Rodalies del 

2009, que no permet a la Gene-

ralitat de gestionar íntegrament 

el servei de Rodalies". 

La reducció de l’oferta de l’R3 

per la supressió del Tren Blanc se 

suma als 6 trens diaris suprimits 

l'any passat entre l’Hospitalet i Gra-

nollers-Canovelles, i als 6 serveis 

entre les Franqueses i la Garriga 

substituïts per autobús a causa de 

les obres del desdoblament. 

ment de Granollers va prohibir 

l'estacionament de vehicles als 

aparcaments del carrer Marconi, 

al polígon Congost, i de l'església 

de Palou les nits de divendres, dis-

sabtes i diumenges, de 23 h a 5 h, 

tal com s'havia fet un temps abans 

a l'aparcament del Parc Firal.

Bretolada a poca distància
Es dóna la circumstància que la 

mateixa nit de la primera concen-

tració, la marededéu de Fàtima de 

Llerona –a poca distància del polí-

gon– va ser objecte d'un atac van-

dàlic. Uns desconeguts van malme-

tre tota la instal·lació, van arrencar 

els testos, les plantes i els ciris que 

hi ha a l'altar i van esquerdar el 

vidre que protegeix la figura de la 

marededéu, probablement a cops 

amb un objecte contundent. L'en-

demà al matí, grups de voluntaris 

van endreçar i netejar l'espai. 

La mateixa nit hi va

haver un acte vandàlic

a l'espai dedicat a 

la marededéu de Fàtima

DESPERFECTES  Algú va esquerdar el vidre amb un objecte contundent
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El cel sense tu és un curtmetratge 

que recupera la figura de les dues 

primeres aviadores catalanes en 

temps de la República, Pepa Co-

lomer i Dolors Vives. La pel·lícula 

s'ha projectat en la darrera edi-

ció de la Mostra de Curtmetrat-

ges Crispeta d'Or de Montornès. 

Al darrere d'aquest projecte hi 

ha el realitzador granollerí David 

Blanch, al capdavant de la produc-

tora Indiana Studio. Blanch era 

mestre a l'Escola Superior d'Imat-

ge Personal Margaret de Grano-

llers i recorda que "a les classes hi 

havia molta teoria i els alumnes 

anaven a pocs rodatges. Alesho-

res, com que era el meu últim 

any com a docent, vaig pensar 

que el treball de fi de curs, que 

consistia en la creació i carac-

terització d'un personatge, es 

podia fer igualment, però en el 

marc d'un rodatge real en lloc 

d'una exposició oral a l'aula".

La directora de l'escola, Laura 

Dalmau, no només va acceptar 

el repte, sinó que el centre tam-

bé hi ha participat, en qualitat de 

coproductor. Es van formar dos 

Borràs, rodat a Granollers, té com 

a protagonista a la primera per-

sona transsexual documentada a 

l'Estat espanyol, que va viure a la 

València del segle XV.

El cel sense tu planteja l'encon-

tre, a finals de la Guerra Civil, en-

tre Pepa Colomer i la seva millor 

amiga, Dolors Vives, interpretades 

per la granollerina Judit Garrell 

i la vigatana Júlia Cervera Marsó. 

Blanch explica que "la Pepa va 

estar molt relacionada amb els 

cercles intel·lectuals i artístics 

de l'època. Són dues persones 

que van fer coses increïbles, 

però han passat desapercebu-

des. Ara que he investigat sobre 

elles ja no sóc tan objectiu i puc 

dir que me les estimo".

L'equip va buscar localitzacions 

per rodar i, a través del regidor 

de Montornès Jordi Delgado, van 

poder fer-ho a l'interior de l'antic 

grups i en dos mesos intensos es 

va fer recerca, escriure el guió i 

rodar dos curtmetratges, en dos 

caps de setmana consecutius de 

juny. Les limitacions pressupos-

tàries i de temps van aconsellar 

plantejar-los en forma de diàleg 

i en un escenari únic. Margarida 

ESCARLATA BLANCO

MEMÒRIA HISTÒRICA LA PEL·LÍCULA HA NASCUT COM A PROJECTE DOCENT I HA IMPLICAT DIVERSOS PROFESSIONALS DE L'AUDIOVISUAL DEL VALLÈS ORIENTAL

La productora Indiana estrena un
curt sobre dues pioneres de l'aviació

RODATGE  D'esquerra a dreta, Judit Garrell, Jett Kirkerud, David Blanch, Ramon Forns i Júlia Cervera

L'equip

David Blanch ha estat durant molts anys 

membre de la colla dels Blancs i en el seu 

si ha trobat alguns dels seus col·labora-

dors habituals, amb els quals s'entén 

molt bé. Un d'aquests és Ramon Forns, 

que va ser cap de la colla. Un altre és Jett 

Kirkerud, integrant dels Xics de Grano-

llers. L'actriu granollerina Judit Garrell, 

coprotagonista d'un dels curtmetratges, 

també forma part de la colla blanca.

EL PLANTER DE 

LA COLLA DE BLANCS

refugi antiaeri de Ca 

l'Arnau. Llavors van sa-

ber que en uns terrenys 

propers hi havia hagut 

un camp d'aviació re-

publicà. "A la Pepa i la 

Dolors no les deixaven volar en 

combat, però sí que entrenaven 

els pilots, amb la qual cosa hi ha 

una possibilitat que en algun 

moment haguessin estat allà", 

comenta el director. Ara, amb el 

curt com a eina per realçar el patri-

moni local, l'Ajuntament de Mon-

tornès s'ha compromès a investi-

gar-ho en els arxius municipals.

Els dos curtmetratges han comp-

tat amb una postproducció de so 

a càrrec del músic calderí Ramon 

Solé i la Júlia va quedar tan marca-

da pel seu personatge que va com-

pondre i interpreta la cançó dels 

crèdits finals. La il·lustradora de 

Montornès  Laura Blanco ha disse-

Un altre treball amb el segell Indiana 

que està donant moltes satisfaccions 

és la participació tècnica en el 

videoclip I'm not a stone de la cantant 

barcelonina Leila, dirigit per Lara 

Sánchez, sorgida de l'ESCAC. Ja ha 

estat seleccionat en dos festivals 

internacionals, a Nova York i a Sidney, 

i també al 33è Girona al Festival de 

Cinema de Girona, aquest novembre.

Amb projecció internacional

nyat el cartell. 

Blanch va crear la productora 

Indiana Studio a l'estiu de 2020, en 

plena pandèmia, per donar sortida 

a projectes personals i amb una vo-

cació clarament social. "M'agrada 

molt la història i les històries de 

les persones en situacions desa-

favorides. Volia crear una marca 

per, audiovisualment, donar-los 

veu i remoure consciències, per 

fer pensar". Ara l'equip es troba en 

la fase de preproducció d'un llarg-

metratge documental que girarà al 

voltant de la fotògrafa menorquina 

Ana Capó, que fa fototeràpia amb 

persones amb càncer i joves en risc 

d'exclusió social. CARLES RIOBÓ

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 8.30 a 13.30 h i de 16 a 20.30 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. 
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www.descansisalut.com 

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

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

MATALÀS 
DE VISCO GEL 
150 X 190 CM

BASE TAPISSADA 
REFORÇADA 
+ MATALÀS DE VISCO

Regala’t descans
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Dissabte, a partir de les 

11 h, s'instal·larà a la pla-

ça de la Porxada el tió so-

lidari gegant de Gran Centre que, 

com ja es tradició, reparteix regals 

per als més petits, alhora que per-

met recaptar aliments per omplir 

el rebost de la Fundació El Xiprer. 

Tant dissabte com diumenge, es po-

drà participar a l'activitat d'11 a 14 

h i de 17 a 20 h. Habitualment pas-

sen pel tió més d'un miler d'infants.

Enguany, a més, Gran Centre ha 

explicat que el tió solidari inclou-

rà una "sorpresa literària" per a 

qui s'apropi a la Porxada. 

L'Associació Jovent Ignorat tor-

na a organitzar el Cap d'Any Jove 

a Granollers sota el nom de la 

Revetlla dels Ignorats. L'orga-

nització celebrarà la 17a edició 

d'aquesta festa i enguany, després 

de l'aturada obligada de l'any pas-

sat per la Covid-19, la festa torna-

rà al pavelló municipal d'esports 

El Parquet. Jovent Ignorat ha tre-

ballat en col·laboració amb l'Ajun-

tament i les autoritats competents 

per tal que l'esdeveniment compti 

amb les mesures anticovid per-

tinents. El passaport Covid serà 

obligatori per accedir-hi.

La música serà la protagonista 

durant tota la nit. Les que falta-

band seran les encarregades de 

donar la benvinguda a l'any 2022, 

un grup de versions amb un re-

pertori 100% femení. Amb un es-

pectacle potent, combinen música 

i dansa amb altres disciplines i es 

proposen visibilitzar el paper de la 

dona en el món de la indústria mu-

sical. El seu repertori de compo-

sitores femenines engloba des de 

El Cap d'Any de Jovent 
Ignorat torna a El Parquet

COOPERACIÓ L'ASSOCIACIÓ COMERCIAL L'INSTAL·LARÀ AQUEST CAP DE SETMANA A LA PORXADA TRADICIÓ SERÀ LA 17A EDICIÓ DE LA REVETLLA DELS IGNORATS

El tió gegant de Gran Centre 
vol omplir el rebost d'El Xiprer JOVENT IGNORAT

EL CARTELL D'ENGUANY

ritmes llatins i el pop-rock dels 80, 

als hits més actuals. Seguidament, 

P&P Sound, un dels punxadiscos 

de la Disco Inferno, allargarà la 

gresca fins a les 7 de la matinada.

L'organització recorda que, 

igual que en les darreres edicions, 

les portes del recinte s'obriran a 

la 1 de la matinada, hi haurà ser-

vei de guarda-roba i la festa s'aca-

barà amb un esmorzar.

Les entrades només es poden 

comprar per internet al web www.

joventignorat.cat. 

La plaça de les Olles tornarà a re-

bre aquest dissabte el tradicional 

Caldo de Nadal Les delícies del 

Nadal, que des de fa dues dècades 

organitza l'Associació de Veïns de 

Granollers Centre. Així, de 10 a 

19 h, les persones que passin per 

a l'espai podran degustar aquest 

brou, que es cuina amb l'olla que 

durant tot l'any es guarda al sub-

sol de la mateixa plaça. 

L'AV CONVIDA NOVAMENT A DEGUSTAR EL BROU A LES OLLES

El Caldo de Nadal al centre, 

l'olor primerenca de les festes

EL PESSEBRE DE 
L'AJUNTAMENT 
ENTRA DINS EL PALAU

El pessebre institucional, que fins al 5 de gener es podrà visitar a l'edifici consis-

torial de la Porxada, està dedicat enguany al Mundial d'Esports. Així, el seu artífex, 

Ramon Aumedes, explica que ha recuperat una maqueta que ja va fer fa uns anys 

del Palau i que l'ha posada a punt –igual que l'edifici real per a la competició in-

ternacional–. En el cas de la rèplica sobre taula, hi ha posat fotos de jugadores de 

tots els esports que es practiquen a Granollers en un homenatge a l'esport femení.

M.E.
RAMON AUMEDES HA IDEAT UN BETLEM DEDICAT AL MUNDIAL D'HANDBOL I A LES JUGADORES

ARXIU / GRAN CENTRE

EL TIÓ SOLIDARI DE GRAN CENTRE

Concurs
L'ENTITAT CONVIDA A PARTICIPAR
AL CONCURS #NADALGRANOLLERS 
per mitjà de fotografies compartides
a Instagram amb aquesta etiqueta. 
Hi ha quatre categories per temes: 
decoració i comerç; tradició, 
retrobament i altres (família, amics, 
mascotes, llum, Nadal atípic, etc.). 
S'hi podrà participar fins al 6 
de gener i cal que l'autor segueixi 
el compte @grancentregranollers

i el mencioni a la publicació.

T.TORRILLAS

L'OLLA QUE ES GUARDA A LA PLAÇA

Dissabte, a partir de les 

11 h, s'instal·larà a la pla-

ça de la Porxada el tió so-
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Us desitgem 
molt bones 
festes!

Cuidem la teva 
bellesa natural,
tenim cura de 
la teva salut.

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

L'Associació de Veïns 

de Santa Eulàlia, amb 

la mirada posada al 25è 

aniversari del pessebre vivent de 

Corró d'Avall el 2023, reprèn en-

guany aquesta tradició, després 

de dos anys d'aturada. El 2019, 

l'organització va fer una pausa per 

reorganitzar-se i, l'any passat, la 

pandèmia va impedir la celebració 

del pessebre al voltant del pati de 

l'església de Santa Eulàlia, de ma-

nera que es va decidir fer virtual.

Enguany, en la represa, l'entitat 

ha hagut d'adaptar-se a les norma-

tives dictades pel Procicat i ajustar 

el recorregut i les característiques 

del pessebre per evitar aglomeraci-

ons. Fins ara, el de Corró d'Avall era 

un pessebre vivent molt teatralit-

zat, però en aquesta ocasió s'han li-

mitat les escenes amb text. En seran 

tres: "una a l'inici, de benvinguda 

al públic; una a meitat de recor-

regut, que serà l'anunciació als 

pastors, i la del final, amb l'ado-

ració dels reis al Betlem", detalla 

NADAL EL RECORREGUT AL VOLTANT DEL PATI DE L'ESGLÉSIA S'HA ADAPTAT A LA NORMATIVA COVID

Torna el pessebre vivent de 

Corró d'Avall després de 2 anys
L'Associació de Veïns 

de Santa Eulàlia, amb 

la mirada posada al 25è 

Dilluns es van obrir les reserves 

d'entrades per a les activitats 

de Nadal que necessiten control 

d'aforament, com són el Campa-

ment del Patge Gregori a Roca 

Umbert, els tallers de picarols i de 

fanalets i el Parc Infantil de Nadal 

(PIN) al Palau. Les reserves es po-

dran fer a través del web grano-

llers.cat/nadal.

El Campament del Patge Grego-

ri es farà els dies 3 i 4 de gener, 

i manté el format de visita guiada 

i recorregut iniciat l'any passat. 

Els tallers de fanalets i picarols es 

faran a la nau Dents de Serra de 

Roca Umbert els dies 27, 28 i 29 

TAMBÉ ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES PER AL PIN

Obertes les reserves per al 

campament del Patge Gregori
de desembre. Seran sessions de 

40 minuts amb aforament limitat 

de 10 a 13.20 h i de 16 a 19.30 h.

També caldrà fer reserva prè-

via d'entrades, en aquest cas al 

web www.rocaumbert.cat, per a 

La Tèrmica. Fàbrica dels Desitjos 

que tornarà a obrir les portes els 

dies 27, 28 i 29 de desembre amb 

visites de 40 minuts.

I enguany també torna el PIN, el 

Parc Infantil de Nadal, que es farà 

al Palau d'Esports els dies 2, 3 i 4 

de gener, de 10 a 14 h i de 16 a 20 

h, i que proposa activitats per a 

tota la família. Trobareu més in-

formació a www.pingra.org. 

Taller de fabricació de joguines
El Diverdivendres d'aquesta setmana també s'impregnarà d'esperit na-

dalenc i es transforma en el Diverjoguines, un taller de fabricació de 

joguines amb L'Obrador Can Manetes, adreçat a famílies amb infants 

de 4 a 11 anys. De fet, hi haurà dos grups, el primer, de 17 a 18, per als 

nens i nenes més menuts, de 4 i 5 anys, i el segon, de 18.30 a 19.30 h 

per a infants de 6 a 11 anys. L'activitat és gratuïta però cal inscripció a 

granollers.cat/diverdivendres o als centres cívics. 

■ El Grup de Muntanya de Santa Maria 
de Llerona farà la ja habitual pujada del 
pessebre al Pedró aquest diumenge. 
L'entitat va recuperar aquesta tradi-
ció fa sis anys i, des de llavors, després 
de Santa Llúcia, presenta el pessebre a 
l'església (10.45 h) i inicia una caminada 
al migdia per a dur-lo a la creu del Pedró 
de Llerona, on també es farà  una canta-
da de nadales. La creu metàl·lica del pe-
dró va ser arrencada l'any 2012, i el 2013 
se'n va col·locar una altra de menors 
dimensions al mateix indret. El 2016, 
aprofitant la preparació de la primera 
pujada del pessebre, el grup de mun-
tanya va restituir la creu original. La jor-
nada acabarà de nou amb nadales i una 
botifarrada (13.30 h) davant Santa Maria 
de Llerona. El preu de la inscripció és de 
5 euros i es poden fer fins avui, dijous.

EL GRUP DE MUNTANYA 
DE LLERONA PUJA 
EL PESSEBRE AL PEDRÓ

Joan Carles Casado, de l'AV Santa 

Eulàlia. L'aturada i la pandèmia 

també han fet disminuir una mica el 

nombre de figurants, que, amb tot, 

ronden el centenar. Tot plegat serà 

un bon punt de partida "per pre-

parar-nos per al 25è aniversari", 

diu Casado, qui destaca la renovació 

de participants que viu l'entitat.

Els tres passis del pessebre vi-

vent de Corró d'Avall es faran dis-

sabte i diumenge a partir de les 

17.30 h. El darrer serà a les 19.30 

h. El preu de l'entrada serà de 4 

euros per als adults i de 2 per als 

infants, i per primera vegada els 

tiquets es poden comprar en línia, 

a través del web de la Federació 

de Pessebres Vivents de Catalunya 

–entrades.pessebresvivents.cat–.

Fem el de sobretaula
D'altra banda, l'AV Sant Mamet 

de Corró d'Amunt organitza, com 

cada any, l'activitat Fem el pesse-

bre de Nadal, diumenge a les 11 h 

a les Antigues Escoles. 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
10 GENER
9.30 a 12.30 h. 
Workshop On line. 
KIT DE RECURSOS I EINES 
PER A PROJECTES DIGITALS
Granollers Mercat 

14 GENER
9.30 a 12 h.
Emprenedoria. Formació presencial. 
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Granollers Mercat

20 GENER
9 a 14 h. 
Empresa i emprenedoria. 
Formació de 20 hores. Presencial.
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 
DE PROJECTES
L’objectiu del curs és capacitar als 
alumnes per gestionar projectes, tant 
des de la perspectiva de l’equip de 
treball com de la del líder.
La Cambra de comerç - Granollers

21 GENER
9.30 a 12 h.
Emprenedoria. Formació presencial. 
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

Vols rebre totes les novetats? Dona’t d’alta al nostre butlletí!

EMPRESA I TREBALL 
OBRE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS 
PER A L’AUTOOCUPACIÓ 
DE JOVES DOTADA AMB 
10 MILIONS D’EUROS

• Les subvencions del Departament 
d’Empresa i Treball poden arribar fins als 
13.510 euros per jove donat d’alta durant 
un any al règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors autònoms 
(RETA), o règim especial equivalent o a 
la mutualitat del col·legi professional 
corresponent.

• La convocatòria de subvencions, que 
romandrà oberta durant un mes, cerca 
afavorir l’autoocupació de persones joves 
i s’emmarca en el programa REACT-UE

https://bit.ly/garantiajuvenilgranollers

PUNT REEMPRESA 
GRANOLLERS
Coneix el nou programa 
de recreixement 

Has comprat un negoci i vols fer-lo 
créixer? Tens una empresa i vols anar més 
enllà? Vols que el teu negoci faci un salt? 
Si és així, t’interessa assistir als tallers de 
Recreixement. 

Aquests tallers et permetran aprofundir 
en les principals àrees empresarials 
per poder desenvolupar estratègies de 
creixement per a la teva empresa

https://bit.ly/recreixementgranollers

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

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Empresa de Servicios Geriátricos ubicada 
en Granollers precisa incorporar:
Técnico/a Selección  
Se encargará de la búsqueda, filtraje, va-
loración y selección de candidatos/as para 
el desarrollo de actividades de atención y 
cuidado de personas mayores a domicilio.

Candidatos/as con formación a nivel Di-
plomatura/Grado en Relaciones Laborales 
y/o Trabajo Social. Se valorará experiencia 
como técnico/a de selección, valorando 
especialmente el sector geriátrico.
Imprescindible disponer de carnet B para 
los desplazamientos entre los distintos 
centros ubicados en Barcelona, Vic y 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 horas 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 desplazami-
entos, móvil + ordenador.
Salario bruto anual según convenio: 20.797€ 
(revisable).

Empresa fabricant de materials per la 
construcció ubicada al Vallès Oriental 
precisa incorporar:
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL EXPOR-
TACIÓ AMB ANGLÈS
Perfil: Administrativa Comercial FP, amb 
idioma Anglès parlat i escrit nivell avançat, 
valorant idioma Francès, important que si-
gui de la zona per als desplaçaments al lloc 
de treball. 
Tasques sota la supervisió de la seva 
Responsable Comercial: Fer ofertes, co-
mandes, estudis, parlar i gestionar amb 
delegats d’Espanya i França, mails, control 
de CRM, nocions en formes de pagament, 
cartes de crèdit, etc. 
Atenció al client, rebre visites, gestionar 
centraleta... , recerca activa licitacions. 
Condicions laborals: Horari: de dilluns 
a dijous de 8.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 
18.00 h, divendres de 08.00 h a 14.00 h (fei-
na 100% presencial). 
Salari: 22.000€ - 23.000€/bruts 
(14 pagues).

Multinacional del sector automoción, 
ubicada en Granollers precisa incorporar:
ASISTENTE/A TÉCNICO/A 
Funciones:
Gestión y codificación de las facturas de 
mantenimiento y reparación.
Actualizar condiciones de precios de los talleres.
Realizar los albaranes de facturación. 
Realizar tareas administrativas, tareas varias 
a determinar.

Formación Inicial:
FP Automoción / GFGM O CFGS Mecánica / 
Ingeniería Técnica Industrial (mecánica o si-
milar). Conocimientos de informática.
Se valorará muy positivamente conocimientos 
en mecánica de vehículos industriales.

Experiencia:
En trabajos relacionados con mecánica de ve-
hículos, en asesor de servicio, atención y ase-
soramiento técnico al cliente (automoción).
En departamento de recambios (automoción).

Contrato: 
Temporal + Indefinido. Horario de 9 h a 13 h y 
de 14 h a 18 h de lunes a viernes.

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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La distribuïdora de ferreteria i 

subministraments industrials 

Ferreteria Mengual, amb seu cen-

tral al polígon Palou Nord, va in-

augurar fa unes setmanes un nou 

establiment a Barcelona, al sector 

La Maquinista, que substitueix la 

botiga que la distribuïdora ja tenia 

en funcionament al carrer Guipús-

coa, també a Barcelona. El centre 

disposa de més de 1.500 metres quadrats de superfície, dels quals 
640 són per a sala de venda, 320 per a magatzem i 150 per a ofi-
cines. A més, compta amb un pàr-

quing de 260 metres quadrats. 

Aquesta nova obertura s'emmarca 

en el pla estratègic de la compa-

nyia granollerina per modernitzar 

i potenciar les vendes d'autoser-

vei als punts de venda.

Amb aquest projecte, Ferre-

teria Mengual pretén augmentar 

la seva capacitat de venda tant en 

línia com de manera presencial, 

modernitzant la manera de ven-

dre i de presentar els productes. 

La nova botiga disposa de siste-

mes tecnològics de suport a la 

venda com l'etiqueta digital, un 

quiosc de consulta i venda on-

line, un showroom i espais per a la 

formació, gestor de cues, taulells d'atenció personalitzada específi-
ca amb pantalles de gran format, 

pantalles informatives, un caixer 

automàtic i un videoworld, entre 

d'altres.

A més d'aquesta nova botiga, la 

x.l.

FERRETERIA MENGUAL  La firma té la seu central al polígon Palou Nord

EMPRESES  PLA DE CREIXEMENT DE LA DISTRIBUÏDORA DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

companyia disposa de la seva seu 

central a Granollers, de 5.600 me-

tres quadrats i un magatzem de 

2.100 metres a Lucena (Còrdova), 

obert el 2018. Ferreteria Mengual, 

especialitzada en la comercialit-

zació de ferramentes per a fusta, 

serralleria, il·luminació, eines i 

subministraments industrials, va 

facturar l'any passat més d'11,5 

milions d'euros, i compta amb una 

plantilla de 39 empleats. i

Ferreteria Mengual consolida 
la seva expansió a Barcelona

FORMACIÓ  AMB EL RECONEGUT ESTILISTA ALEXANDER KIRYLIUK

CNT i Podem: reforma laboral a debat

Kevin Hernández (Podem) i Genís Ferrero (CNT), moderats per Patrícia 
Segura, van participar dissabte al restaurant-llibreria Anònims en un debat 
sobre la derogació de la reforma laboral. El debat va tractar, entre d'altres, 
els aspectes més lesius de la llei, la necessitat de derogar-la i l'acció sindical 
contra la reforma tant als centres de treball com als carrers.

podem granollers

La firma granollerina,

amb gairebé 40

treballadors, va facturar 

l'any passat 11,5 milions

Tancament comptableGerard Porredón, a El repte 3.0 de Gran Centre
El centre de serveis a les empreses Can

Muntanyola organitza dimarts, de 9 a 15 h,

un seminari sobre el tancament comptable del 

2021 i els principals canvis normatius d'enguany.

La sessió s'adreça als responsables d'empreses.

El terapeuta i formador humanista (Gestalt i Focusing) Gerard Porredón 

serà l'encarregat de fer la xerrada mensual d'El repte 3.0 que organitza 

l'associació de comerciants Gran Centre. Serà avui, dijous, a les 20.30 h

a la Sala Tarafa. La sessió porta per títol El perdó: una ocasió per deixar 

anar... i fer lloc, i serà una reflexió sobre el perdó, a un mateix i als altres.

ECONOMIA

n L'empresa de distribució alimentà-

ria Sorli, amb la seu central al polígon 

del Circuit, ha invertit 3 milions d'euros 

en l'obertura d'una nova botiga a Sa-

badell. L'establiment, de 1.100 metres 

quadrats, té 26 treballadors, un 60% 

dels quals són noves contractacions. 

Aquesta obertura dona el tret de sor-

tida a una etapa d'expansió de Sorli 

després d'un període de cinc anys en 

què la firma s'ha centrat a reformar 

les seves botigues per establir un nou 

model comercial, en què ha invertit uns 

60 milions. Actualment, Sorli suma més 

de 100 establiments a tot Catalunya.

SORLI SEGUEIX OBRINT 

NOVES BOTIGUES

upe

cgt correos

DIMECRES Concentració simultània arreu de l'Estat, convocats per la CGT

La unitat de repartiment de Corre-

os a Granollers es va concentrar di-

mecres, juntament amb plantilles 

del servei postal d'arreu de l'Estat 

i convocats per la CGT, per denun-

ciar "la destrucció del 25% dels 

llocs de treball de carters" pre-

vista al servei. Correos ha anunciat 

"canvis organitzatius profunds", 

que passen per la supressió de zo-

nes de repartiment i la seva agru-

pació en zones més àmplies.  

Concentració de 

carters contra les 

retallades a Correos

Taller per al sector de la perruqueria

La Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental (UPE) i el Gremi de 
Perruqueria i Estètica de Mataró i Maresme van organitzar dilluns un taller 
de la mà de l'estilista Alexander Kiryliuk, director de l'equip creatiu d'SK 
Style Barcelona i guanyador dels Premis Figaro i AIPP Awards 2020. Aquest 
reconegut perruquer va mostrar als professionals del sector les idees 
comercials i les seves noves creacions per a diferents textures i cabelleres, 
així com diversitat de tècniques de coloració, pentinats i talls de cabell 
personalitzats. A més, també va mostrar les darreres novetats en recollits 
de núvia, pentinats de festa i els looks d'avantguarda. Kiryliuk és conegut 
per les seves originals col·leccions, publicacions en revistes professionals
i cursos impartits en més de 40 països.

Més afiliacions a la Seguretat Social
Segons l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, d'acord amb 

les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la comarca va tancar el 

novembre amb 184.315 persones afiliades a la Seguretat Social, un 3,62% 

més que en el mateix període de l'any passat. Per sectors econòmics, l'afi-

liació puja especialment al sector serveis, més d'un 4%, i ja suposa el 72% 

del total d'afiliacions de la comarca. Per sexes, l'afiliació de les dones creix 

un 3,8%, mentre que la dels homes ho fa un 3,5%. Per edats, el nombre 

d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta arreu. Al novem-

bre, les afiliacions per compte d'altri van ser el 83% del total. 
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Un any més, i amb aquest 
ja en seran set, torna a 

Granollers el mercat na-
dalenc DFactory, la Fàbrica dels 
Regals. Serà aquest divendres, 
dissabte i diumenge al recinte de 
Roca Umbert, un espai que es re-
convertirà de nou en la fira dels 
creadors independents.

El mercat, pensat per tothom 
qui vol "defugir dels circuits co-

mercials tradicionals i apostar 

per compres més locals, sobre-

tot edicions limitades i produc-

tes de proximitat", comptarà 
amb més de 100 firmes locals i 
tallers independents que hi ex-
posaran els seus productes. S'hi 
podran articles de moda, calçat, 
bosses, joies, ceràmica, papereria, 
decoració, gastronomia, llibres i 
jocs infantils o cosmètica orgàni-
ca, entre d'altres.

"Els amants dels objectes de 

decoració al·lucinaran amb les 

creacions de vidre de Lucirmas, 

els objectes utilitaris de fusta 

de Debosc, les flors i els rams 

de Flors Blumen o la ceràmica i 

objectes de tela de Sajorí", des-
taquen des de l'organització. Tam-
bé s'hi podran conèixer de prime-
ra mà la feina d'artesanes locals, 
com Maria Pagès, creadora de 
Mabonnin, o "el meravellós i di-

vertidíssim projecte de Nurmi 

Handmade". Pel que fa a moda in-
dependent, hi haurà una quinzena 
de dissenyadores que presentaran 
les seves creacions de moda: "Els 

projectes slow fashion de Hu-

guel Barcelona o Melwe ompli-

ran la fàbrica de teixits i moda 

km0, acompanyats per la roba 

tafia de Maus, "una ratafia suau, 

amb un 16% d'alcohol, creada 

al Vallès i amb etiquetes d'edi-

ció limitada".

Activitats paral·leles
Com ja és habitual, el DFactory 
comptarà també amb un extens 
programa d'activitats paral·leles, 
que es faran a l'aire lliure i de 
manera controlada per garantir 
les mesures anti-Covid. Seran 
concerts –com el de la banda 
granollerina Sabana o el quintet 
de cúmbia Piscoleros–, activitats 
familiars, contacontes –com els 
de la cardedeuenca Anna Roig– i 
teatre musicalitzat, així com les 
vermuts nadalencs. En aquest 
sentit, la plaça dels Recanvis de 
Roca Umbert també acollirà para-
des de menjar, foodtrucks, barres 
per fer una cervesa o un refresc i 
un espai per gaudir de DFactory a 
l'aire lliure. X.L.

interior de l'argentina Jenifer 

Escobar, creadora de Pilka o de 

la dissenyadora local Clara Se-

garra, amb la seva nova marca 

de blazers, Reblaze".
També hi haurà lloc per a la 

il·lustració i els articles de pape-
reria, amb les creacions de la il-
lustradora local Alba Armengol, 
les aquarel·les silvestres de Ru-
seta Sa, o les agendes i els calen-
daris de Pipas de Girasol, l'estudi 
de disseny de la vallesana Sílvia 
Hernández.

I en gastronomia s'hi podrà tro-
bar l'oli d'oliva verge extra d'Edo 
Olive Oil o els torrons de Marta 
Codina, pastissera de les Fran-
queses que participa per prime-
ra vegada al DFactory amb The 
Rustic Corner. A més, els amants 
de les infusions podran conèixer 
la producció ecològica i artesana 
d'infusions i plantes aromàtiques 
d'Aromik Infusions, així com la ra-

DFACTORY

COMERÇ ELS ORGANITZADORS VOLEN RECUPERAR L'AMBIENT PREPANDÈMIA AMB ACTIVITATS

DFACTORY Propostes locals, de proximitat i amb edicions limitades

Torna el DFactory, amb 
100 firmes de disseny local

LES FRANQUESES. Des d'aquest di-
vendres i fins al 31 de desembre, 
la plaça de l'Ajuntament de les 
Franqueses acollirà una Fira de 
Nadal que substitueix la fins ara 
habitual Mostra d'Entitats, que 
els darrers anys s'havia celebrat 
a mitjans de desembre al passeig 
del Primer d'Octubre. Aquest 
any, però, l'Ajuntament ha optat 
per una fira "fresca, renovada i 

en un entorn obert", destacava 
la regidora Sònia Tena en la pre-
sentació d'aquesta nova proposta. 
La fira comptarà amb un mercat 
d'artesans –del 17 al 24 de de-
sembre–, amb productors locals 
que s'ubicaran en casetes de fusta, 
com als mercats tradicionals del 
nord d'Europa. També hi haurà 

una pista de patinatge i una fireta 
amb atraccions tradicionals per 
als més petits, en aquest cas du-
rant tots els dies de la fira. 

D'altra banda, divendres i dis-
sabte es projectarà un videomà-
ping a la façana de l'Ajuntament, 
i divendres, coincidint amb la 
inauguració de la fira, també hi 
haurà un berenar amb activitats 
a l'Espai dels Bons Desitjos –17 h, 
al passeig Primer d'Octubre–; un 
photocall –de 18 a 20 h–, i un con-
cert amb el Cor Camins i l'Escola 
Municipal de Música. A la nova fira 
també s'hi podrà trobar, en alguns 

moments, el patge Ganxet i els 
seus ajudants, els ganxetins i gan-
xetines, que entregaran mongetes 
del ganxet i les cartes als infants 
per escriure els seus desitjos per 
als Reis d'Orient. Alhora, també hi 
haurà diverses activitats paral·le-
les fins al dia 31. Entre d'altres, el 
concurs de dibuix infantil –del 20 
al 22 de desembre, de 17 a 19 h–, 
amb la col·laboració del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. I aquest 
cap de setmana –quan hi haurà 
més activitats– també hi haurà 
una exhibició de twirling, un si-
mulacre d'apagar foc a càrrec dels 
voluntaris franquesins de l'ADF 
Montseny Congost, uns tast d'es-
cudella, música amb Jaleo Band, 
un concert de nadales, un taller 
de taitxí, una ballada de sardanes 
i una cercavila amb els gegants, i 
els més menuts podran fer cagar 
el tió, entre d'altres.  

La fira obrirà cada dia de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h, excepte els 
dies 24 i 31 de desembre, que ho 
farà només al matí, i el 25 i 26 de 
desembre, que estarà tancada. A 
més, aquest primer cap de setma-
na no tancarà al migdia.

Promoció del comerç local
Un dels objectius de la programa-
ció de Nadal a les Franqueses és 
donar un impuls al comerç local, 
i per això s'ha dissenyat diverses 
activitats amb el suport de l'asso-
ciació de comerciants LFComerç. 
És el cas, per exemple, del patge 
Ganxet i els ganxetins i ganxetines, 
però també si es compra als co-
merços adherits a l'entitat aques-
tes botigues regalaran entrades 
per a la pista de patinatge.  

LA FIRA OBRIRÀ LES PORTES AQUEST DIVENDRES A LA TARDA

Les Franqueses estrena una 
Fira de Nadal amb artesans
i activitats fins al dia 31

Durant dues setmanes

hi haurà comerç i activitats 

de lleure, com una pista 

de patinatge i atraccions

C.R.
Dissabte va obrir les portes el 
Mercat de Nadal situat, per se-
gon any consecutiu, a la plaça de 
Barangé. Enguany el mercat, que 
segueix l'estètica del nord d'Eu-
ropa, compta amb més parades 
–una trentena–, nous artesans 
i una nova il·luminació. El mer-
cat s'allargarà fins al 5 de gener i 
es podrà visitar cada dia de 10 a 
20.30 h, tret dels 25 i 26 de de-
sembre i 1 de gener, que estarà 
tancat. D'altra banda, continua 
oberta la fira de pessebres i orna-
ments a la plaça de la Porxada i la 
parada d'arbres i plantes de Nadal 
a la plaça de l'Església, que hi se-
ran fins al 24 de desembre. 

Unes 30 parades al Mercat de la plaça Barangé

MERCAT DE NADAL  Per segon any consecutiu a la plaça Barangé

L'Hotel Augusta Vallès va acollir 
dijous l'últim tast de vins de la DO 
Alella que cada setmana, des del 4 
de novembre, s'ha fet en un hotel 
diferent de la comarca per donar 
a conèixer el seu restaurant. És el 
projecte Enhotels, impulsat amb 
el suport del Consell Comarcal, el 
Consorci de Promoció Enoturística 
de DO Alella i el consell regulador 
d'aquesta denominació d'origen 
vinícola. Hi han participat l'Hotel 
Ibis Montmeló Granollers, l'Hotel 
Granollers, l'Hotel Augusta Vallès, 

el Balneari Termes Victòria de Cal-
des, l'Hotel Edelweiss de la Garriga 
i l'Hotel Molí de la Torre de Bigues 
i Riells. Les sessions, conduïdes per 
un professional que presentava el 
producte i el lligam amb el territori, 
consistia en un tast de formatges, 
fruits secs, embotits, fumats i xo-
colates de km 0 maridat amb vins 
de la DO Alella. La recaptació obtin-
guda en aquesta iniciativa de pro-
moció turística es lliurarà aquest 
divendres a l'Escola d'Educació Es-
pecial Montserrat Montero. 

Acaben els tastos maridats amb 
vins de la DO Alella en sis hotels

Un any més, i amb aquest 
ja en seran set, torna a 

Granollers el mercat na-
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L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Sinistralitat laboral, 
una xacra a combatre
Prop de dos milions de per-
sones moren anualment al 
món com a conseqüència 
directa de la feina, segons 
dades de l’Organització In-
ternacional del Treball (OIT) 
i l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). En el cas de l’Es-
tat espanyol, cada dia perden 
la vida dues persones mentre 
intentaven guanyar-se-la.  
I és que des de gener a ju-
liol d’aquest any 2021, 406 
persones han mort a la feina 
(46 a Catalunya) i moltíssi-
mes més, 317.258, han estat 
baixa derivada d’accidents o 
malalties professionals. 
Xifres totes elles esfereïdo-
res, símbol d’una veritable 
xacra que cal continuar de-
nunciant a fi de fer compati-
ble el marc laboral amb la sa-
lut (i la vida) de les persones. 

Tot aquest conjunt d’esta-
dístiques es complementen 
amb altres que no són massa 
tranquil·litzadores. I és que 
entre un 11 i un 17% dels 
problemes de salut mental 
que es registren a Catalunya 
tenen a veure amb les condi-
cions de treball. Una evidèn-
cia més que la salut laboral 
no passa per un bon moment 
i que cal una cultura de pre-
venció de riscos global per 
acabar amb una xacra que va 
molt lligada a la temporalitat 
i a la precarietat.

Les estadístiques ofereixen 
veritats que remarquen com 
les persones amb contractes 
temporals pateixen més acci-
dents i moren de forma més 
habitual que les contractades 
per temps indefinit. Precisa-
ment per la menor inversió 
de temps, esforç i recursos 
que moltes empreses dedi-
quen a la prevenció, la segu-
retat i la formació de les per-
sones amb contractes d’obra 

i servei o eventuals, ja que 
consideren que no cal invertir 
per a persones que deixaran 
de formar part de les planti-
lles. Una actitud que atempta 
contra els drets laborals més 
bàsics i que apareix amb més 
força en certs sectors com el 
de la construcció.

La realitat és encara més 
punyent quan parlem malal-
ties professionals i d’origen 
laboral. Moltes d’elles silen-
ciades o no registrades esta-
dísticament pels alts nivells 
d’infradiagnosi i manca de 
reconeixement administra-
tiu o de les mútues cap a les 
persones que les pateixen i 
que fa que no puguin accedir 
a les prestacions que els cor-
respondrien. Es calcula que 
més del 97% dels casos de 
càncer derivats de l’exposició 
a l’amiant no són mai recone-
guts com a malalties professi-
onals. Aquest seria només un 
dels exemples però n’hi hau-
ria més, d’aquelles malalties 
que encara costa que figurin 
dins el Quadre de malalties 
professionals (que s’usa com 
a barem) tot i estar demostrat 
el seu origen laboral, i que so-
vint afecten a sectors més fe-
minitzats, afegint-hi una dis-
criminació en clau de gènere. 

Morir i emmalaltir per la fei-
na hauria de ser inaccepta-
ble. Però falten encara grans 
dosis de voluntat i decisió per 
posar sobre la taula un debat 
seriós sobre prevenció de 
riscos laborals i que impliqui 
poders públics, empresaris, 
sindicats i organitzacions de 
persones treballadores amb 
consciència. La vida i la salut 
són drets inalienables i, per 
a les empreses, una obliga-
ció inexcusable. Tant de bo 
el 2022 no ens hi haguem de 
jugar tant la vida.

G.G.

COCA SOLIDÀRIA  Els diners recaptats es destinaran a la Marató de TV3

El quiosc de l'avinguda del Parc 

abaixarà la persiana aquesta set-

mana. Ho farà poques setmanes 

abans de la jubilació del seu ti-

tular, Eugenio Fernández, qui ha 

dedicat els últims 8 anys a atendre 

diàriament aquest establiment, de 

6 a 15 h, amb les condicions pròpi-

es d'un quiosc: exposat a la intem-

pèrie, sense dies de festa i sense 

un lavabo propi. "Per sort, sem-

pre m'ha agradat estar de cara 

al públic i el tracte amb la gent", 

diu Fernández, qui anteriorment 

havia portat 4 o 5 anys més el 

quiosc de la plaça Serrat i Bonas-

tre, a tocar de l'estació de tren i 

del barri de Sant Miquel, un lloc 

de pas per a molta gent. Tot i això, 

explica, "quan aquesta concessió 

va quedar lliure m'hi vaig pre-

sentar, perquè era un lloc més 

cèntric i amb més sortida". "De 

fet, molts dels clients que tenia 

a Serrat i Bonastre continuen 

venint aquí", destaca. Tot i que en 

aquest cas és per jubilació, el cert 

tes que venem", diu Fernández, 

qui a més de premsa i revistes, al 

quiosc hi ven loteria, llaminadu-

res i fa recàrregues de mòbils. El 

declivi del sector també depèn de 

la política de les distribuïdores de 

premsa, que cobren per avançat el 

material a vendre, cosa que ofega 

els venedors. "Després t'abonen 

allò que no has venut, però al 

cap d'un temps i no sempre t'ho 

tornen tot", lamenta Fernández, 

qui també apunta que les ma-

teixes distribuïdores fan arribar 

les publicacions als clients di-

rectament a casa seva i a meitat 

de preu. "Als quioscos no ens 

tenen en compte per a res; ens 

fan competència deslleial", diu. 

A tot plegat cal afegir-hi la quota 

anual per la concessió, que en el 

seu cas supera els 3.700 euros a 

l'any. De fet, l'edat de jubilació li 

arribaria al febrer, però ell ha de-

cidit de plegar abans per no haver 

de renovar la concessió, que hau-

ria de pagar per tot l'any. X.L.

és que cada vegada queden menys 

quioscos actius. Els canvis en els 

hàbits de consum de premsa, amb 

la irrupció dels diaris digitals, i la 

necessitat d'obrir moltes hores i 

pràcticament cada dia de l'any són 

factors que expliquen el degoteig 

de tancaments els últims anys. 

"Per donar sortida als quioscos 

hem de diversificar els produc-

X.L.

COMERÇ NOU DELS ONZE QUIOSCOS DE TITULARITAT PÚBLICA HAN TANCAT ELS ÚLTIMS ANYS

ÚLTIMS DIES  Eugenio Fernández, al quiosc de l'avinguda del Parc

La ciutat disposa d'11 quioscos de titularitat municipal, dels quals, després 

d'aquest tancament, només en quedaran 2 d'oberts: el de la plaça de la Corona, 

que porta Elo Marín, i el de la plaça Maluquer i Salvador, que Jaime Morán va 

reobrir l'any passat després d'un temps d'inactivitat i d'un canvi de titular. 

Temps enrere ja van abaixar la persiana les parades que hi havia a les places de 

les Hortes i Serrat i Bonastre, al passeig de la Muntanya, a Can Gili o als carrers 

Rafael Casanova, Camp de les Moreres i Bertran de Seva, a tocar de l'Hospital. 

El quiosc de la plaça de la Llibertat es va reconvertir, ara fa uns mesos, en un 

punt de dinamització social i artístic per al barri Congost. A l'avinguda del Parc, 

almenys durant un temps, no està previst que ningú agafi el relleu, i és que cada 

vegada hi ha menys demanda per cobrir els concursos que convoca l'Ajuntament.

Només en queden 2 d'oberts

El quiosc de l'avinguda
del Parc abaixa la persiana

El Gremi d'Hostaleria del Vallès 

Oriental va organitzar dijous, a la 

plaça Maluquer, una acció solidària 

amb la Marató de TV3, amb l'ela-

boració de porcions de coca d'es-

calivada i botifarra del perol que 

va servir als vianants a canvi d'un 

euro. L'import recaptat s'afegeix al 

que també recolliran una dotzena 

d'establiments associats al gremi 

que aquests dies serveixen aques-

ta mateixa coca abans dels àpats 

com a aperitiu, i tot plegat es des-

tinarà a la recerca en salut mental.

D'altra banda, fins aquest diu-

Aperitius solidaris 

amb la recerca

en salut mental

menge continua activa l'edició de 

tardor del Gastrotapes, en què 20 

establiments de la ciutat ofereixen 

una tapa elaborada i una beguda 

per només tres euros. La ruta gas-

tronòmica té per objectiu promo-

cionar la restauració local coinci-

dint amb el Mundial d'Handbol. 



dj, 16 dESEMbrE 2021 25



DJ, 16 DESEMBRE 202126

OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
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Des d'ahir, dimecres, els CAP Sant Miquel de Granollers i Can Prat a 

les Franqueses s'han convertit en dos dels tres punts de vacunació pediàtrica 

del Vallès Oriental. Finalment, Salut ha decidit obrir una nova campanya 

de vacunació, aquest cop per a infants de 5 a 11 anys, tot i reconèixer que 

en aquesta franja d'edat difícilment la Covid-19 es pot complicar. Es tracta 

d'una decisió presa, doncs, en pro del bé comú, per tal de contribuir a frenar 

la propagació del coronavirus que, després de l'aixecament de la majoria de 

restriccions pandèmiques, es contagia cada cop més fàcilment. Això sí, les 

vacunes han permès que el percentatge de casos que acaben en malaltia greu 

siguin molt menors. Els nens i nenes, doncs, no emmalalteixen, però sí que han 

esdevingut motiu de preocupació com a focus de contagis per a persones més 

vulnerables, i els experts asseguren que com més població vacunada hi hagi, 

més difícil se li posarà al Sars-CoV-2 per seguir campant lliurement. El més 

curiós de tot és que, tractant-se d'una pandèmia en un món globalitzat, sembla 

lògic pensar que per erradicar el virus caldria que fos tota la població mundial 

la que tingués accés a la vacuna. El primer món, però, mentre pensa en terceres 

dosis i vaccins pediàtrics, novament gira l'esquena als qui anomena de tercera.

SEMPRE EL PRIMER MÓN

Editorial
Les polítiques públiques han de
garantir els drets de la gent gran

es dades posen en evidència que 
la població gran guanya pes en el 
conjunt de la societat, ja que la 
població es troba cada cop més 

envellida. A això, cal afegir l'alta presència 
de les dones grans, que és molt més relle-
vant a Catalunya i a Espanya que en altres 
països europeus. Les estimacions realitza-
des apunten a un aprofundiment d'aques-
tes dinàmiques, llevat que no canviïn els 
factors demogràfics i les polítiques pú-
bliques actuals. És per això que tenim un 
important repte com a societat, com és 
assegurar a les persones grans unes con-
dicions de vida adequades...

Per altra banda, malgrat que la major 
part de les persones grans viuen en en-
torns urbans, també hi ha una població 
considerable de persones grans en l'àmbit 
rural. És per això que haurien de ser eixos 
d'actuació centrals de les institucions a 
diferent nivell territorial, a través d'una 
dotació de recursos necessaris i suficients 
que facin possible assegurar les oportu-
nitats d'ocupació i el rejoveniment de les 
poblacions rurals.

Els sistemes públics de salut, atenció a 
la dependència i serveis socials, són ele-
ments essencials per aconseguir envellir 
en condicions saludables i amb autono-
mia. Però és que, a més, són instruments 
per lluitar contra la desigualtat en totes 
les etapes de la vida, focalitzant les dife-
rències territorials existents, així com la 
cobertura de serveis i recursos destinats 
a les persones grans.

Molt valorat per la gent gran és el siste-
ma públic de salut, que constitueix, sens 
dubte, una de les eines d'intervenció més 
rellevants a l'hora d'assegurar condicions 
de vida saludable. És per això que cal su-
perar la insuficiència en els recursos mate-
rials i humans destinats a aquest sistema, 
així com promoure canvis en el model sa-
nitari que situïn la persona en el centre del 
sistema. Això suposa un impuls de l'aten-
ció primària, que apropi els serveis sani-
taris a la població de gent gran i les seves 
necessitats, alhora que es promouen acti-
vitats educatives, preventives i de promo-
ció de salut. Tot plegat sobre la base d'un 
sistema que garanteix l'equitat en l'accés.

El sistema d'atenció a la dependència 

ha registrat novament dades esperan-
çadores, tal com reflecteix l'augment de 
persones beneficiàries. Malgrat tot, les 
prop de 550 mil persones en situació de 
dependència que continuen sense tenir 
accés a la protecció del sistema, posen en 
relleu la necessitat de redoblar els esfor-
ços. Per garantir l'atenció efectiva i el dret 
d'atenció és necessari reforçar el finança-
ment del sistema. 

En moltes comunitats autònomes el 
sistema s'ha recuperat (mínima reducció 
de la llista d'espera, increment de les per-
sones pendents de valoració, creixement 
de les prestacions econòmiques d'atenció 
familiar i vinculades a un servei en lloc 
de prestacions de serveis concertat, etc.), 
però sobre la base dels recursos del ni-
vell autonòmic, sense que l'Estat central 
hagi revertit les retallades realitzades en 
2012. Perquè la recuperació es produ-
eix-hi en termes de suficiència i qualitat 
a l'atenció, el finançament estatal és im-
prescindible.

Tot això és necessari per abordar les 
desigualtats al llarg de totes les etapes 
de la vida. Les polítiques públiques han 
de garantir l'exercici efectiu dels drets, 
i alhora promoure la redistribució de la 
riquesa. 

Hi ha marge per millorar la contribució 
fiscal més justa, on hi hagi un repartiment 
més equilibrat dels esforços. Sense això, 
les desigualtats econòmiques i socials ex-
perimentades al llarg de la vida es tras-
lladen a la vellesa, com succeeix amb les 
bretxes de gènere en el treball, atenció i 
pensions.

Per tot això, el desenvolupament de po-
lítiques públiques i la dotació més gran 
de recursos per a la millora del sistema 
de salut i d'atenció a la dependència, el 
finançament de les pensions, l'aplicació 
transversal de la perspectiva de gènere i 
el replantejament del sistema productiu i 
fiscal són condicions necessàries per a la 
construcció d'un sistema més just, equita-
tiu, solidari i sostenible per a totes i tots, 
en el qual l'envelliment actiu és possible.

L

En moltes comunitats, el sistema 
de salut s'ha recuperat amb 

recursos autonòmics, sense que
 l'Estat hagi revertit les retallades

XAVIER HERNÁNDEZ
Secretari general de Pensionistes i 

Jubilats de CCOO Vallès Oriental

L'ACUDIT per Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Tanquem campanya amb @aiguagranollers. 
Un gran esforç amb en @JosepGontan i 
@cupgranollers en paradetes, convèncer gent 
i aportar signatures. Moltes converses útils x 
fer veure q cal #aiguapublica, a desgrat d'un 
govern municipal totalitari, q no vol debat.

Eduard Navarro @eduardnd1967 Laura Font @Laura_Font90

[1.437 firmes de les més de 6.700 
necessàries] Suposa poc més d'una 
cinquena part dels vots necessaris per 
tirar endavant la consulta. Clarament, 
no hi ha quòrum prou interessat en 
aquest assumpte.
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OPINIÓ

Algunes consideracions sobre el català

l català, primera llengua de molts 

catalans, perd pistonada. Les per-

sones que no hem perdut el con-

tacte amb l'escola d'ençà de la 

Transició som testimonis de l'evolució de la 

llengua catalana a les aules. No oblidem que 

les primeres implementacions del PIL (Pro-

grama d'Immersió Lingüística) va tenir lloc 

el curs 83-84 a 19 escoles públiques de San-

ta Coloma de Gramenet, que tenia una po-

blació majoritàriament castellanoparlant. 

Per als fills i filles d'aquelles famílies immi-

grants, que desitjaven que els seus plançons 

entressin en un bon ascensor social, el cata-

là era una eina útil. Van ser els pares i ma-

res qui van impulsar la immersió. Per a les 

altres famílies, aquelles que tenien el català 

com a llengua mare, eren moments de pres-

tigiar-se dominant una llengua que havia 

estat menystinguda durant un llarg període, 

i guanyar autoestima col·lectiva. Molts veien 

que si els seus fills i filles parlaven, llegien 

i escrivien correctament el català posseïen 

un bon plus educatiu. Aquest model fou exi-

tós perquè assegurava que, en acabar l'esco-

laritat obligatòria, es coneixien i empraven 

per igual les dues llengües oficials del país.

El model funcionava i generava consens 

i es veia la immersió com un molt bon ele-

ment de cohesió social. Els bons resultats 

de l'experiència van fer que el curs 92-93 

fos el model d'ensenyament a tot Catalu-

nya. El procés, és clar, va anar acompanyat 

de la normativització necessària: el 1983 

s'aprovà la Llei de normalització lingüísti-

ca. El 1998 es va ampliar el text legal, que 

donà lloc a la Llei de política lingüística i 

finalment, el Parlament va aprovar la Llei 

d'educació de Catalunya (Llei 12/2009).

Segona consideració. El món del 2021 no 

té res a veure amb el del 2010, tot just aca-

bada d'aprovar la LEC. Allò que va ser un 

èxit fins aleshores, pot no ser-ho avui. No 

ens referim a la necessitat d'immersió, sinó 

el model concret de Catalunya iniciat en els 

80 i en què els mitjans de comunicació hi 

van tenir un paper fonamental. Si volem 

calcar o mantenir mecanismes, estratègies 

i formes de difusió de la llengua que funci-

onaven dècades enrere, ens equivoquem. 

El 2009 apareix WhatsApp; el 2014 tenia 

500 milions d'usuaris al món, i el gener del 

2021 en tenia 2.000 milions. Instagram, 

Twitter, Telegram, Tiktok han canviat la 

manera de comunicar-nos. Ara, que hi hagi 

premsa en català no és un substancial per 

a la bona salut de la llengua. Tampoc no 

ho és que tinguem TV3, perquè ja no és un 

model de comunicació, i la tímida presèn-

cia de la llengua catalana a TV2 s'adreça a 

un públic minoritari. Ni TV2 ni TV3 no en-

ganxen franges d'edat imprescindibles per 

renovar i enfortir el català i ja no són re-

presentatives del conjunt de la societat. Hi 

ha un munt d'alternatives en pràcticament 

totes les llengües que configuren la riquesa 

lingüística dels que viuen i treballen a Ca-

talunya. Les immigracions poden escoltar 

ràdio, mirar programes de televisió i veure 

pel·lícules en les seves llengües maternes.

I en quina llengua canten i escolten mú-

sica els nostres infants i joves? Qui canta 

en català? Quina literatura arriba a les se-

ves mans? Caldrà implicar el sector de la 

producció musical i literària. Les visites de 

grups de música o d'autors literaris a les 

escoles s'haurien de recuperar i hauria de 

ser el departament qui les propiciés.

Tercera consideració. El català no és ne-

cessari, no es fa servir per accedir a res 

administratiu, ni comercial; en comerços 

i compres online difícilment s'atén en ca-

talà, i sovint es valora més el coneixement 

de l'anglès que del català, tot i ser llengua 

oficial. El català no és percebut com un ins-

trument de comunicació bàsic ni com una 

llengua que pugui donar cap valor afegit a 

un currículum. I tampoc no dona confort en 

moments d'oci i entreteniment. En aquesta 

situació, és fàcil deixar-se arrossegar per la 

llengua que "facilita la comunicació amb la 

majoria". Els patis de les escoles, especial-

ment a secundària, en són una mostra. Si 

en un grup de joc de quatre joves hi ha un 

nouvingut, dos catalanoparlants i un caste-

llanoparlant es parlarà castellà per "como-

ditat lingüística". A molts professors els pas-

sa el mateix. Si tenen un percentatge elevat 

d'alumnat que, fins i tot en la seva llengua 

E

Maite Subirà, Teresa M. Ferrer, Dolors 

Camenforte i Agnès Boixader en nom de 

RELLA-GRANOLLERS

mare que no és ni castellà ni català, presen-

ten dificultats importants d'aprenentatge 

d'algunes matèries i saben que els facilita-

ran la comprensió si parlen en castellà, què 

han de fer? Què faríeu vosaltres? Esperar el 

professor de reforç que el departament no 

ha posat? Enviar l'alumnat a un reforç lin-

güístic inexistent? Parlar alternativament 

en català i castellà? Fer la classe en castellà? 

I això no ho resol cap nova estratègia d'en-

senyament i aprenentatge, cap enfocament 

globalitzat ni cap treball cooperatiu. Per 

comprendre qualsevol contingut, cal primer 

aprendre a llegir i escriure, i per poder-ho 

fer en condicions de confort educatiu és im-

prescindible l'aula d'acollida, que en molts 

centres s'han eliminat i segurament cal un 

replantejament nou, a l'alçada de les cir-

cumstàncies actuals, de l'acollida escolar.

Quarta consideració. Certament, com deia 

el conseller d'Educació en presentar les pri-

meres conclusions sobre la mala salut del 

català, "el docent és model lingüístic". El do-

cent és un model (o un contramodel) i no no-

més pel que fa l'ús de la llengua. Però la mala 

salut del català no es pot atribuir als docents, 

ni a les escoles. La responsabilitat recau en 

el conjunt d'agents educatius d'àmbits ben 

diversos. Ningú es pot espolsar responsa-

bilitats. Ajuda a la bona salut del català que 

s'eliminin o es buidin les escoles d'aquells 

recursos que pal·lien aquestes mancances?

El mateix Departament d'Educació hi té 

les pròpies responsabilitats. La primera, no 

haver vist fins ara allò que en els patis de les 

escoles és vistós. La segona i molt greu, no 

mantenir i no dotar de més aules d'acollida 

als centres i de professors de reforç a les au-

les, en especial a secundària. La tercera, no 

fer esforços per trobar aliances sòlides amb 

altres instàncies educatives (empreses d'ac-

tivitats extraescolars, menjadors escolars, 

entitats esportives, grups d'esplai, colònies 

etc.) i de caire cultural per tal que l'ús de la 

llengua catalana es converteixi en vehicle de 

comunicació entre gent jove en el seu temps 

fora d'escola, en el seu temps de joc i oci.

Al web del departament diu: "L'aula és 

un espai d'acollida i acompanyament dels 

alumnes que han arribat recentment, espai 

de relació, intercanvi i comunicació de nens 

o adolescents que provenen de països on 

es parla una llengua diferent a la del centre 

educatiu". El català no gaudirà de bona sa-

lut si no fem mans i mànigues perquè sigui 

llengua d'acollida i cohesió social. Aquests 

haurien ser els eixos vertebradors de tots 

els projectes lingüístics, de totes les esco-

les del país. Està bé que es dediquin molts 

esforços i recursos (seminaris de mestres, 

acompanyament dels CRP i la inspecció...) 

a la celebració de l'English Day. De fet, 

l'alumnat percep aquest dia com a "festiu", 

divertit i engrescador i útil. Es percep de la 

mateixa manera l'aprenentatge del català?

Cinquena consideració. Perquè la llengua 

catalana sigui vehicle de comunicació entre 

infants i joves s'haurà de posar tot el talent 

que hi ha a Catalunya al servei del català: 

dissenyar continguts atractius per a l'apre-

nentatge, l'entreteniment, el joc, i la cultura, 

sempre emprant els sistemes de comuni-

cació més actuals per penetrar gairebé per 

osmosi, i és necessari aconseguir que bons 

i reconeguts tècnics, científics, influencers, 

cantants, esportistes, etc. facin del català la 

seva pell, la seva carta de presentació. Tam-

bé s'haurà de pensar quines poden ser les 

accions a emprendre amb les famílies de les 

noves immigracions; revisar la forma com 

les hem acollit o com les hem abandonat i en 

com les acostem a l'ús i gaudi del català. […] 

Finalment, cal defensar la llengua catala-

na perquè cada llengua és una gran riquesa, 

però sense caure en el parany de pensar que 

la millor defensa és un atac. Titulars que 

menystenen institucions de l'Estat no fan cap 

bé a la llengua catalana, ben al contrari, po-

den portar una part important de la població 

a posicionar-se en contra de l'ús del català 

perquè poden entendre que defensar-lo és 

una dèria d'una part. Una actitud que pugui 

fer pensar que es vol una baralla entre català 

i castellà, no és bona per a la llengua catala-

na. Cal, això sí, encomanar desig per apren-

dre'l i per fer-ne ús i és necessari implicar-hi, 

en la seva defensa, el màxim possible de ciu-

tadans i ciutadanes de Catalunya.

Perquè el català sigui vehicle de

comunicació entre infants i joves

s'haurà de posar tot el talent del

país per fer continguts atractius
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JL. RECIO / IHF
Dinamarca-França i Espanya-No-

ruega són els encontres de semi-

finals del Mundial d'Handbol Fe-

mení. Després de la disputa dels 

quarts de final al Palau, divendres 

s'iniciarà la lluita per les medalles 

entre les quatre millors seleccions 

del món a Granollers. Divendres hi 

haurà una intensa jornada amb el 

Dinamarca-França, a les 17.30 h, i 

l'Espanya-Noruega, a les 20.30 h, 

tot i que l'horari es podria modifi-

car. Les dues seleccions vencedo-

res, disputaran la final diumenge a 

les 17.30 h, i les dues perdedores 

lluitaran pel bronze a les 14.30 h. 

Espanya-Noruega
La selecció espanyola, amb l'he-

roïna local Kaba Gassama, tindrà 

la graderia a favor seu, com ja va 

passar dimarts als quarts de final, 

quan es va demostrar que hi ha-

via capacitat per omplir el Palau. 

A més, el conjunt estatal arriba 

invicte i després de superar amb 

un gran joc defensiu, i una bona 

feina sota els pals, els quarts con-

tra Alemanya (26-21). Amb tot, el 

rival d'Espanya és la temuda No-

ruega. Això sí, a la fase principal 

va cedir un empat contra Suècia 

(30-30), però es va mostrar molt 

sòlida als quarts contra la federa-

ció de Rússia (34-28) i, a més, és 

la vigent campiona d'Europa. A tot 

això, Noruega buscarà la revenja 

del Mundial del 2019 al Japó, quan 

Espanya les va eliminar a semifi-

nals i, posteriorment, va segellar 

la plata. 

Dinamarca-França
La selecció de Dinamarca i la de 

França són dos dels combinats 

FASE FINAL DIVENDRES ES DISPUTEN LES DUES SEMIFINALS PER LA TARDA I DIUMENGE, LA FINAL

DINAMARCA  Les daneses van superar la selecció del Brasil

"Juguem a casa i a les 
'semis' tot és possible"

KABA GASSAMA LLUITARÀ PER AL PÒDIUM AL PALAU

Kaba Gassama lluitarà per les 

medalles del Mundial d'Handbol 

Femení a casa. La granollerina 

es manté dins el somni que va 

començar a finals del novembre 

quan va ser convocada per dis-

putar amb Espanya el Campionat 

del Món. Després de superar les 

dues primeres fases a Torrevella 

(Alacant), la selecció espanyola 

va guanyar Alemanya als quarts 

de final, en el debut de la selecció 

estatal al Palau d'Esports. 

Gassama va ser la jugadora que 

més caliu va rebre de la graderia 

granollerina. De fet, abans de co-

mençar el duel de dimarts contra 

les alemanyes, un grup de Diables 

de Granollers va rebre les Guerre-

ras a l'Olímpic amb un passadís de 

foc fred. Ja en pista, quan l'speaker 

Eddy Vidal va citar Gassama a les 

alineacions, el pavelló va embogir 

amb l'esportista de la ciutat, com 

a cada acció de mèrit de la local. 

"Durant tota la setmana he pen-

sat com seria la benvinguda i 

quan han dit el meu nom estava 

JL. RECIO / IHF

S'inicia la pugna per les 
medalles al Palau d'Esports

JL.RECIO / IHF

NORUEGA  Les noruegues són el rival de la selecció espanyola a semifinals

molt nerviosa. Estic vivint enca-

ra el somni", explicava Gassama 

després del triomf, quan va ser una 

de les protagonistes de la jornada 

després d'aturar-se per parlar amb 

un gran nombre de mitjans de co-

municació en la zona mixta. 

Espanya va començar el duel 

amb nervis i Alemanya ho va sa-

ber aprofitar per posar el 3 a 7 als 

primers compassos. La reacció del 

combinat estatal va arribar poc 

abans del descans quan va capgirar 

l'electrònic, 14 a 10, amb una mi-

llor intensitat defensiva i una gran 

tasca sota els pals, que va seguir 

a la segona part fins a la victòria 

final. "Estem a casa i a les semi-

finals tot és possible", augurava 

Gassama, que es mostra satisfeta 

"del bon campionat que estic 

fent i això és perquè estic còmo-

de amb les companyes, i es nota 

a la pista". Gassama, a banda de 

l'afició local, va poder saludar cares 

conegudes de la graderia com ara 

els seus pares i les excompanyes 

del KH-7 Granollers.  JL.R.B.

que més seguidors han aconse-

guit portar fins a Granollers, a 

banda de les amfitriones. La se-

lecció danesa va superar el Brasil 

als quarts de final amb més pro-

blemes dels que es podien pensar 

(30-25). De fet, fins al tram final de 

la segona part no es va decidir el 

duel, que Dinamarca va decantar 

a favor seu, gràcies a una millor 

eficiència anotadora. A més, va 

comptar amb el suport de la gra-

deria. Pel que fa a França, la vigent 

campiona olímpica i subcampiona 

d'Europa, va superar als quarts 

de final a una competitiva Suècia 

(31-26), que va perdre pistonada 

a la segona part tot i que les fran-

ceses van haver d'aplicar-se de 

valent.   JL.RodRíguez B.

AMB EL PÚBLIC  La granollerina va gaudir amb el caliu del "seu pavelló'

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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JL.R.B.

Giulia Guarieiro va veure l'elimina-

ció del Brasil contra Dinamarca des 

de la banqueta del Palau d'Esports. 

La jugadora del KH-7 s'havia fet mal 

en l'últim partit de la segona fase a 

Torrevella, contra Espanya, en una 

mala caiguda, que li ha deixat l'es-

patlla dreta immobilitzada per la 

clavícula. Tot i que no necessitarà 

operació, perquè la lesió és de grau 

2, haurà d'estar com a mínim tres 

setmanes sense moure l'espatlla.

La lateral esquerra era una de 

les jugadores indispensables del 

combinat brasiler i als quarts de 

final es va notar que no era a la 

pista. "Ja fa quatre anys que jugo 

al BM Granollers i trepitjar el 

Palau amb la selecció brasilera 

era un somni. Aquest és el meu 

primer Mundial i, a més, jugava 

a casa. Hi havia a la graderia les 

companyes del KH-7 i tot això 

fa que vulgui treballar més per 

QUARTS DE FINAL  LA JUGADORA DEL KH-7 VIU L'ELIMINACIÓ DEL BRASIL DES DE LA BANQUETA

FELICITACIÓ  Una delegació de l'Ajuntament, amb l'alcalde Josep Mayoral, saluda a Giulia Guarieiro, lesionada

"L'handbol femení està 

en un gran nivell de joc"

DAVID BARRUFET ÉS AMBAIXADOR DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA

A la graderia i els passadissos del 

Palau d'Esports hi ha un mite de 

l'handbol vestit amb corbata. Da-

vid Barrufet, que acumula més 

d'una setantena de títols –entre 

aquests, set Copes d'Europa amb 

el Barça i un Mundial amb Espa-

nya–, és ambaixador de la federa-

ció espanyola d'handbol des del 

setembre i fa tasques d'assesso-

rament per al Mundial d'Handbol 

Femení. 

L'exporter del Barça va tancar 

a l'estiu dràsticament una etapa 

com a responsable de la secció 

d'handbol per assumir una nova 

faceta professional, que ara gau-

deix al Palau d'Esports de Gra-

nollers. "L'handbol femení està 

evolucionant molt i està en un 

gran nivell de joc", explicava en-

tre partit i partit Barrufet, que no 

s'ha perdut cap jornada del Cam-

pionat del Món: "el que més m'ha 

cridat l'atenció és el gran nivell 

de lluita i d'implicació de totes 

les jugadores. Pots guanyar o 

perdre de cinc gols, però el ni-

vell competitiu és molt gran". 

D'entre les seleccions que han 

passat pel Palau, l'exporter inter-

JL.R.B.

Giulia Guarieiro es queda 
sense jugar al Palau per lesió

nacional ha destacat la d'Angola, 

que va ser eliminada a la fase pre-

liminar, però va mostrar un gran 

nivell de joc. 

David Barrufet ha remarcat tota 

l'organització del Mundial a Gra-

nollers "perquè la ciutat té mol-

ta experiència, ja des dels Jocs 

Olímpics, i és un valor segur. A 

més, hi ha una gran quantitat 

de voluntaris". JL.R.B.

seguir gaudint de l'handbol", ex-

plicava en acabar el partit. Guari-

eiro va rebre les felicitacions d'una 

delegació de l'Ajuntament, encap-

çalada per l'alcalde, Josep Mayoral. 

Guarieiro, tot i lesionar-se i que-

dar eliminat el brasil, admet que 

s'ha emocionat jugant amb la seva 

selecció. "Estic molt contenta 

perquè  he jugat amb noies amb 

les que he crescut mirant per la 

televisió. Quan vaig marcar el 

gol contra Croàcia vaig veure 

que el somni s'havia fet reali-

tat", afirma la lateral que, amb 26 

anys, és tota una referent al KH-7 

i a la seva selecció. De fet, el Brasil 

havia guanyat tots els partits dis-

putats del Mundial fins a la derro-

ta contra Espanya i va passar com 

a segona del grup 4 de la fase prin-

cipal. Als quarts de final, Dinamar-

ca va decidir l'eliminatòria a la se-

gona part amb una millor defensa, 

tot i que les sud-americanes van 

estar a punt de ser la sorpresa al 

Palau. "Havíem estudiat molt bé 

el rival i teníem clar que la seva 

defensa seria molt forta. Però a 

la segona part la seva portera es 

va créixer i el resultat es va de-

cidir per petits detalls perquè 

vam estar a punt de guanyar", 

valora la jugadora del KH-7.

Guarieiro ja té ganes de tornar 

a vestir-se de curt, un cop es recu-

peri de la lesió, i jugar al renovat 

Palau d'Esports. "M'han dit que 

aquest marcador es queda; és 

una passada!", exclama. JL.R.B.

DAVID BARRUFET

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

Carlos Baute cantarà l'himne 

de la competició a la cloenda
Carlos Baute actuarà a l'acte de 

cloenda del Mundial d'Handbol 

Femení, que tindrà lloc diumen-

ge al Palau d'Esports. El cantant 

i compositor veneçolà és l'artífex 

de la cançó oficial del Campionat 

del Món amb el LaLaGol, que in-

terpretarà diumenge just abans 

del partit de la final. De fet, Baute 

ja va cantar en directe l'himne del 

Mundial en l'acte d'inauguració a 

Torrevella, l'1 de desembre. 

La resta de la cerimònia de clo-

enda, així com la possible assis-

tència de personalitats diumenge 

al Palau, és tot un secret, i l'orga-

nització assegura que n'està ulti-

mant els detalls. 

Dinamarca va decidir
l'eliminatòria a la segona

part, amb una millor defensa
que les sud-americanes
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nem a fer un esdeveniment gran ens ajuda-
rà. Tot i que nosaltres, quan s'acaba la jor-
nada fem una valoració de com ha anat el 
dia i preparem la següent jornada. Sempre 
hi ha coses a fer. Arribem al Palau d'Esports 
entre les 9 i dos quarts de 10 del matí i fem 
una primera reunió. Fem tota la jornada i 
quan s'acaba l'última roda de premsa se-
iem tots plegats, a dos quarts d'11 de la nit 
i mitja hora de reunió no ens la treu ningú. 
No tenim pressa. 
–La Federació Internacional està molt a 

sobre de vosaltres?

–No especialment, tothom està a sobre de 
tothom. La Federació Internacional té uns 
requeriments molt clars que s'han de com-
plir i la Federació Espanyola, com a res-
ponsable del Campionat del Món, hi està a 
sobre. Si les coses funcionen, la federació 
espanyola està contenta i no està tan a so-
bre, i amb la federació internacional passa 
el mateix. JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

Jordi Romea

Perfil

Jordi Romea, de 62 anys, viu intensament el Mundial d'Handbol Femení a 
Granollers, com a director de la seu, tal com va fer el 2013 amb el mundial d'Hand-
bol Masculí. Des del 2 de desembre pràcticament viu dins del Palau d'Esports, però 
des de fa un any i mig ja treballava en el correcte funcionament del Campionat del 
Món com a responsable tècnic d'esports de l'Ajuntament de Granollers. 

–Com està funcionant el Mundial?

–El Mundial d'handbol femení va començar 
esportivament el 2 de desembre al Palau 
d'Esports, però a Granollers va començar 
ja fa un any i mig quan es van constituir els 
equips de treball, que comprenien tots els 
àmbits possibles i necessaris perquè po-
guessin arribar al primer partit amb totes 
les coses preparades. Des de l'Ajuntament 
es va crear el Comitè Executiu Local, que 
ha anat participant en els diferents serveis 
que podien tenir algun tipus d'implicació. 
Tot i que smolt directament han treba-
llat el servei d'imatge i comunicació, i el 
d'esports, també han pres part els depar-
taments de salut, obres i projectes, medi 
ambient, Protecció Civil i la Policia Local, 
entre altres. L'organització ha treballat en 
dos sentits: fer que l'esdeveniment espor-
tiu es pugui portar a terme amb normalitat 
i fer que aquest campionat arribi a la ciuta-
dania. El que no pot ser és que un esdeve-
niment com aquest no tingui cap influència 
a la població, que se l'ha de sentir una mica 
seu. És d'aquells campionats que esperem 
que recordem d'aquí a uns anys. 
–Quantes persones es necessiten per al 

Mundial?

–Hi ha el personal del Palau d'Esports de 
manteniment i consergeria; de l'Ajunta-
ment, l'equip d'imatge i comunicació i 
l'equip d'esports; també hi ha els de Protec-
ció Civil, la Policia Local i els Mossos d'Es-
quadra. També hi ha altres persones que no 
estan aquí, però que són altres serveis que 
potser pots necessitar puntualment i altres 
com és la neteja perimetral de les zones. 
A més, als dos pavellons d'entrenaments, 
a Can Bassa i Congost, també hi ha perso-
nal laboral. Hi ha més d'una cinquantena 
de persones que treballen pel Mundial di-

XAVIER SOLANAS

Director de la seu de Granollers del Mundial

rectament cada dia, això no obstant des de 
fa un mes hi ha prop d'una vuitantena de 
persones que han estat tocades pel Campi-
onat del món, ja siguin informàtics, tècnics 
de medi ambient… A més, tenim unes 300 
persones de voluntariat.
–Quina és la seva tasca com a director?

–En principi intentar coordinar el que pas-
sa o ha de passar dins de la instal·lació. 
Això ho fem un equip i es concentra en tres 
persones per tal de cobrir què és el que es 
necessita, posar-ho en marxa i preveure ac-
cions futures. Avui és dilluns i ja estem fent 
feina per a l'acte de cloenda de diumenge. I 
avui, en qüestió de mitja hora o tres quarts 
arriben camions de la televisió espanyola i 
per la matinada, serà el torn de les televisi-
ons sueques i noruegues. 
–Quin ha estat el repte més gran?

–El repte del principi era arribar al primer 
partit amb tota la logística i els requeri-
ments a punt. En el seu moment vam ser 
una seu que acollia la fase preliminar i la 
fase principal, però a l'estiu va canviar i tam-
bé acollíem la fase final. Això va fer que tots 
els requeriments necessaris s'ampliessin. 
–Per exemple?

–Coses tan senzilles com que hem passat de 
necessitar dos estudis de televisions, a te-
nir sis; de dues oficines per a les televisions 
a set; de tenir un petit espai per l'empresa 
que es cuida de pista, a muntar-li un taller; 
d'una sala de premsa amb una capacitat per 
a 50 persones, a ser de 100… els requeri-
ments van canviar i aconseguir tot això era 
un tema al qual vam dedicar tots plegats 
molts esforços. En el seu moment havien 
de venir 12 comentaristes de televisió, i 
han acabat venint 19. Això ha fet que l'es-
tructura de premsa s'hagi de canviar. Totes 
aquestes coses s'havien de tenir muntades 

un parell de dies abans que comenci la 
competició perquè, quan arribi la gent, tot 
estigués preparat. Els primers dies es van 
canviar algunes coses perquè tot funcionés 
millor. Ara estem en un moment molt esta-
ble per encarar la recta final del Mundial.
–Va ser als Jocs Olímpics i al mundial del 

2013. Això ajuda… 

–El 1992 ja vaig participar com a treballa-
dor de l'Ajuntament de Granollers i ja al 
2013 també vaig ser director de la seu de 
Granollers del Mundial Masculí. Respecte 
al 2013, l'experiència d'aquell campionat 
ens ha ajudat a tots per saber què podia 
passar al 2021. Tot i que la tecnologia ha 
canviat. A més, el 2013 va ser una setmana 
i aquesta són tres i en aquesta ocasió serem 
l'epicentre del món de l'handbol. El 2013 
vam acomiadar les seleccions, i enguany 
som la seu que acull les millors seleccions. 
–Quines coses s'han de millorar? 

–Aquesta avaluació la farem al final i si tor-

“A Granollers, el Mundial 
va començar fa un any i mig”

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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ESTAS NAVIDADES
¡REGALA FELICIDAD!
Participa en nuestra recogida de juguetes

solidária. Todos los regalos serán bienvenidos.

Acércate a nuestra oficina, ¡te esperamos!

Del 1 - 20 Diciembre

(+34) 93 360 67 27
urban@century21.es

Av.Catalunya, 71

08150 - Parets del Vallés (Barcelona)
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GESTIÓ L'AJUNTAMENT GRANOLLERÍ NO POSA XIFRES A L'IMPACTE ECONÒMIC QUE L'ESDEVENIMENT ESPORTIU TÉ A LA CIUTAT I L'ENTORN 

C. Sant Jaume, 73 · Granollers       93 013 86 10       665 52 91 20

                        homoludicusgranollers@gmail.com

També ens trobaràs a la nostra botiga online www.homoludicus-granollers.org

OBRIM 

EL 19 DE 
DESEMBRE

I EL 2 DE 

GENER

L'associació Hotels Vallès Oriental 
(HVO) s'ha mostrat molesta per la 
gestió que la Federació Espanyola 
d'Handbol, l'Ajuntament de Gra-
nollers i l'agència de viatges El 
Corte Inglés han fet dels allotja-
ments de les delegacions que par-
ticipen en el Mundial d'Handbol 
Femení. De fet, totes elles s'han 
allotjat en diversos grans hotels 
de la zona del Fòrum de Barce-
lona, i es desplacen a Granollers 
quan han de disputar algun partit. 

La decisió d'establir-se a Barce-
lona es va prendre per garantir les 
mateixes condicions d'estada a to-
tes les jugadores, de manera que 
es creés un ambient de comuni-
tat esportiva en un espai concret 
i no hi hagués diferències per les 
capacitats econòmiques de cada 
delegació. Això, però, ha decebut 
als establiments hotelers de la co-
marca, que preveien més activitat 
aquest desembre i salvar així un 
període de temporada baixa. 

"A la comarca només s'hi 

allotgen alguns grups de pe-

riodistes", explica la presidenta 
de l'associació, Sílvia Brunet, qui 
lamenta que als hotels vallesans 
pràcticament no hi hagi reserves 
coincidint amb un esdeveniment 
esportiu d'aquesta magnitud. "Les 

delegacions no han vingut aquí, 

ció". Brunet explica que aquesta 
setmana, que és la de més ocupació 
de les tres que ha durat el mundi-
al, "amb prou feines arribem al 

50% d'ocupació als hotels més 

i tampoc no hi ha espectadors 

estrangers ni persones que ne-

cessitin allotjament", diu. "I això 

fa que tampoc visitin  la ciutat a 

nivell comercial o de restaura-

J.L.R.B.

"La pandèmia ha fet trontollar
el retorn econòmic a la ciutat"

propers al Palau d'Esports", per-
què a la resta, sobretot els d'altres 
poblacions de la comarca, com a 
Caldes, Mollet i la Garriga, l'ocupa-
ció és "molt inferior".

L'entitat considera que, si bé el 
Mundial situa Granollers al mapa 
per a molts estrangers, s'hauria 
pogut fer "alguna cosa més" per 
promocionar els establiments de 
la ciutat. "Tot plegat ha costat 

molts diners a Granollers, i la 

ciutat se n'hauria d'haver be-

neficiat molt més econòmica-

ment", diu la presidenta dels ho-
telers vallesans, qui reclama que, 
de cara a pròxims esdeveniments, 
"es treballi millor perquè els 

diners es quedin aquí".

Álvaro Ferrer, regidor d'Esports, 
reconeix que l'assistència de pú-
blic estranger és menor de l'espe-
rada –com a mínim a la fase preli-
minar i principal– i explica que "la 

Covid ha fet trontollar-ho tot". 
"En situació de pandèmia és 

impossible fer una estimació 

del rendiment econòmic que 

en pot treure la ciutat, perquè 

hi ha massa incerteses", assegu-
ra. Tot i això, apunta que sectors 
com la restauració, el comerç o la 
cultura tenen una oportunitat de 
promocionar-se amb el Mundial a 
la ciutat. En tot cas, afegeix, "el po-

Una trentena de peluixos cap al Congo

El peluix de la Lola és l'article més venut de la botiga oficial del Mundial 
d'Handbol Femení, situada en un dels accessos del Palau. Fins la final
de diumenge, la botiga ven tota mena de productes oficials del Campionat 
del Món, com ara el peluix de la mascota Lola, dessuadores, samarretes, 
corbates, motxilles o la revista oficial. "La Lola és el que té més tirada 
entre la canalla", explica la venedora de la botiga, Leticia Miras, que 
recorda haver fet encàrrecs del peluix del Mundial: "la selecció del
Congo volia la Lola i van demanar una trentena de peluixos, a més d'una 
trentena de motxilles també. Una per a cada membre de la delegació".

"El posicionament

de la ciutat a nivell 

d'imatge és molt gran, 

sobretot al nord d'Europa"

Els hotels de la comarca, molestos per la gestió dels allotjaments

Abast mediàtic

Amb uns 300 periodistes acreditats de 

més de 170 països d'arreu del món, el 

Mundial d'Handbol Femení espera ar-

ribar durant la fase final, que se ce-

lebra íntegrament a Granollers, a més 

de 700 milions d'espectadors.  De fet, 

sobretot les televisions nòrdiques es-

tan fent un seguiment rellevant a l'es-

deveniment, ja que l'handbol és un dels 

esports més populars a la zona, amb 

un pes específic de l'handbol femení. 

Al Palau això s'ha fet molt palès amb 

el desplegament de la televisió danesa 

TV-2, un canal que ha muntat un petit 

plató propi en una de les cantonades 

del Palau, des d'on l'equip danès –amb 

una trentena de persones treballant– 

retransmet en directe els partits de la 

seva selecció. De fet, TV-2 ha aconse-

guit a Dinamarca –un país de menys 

de 6 milions d'habitants– audiències 

superiors als 800.000 espectadors (1 

de cada 6 danesos), i esperen que a la 

fase final s'arribi al milió. De fet, si Di-

namarca arriba a la final, esperen su-

perar aquesta xifra amb escreix.

LA TELEVISIÓ DANESA 
VOL SUPERAR EL 
MILIÓ D'ESPECTADORS

sicionament de la ciutat a nivell 

d'imatge és molt gran", sobretot 
en països nòrdics on l'handbol té 
molta tradició. "En països com 

Dinamarca o Noruega, el 60% 

de la població segueix la seva 

selecció d'handbol femení per 

televisió", explica. X.L.
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Rebella't!Ambnosaltres,tensel

poderdecanviarlatevaenergia

autoconsum@estabanell.cat

I, amés, gaudeix d'unpreuespecial pels teus

excedents energètics durant 12mesos:

La teva instal·lació solar, ambundescomptede fins

al 10% i finançament total

0,07€/kWh

Súperoferta

pertempslimitat!

Escaneja el codiQRoentra a

estabanellenergia.cat/rebellat

Acasaoalacomunitatde

veïns,trieuautoconsum

.

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

Consulta’ns i t’informarem sense compromís
admin@ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

El teu despatx d’advocats a Granollers 

Us desitgem Bon Nadal i bones festes

Un equip de professionals en permanent 
formació per oferir-te el millor servei

COMPROMÍS I QUALITAT

www.ipdlegal.com
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LES PROTAGONISTES  LES MILLORS HANDBOLISTES DE TOT EL MÓN ESTAN PASSANT PEL PALAU D'ESPORTS I LA CIUTAT, TOT I DORMIR EN HOTELS BARCELONINS

Les jugadores i el seu pas per Granollers

LINE HAUGSTED 
Dinamarca
27 anys. Lateral dret

EMILY BÖLK 
Alemanya
23 anys. Lateral esquerre

SHARON LEA DORSON 
Congo
27 anys. Extrem dret

El somni 
d'una medalla

Seguint els
passos de la mare

La il·lusió 
als ulls

"Somio amb emportar-me una medalla a casa", explica Line Haugsted 
al diari Som. No va per mal camí per convertir-ho en realitat. Els pas-
sos cap a la medalla Dinamarca les està fent al Palau d'Esports de 
Granollers, on ha guanyat tots els partits de la ronda preliminar, prin-
cipal i quarts. Però les daneses no estan allotjades a cap hotel de la 
capital del Vallès Oriental, sinó en un de proper a la costa de Barcelona. 

"Allà, durant el nostre temps lliure, ens relaxem amb les compa-
nyes anant a passejar vora el mar i algunes, fins i tot, s'han atrevit 
a fer algun bany", relata la lateral dret de la selecció nòrdica, que 
ja havia estat anteriorment a Barcelona de vacances. A més, des de 
la ronda principal Haugsted compta amb la companyia dels seus 
pares i la seva germana, que han viatjat des de Dinamarca per estar 
al seu costat. "Estic molt contenta d'estar jugant aquest Mundial a 
Granollers", sentencia.

Granollers no és un lloc qualsevol per a l'Emily Bölk, malgrat que mai 
abans no hi havia estat. Al Palau d'Esports, el 1992 la seva mare va 
disputar amb la selecció alemanya la majoria dels partits dels Jocs 
Olímpics de Barcelona, en els quals es va quedar a les portes de la 
medalla al caure davant Corea del Sud a les semifinals i davant l'Equip 
unificat (l'URSS) en la lluita pel tercer lloc. "Per mi és molt especial 
jugar en aquest pavelló", explica Bölk júnior. Ara, tant la seva mare 
com el seu pare l'estan acompanyant presencialment en el seu pri-
mer campionat com a capitana de la selecció (juntament amb Alina 
Girjseels) quan només té 23 anys. "Intento liderar l'equip d'una 
manera emocional, però també a la pista amb la meva manera de 
jugar a handbol", diu. "Ens agrada molt jugar de forma ràpida i 
atractiva", afegeix. Les coses els hi han anant prou bé fins a arribar als 
quarts de final, i ensopegar dimarts amb el conjunt espanyol.

La gran sorpresa de la ronda preliminar al Palau va ser la classificació 
del Congo que, malgrat finalitzar en quarta posició l'última edició de 
la Copa Àfrica, celebrada al juny, s'ha convertit en l'única selecció del 
seu continent en aconseguir aquesta fita al Mundial. La resta, Angola, el 
Camerun i Tunísia, van caure eliminades. Una de les culpables de l'èxit ha 
estat Sharon Lea Dorson, la jugadora de l'Havre AC de la segona divisió 
francesa, que va fer servir la seva experiència a Europa per tirar d'un 
conjunt inexperimentat que només ha competit conjuntament des del 
març. I amb moltes dificultats, perquè pràcticament la meitat de l'equip 
juga a França a nivell de clubs i la resta ho fa al mateix Congo. "Vam 
jugar l'últim campionat al juny. No portem tant temps jugant juntes 
com les altres seleccions", explicava Dorson després d'un dels partits. 
A banda del francès nadiu, la jugadora també té nocions de castellà i a la 
zona mixta, sempre predisposada a atendre els mitjans de comunicació, 
fins i tot es va atrevir a dir algunes frases en aquest idioma per comuni-
car-se amb els voluntaris. "Aquest ha estat el meu primer gran cam-
pionat amb el Congo i l'experiència és meravellosa", deia amb il·lusió 
als ulls. Però la ronda principal ha estat massa per la selecció africana.

KRISTINA LISCEVIC 
Sèrbia
32 anys. Central

MARKETA JERÁBKOVÁ 
República Txeca
25 anys. Extrem esquerre

EUN HEE RYU 
Corea
31 anys. Lateral dret

La veterana 
d'un grup molt jove

Sagrada Família, 
platja i decepció

L'experiència 
és un grau

Liscevic és l'única jugadora de l'actual selecció de Sèrbia que va formar 
part del conjunt que va aconseguir la plata al Mundial del 2013. Vuit anys 
després, la situació ha canviat molt. La selecció balcànica, que va jugar la 
ronda preliminar a Llíria i la ronda principal a Granollers, va quedar eli-
minada dissabte en caure per 19 a 22 davant França. "Hem vingut amb 
un equip molt jove i amb moltes novetats. No teníem grans objectius 
perquè això és l'inici d'un projecte de futur", admet la central. La 
jugadora sèrbia és una enamorada d'Espanya, país que ha visitat diver-
ses vegades com a turista. Però mai abans no havia estat a Granollers. 
Tampoc l'ha pogut conèixer gaire durant el Mundial perquè les obliga-
cions d'una competició com aquesta no li estan deixant "veure tot el que 
voldria". A més, no ha pogut sentir l'escalf presencial de la seva família, 
que aquest cop li ha hagut de donar suport des de la distància. 

El poc temps lliure que Jerábková, una de les millors jugadores de la 
República Txeca, ha tingut durant el Mundial l'ha aprofitat per visitar la 
Sagrada Família i per caminar per la platja de Barcelona. Allà ha pogut 
reflexionar sobre allò que no ha funcionat a la pista. "El primer objectiu 
era superar la ronda preliminar i amb una mica de sort ho vam acon-
seguir, però és evident que no estem satisfetes amb els resultats. 
Podem jugar molt millor", analitza l'extrem esquerre. La República Txeca 
és una de les seleccions que ha disputat la ronda principal a Granollers 
i que no formarà part de les vuit millors dels quarts de final. De tota 
manera, Jerábková està molt contenta d'haver pogut tornar a gaudir 
dels seguidors a les grades d'un pavelló després de les restriccions de 
la pandèmia. "Per mi és molt agradable veure com a Granollers alguns 
d'ells fins i tot ens esperen a la sortida després dels partits", diu.

Corea va passar a la fase principal després d'aconseguir el segon lloc 
a la ronda preliminar amb victòries contra el Congo i Tunísia, però 
amb derrota contra una de les favorites, Dinamarca. Eun Hee Ryu és 
una de les golejadores del combinat asiàtic i amb més experiència 
perquè va estrenar-se en un Mundial el 2009, a banda de també ser 
olímpica. "Vinc al Mundial amb la referència que a Barcelona hi ha 
un gran equip de futbol com el Barça, però que també té equip 
d'handbol. És gratificant saber que també n'hi ha a Granollers. Tot 
i jugar al Palau d'Esports, estem en un hotel de Barcelona, que per 
cert, té unes vistes impressionants i estic molt impressionada pel 
bon clima que fa", explicava la lateral dret. Corea finalment va ser 
eliminada a la fase principal, al grup 3, on va quedar al quart lloc 
amb quatre punts.  

carrer corró 21 Granollers. www.tasmania.cat. whatsapp 938 792 166.

Joieria artesana amb elegància
    peces úniques fetes per encàrrec . transformació de joies usades

Escaneja’m per tenir 
tota la informació

Tot i que les obligacions de la competició deixen poc temps per al 
turisme, les millors jugadores de l'handbol del món han tingut l'opor-
tunitat de conèixer Granollers. En aquestes línies expliquen la seva 

experiència a Barcelona i al Palau d'Esports, les seves espectatives 
al Mundial i com l'estan vivint aquest desembre a la capital del Vallès 
Oriental. TEXT: SERGI ESCUDERO I J.L.R.B. / FOTOS: IHF / KOLEKTIFF IMAGES
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Gyorgy Marosan, de 31 anys i 

d'Hongria, fa cua en una de les 

cinc foodtrucks de la Fan Zone del 

Mundial després de veure guanyar 

la selecció del seu país contra el 

Congo, per 30 a 22. El partit va te-

nir lloc divendres i era el segon dia 

que obria aquest espai condicio-

nat pel Gremi d’Hostaleria de Gra-

nollers, amb el patrocini de KH-7, 

i que es troba al costat del pavelló 

olímpic, al carrer Emili Botey. "És 
un bon espai, entre partit i par-
tit. Després de veure a Hongria, 
m'he apropat per veure una 
mica i menjar alguna cosa", deia 

Marosan, que és entrenador d'un 

equip hongarès femení i gaudeix 

aquests dies de l'esdeveniment 

internacional a Granollers, mentre 

menja un burrito.    

La Fan Zone estarà oberta fins 

diumenge, quan es juga la final del 

Mundial, i té una oferta gastronò-

mica molt diversa amb parades 

d'una footruck de gastronomia 

gallega, de creps, patates fregides 

i entrepans, i un servei de bar. 

També hi ha un espai amb cadires 

i taules, a més de la possibilitat 

que els visitants puguin endur-se 

un record amb una fotografia en 

un photocall que hi ha al recinte. 

Justament s'hi feien una instantà-

nia un grup de jugadores del Sant 

Esteve de Palautordera. "La meva 
filla juga handbol i hem vingut 
amb les campanyes del Sant Es-
teve. Estem gaudint moltíssim 
de l'espectacle, però potser les 
entrades tenen un preu massa 
car", explicava Roger Claveguera, 

pare d'una de les jugadores, que 

deia que havia pagat 22 euros per 

AFICIONATS  EL GREMI D'HOSTALERIA DE GRANOLLERS, AMB EL PATROCINI DEL KH-7, ACONDICIONA UN ESPAI GASTRONÒMIC AL CARRER EMILI BOTEY FINS A LA FINAL

UN BURRITO  Gyorgy Mirosan en el moment de demanar el sopar

#SheLovesHandball#SheLovesHandball

#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers

Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com

Una Fan Zone, entre partit i partit
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UNA FOTOGRAFIA  Dues jugadores del Sant Esteve amb familiars

entrada: "la meitat del que val 
perquè som d'un club".

La zona gastronòmica és un 

espai de trobada d'aficionats. 

Alexander Serón, de Colòmbia i 

establert a Sant Esteve, afirmava 

que "he vingut expressament a 
veure els partits de la fase prin-
cipal, són partits competitius". 

També xalava de la fase principal 

Lluís Claraco, de Granollers, que 

recollia una de les samarretes que 

regalava l'Ajuntament per pas-

sar per l'espai gastronòmic: "he 
vingut a prendre alguna cosa i 
m'han regalat aquesta samarre-
ta, que anirà bé per animar Es-
panya quan arribin els quarts". 

A l'espera de més aficionats
Pel que fa a les foodtrucks, els pri-

mers dies esperaven l'arribada de 

seguidors massivament, però això 

no s'ha vist a la fase principal. Al-

biren més afluència partir dels 

quarts de final. "Hi ha hagut poc 
moviment els primers dies, però 
esperen que n'hi hagi més a la 
fase final", deia Lorena Naranjo, 

del Kaizen on the road. Tanma-

teix, Leonor Amor, de la Pulpone-

ta, agraïa "l'arribada del cap de 
setmana perquè la gent té més 
temps per poder venir". JL.R.B.
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LES PIONERES DONES ESPORTISTES D'ENTRE ELS ANYS 50 I 70 EXPLIQUEN ELS SEUS RECORDS

"No teníem cap mena de consci-

ència d'estar fent res extraordi-

nari, ni d'estar obrint camí. Va 

ser una decisió molt espontània 

i ho fèiem perquè ens agradava". 
Qui així s'expressa és la Margarita 
Larripa, recordant el període com 
a jugadora femenina d'handbol. 
Aquesta impressió va ser compar-
tida per la resta de dones esportis-
tes entre el 1950 i el 1970, convo-
cades dilluns a la tarda a la tertúlia 
de l'Arxiu per compartir vivències 
i records. Totes també coincidien 
en una altra idea: durant el fran-
quisme hi havia molt poques opci-
ons d'oci i la pràctica de l'esport era 
una sortida "si no volies acabar 

anant al cine amb els teus pares".
Rosario Rodríguez va començar 

a practicar bàsquet a la dècada dels 
50, amb 13 o 14 anys. "Aleshores 

no es parlava d'esport femení", 
però la recorda com "una èpo-

ca molt bonica i divertida de la 

meva vida". Rememora la troba-
da amb l'empresari Santiago Puig, 
"el senyor Puig dels pinyons", 
que es va fer càrrec del cost de les 
equipacions de l'equip. Només va 
posar dues condicions: no volia res 
de faldilles i, en canvi, pantalonets 

competia a Divisió d'Honor.
Un altre aspecte coincident, 

aquest sí més amarg: la família no 
les anava a veure jugar. La Marga-
rita explica que "al meu pare li 

encantava l'esport i no va venir 

mai a veure'm". L'única excepció 
era la d'una companya d'equip, a 
qui el pare anava a veure ben mu-
dat, i "es passava tot el partit es-

cridassant-la, i això que era una 

bona jugadora".
Maria Cinta Gurri va començar 

fent natació, però a finals dels 
anys 60, quan el CNG va activar 
un equip de voleibol femení "per-

què els diumenges no sabíem 

on anar". Era el dia que jugaven 
i com ella mateixa explica, "gaire-

bé sempre perdíem".
La disciplina de Montse Guàr-

dia també era intensa. Als anys 
70 feia gimnàstica esportiva i 
entrenava cada dia de 18 a 21 h, 
quan sortia de les monges. El pro-
blema és que ja tenia 14 anys i ja 
era massa gran per aquesta dis-
ciplina. "No vam arribar a com-

petir mai, però anàvem a veure 

competicions a Barcelona i ens 

feia molta il·lusió". Una lesió va 
estroncar la seva afició, tot i que 
va trobar un substitut en l'esquí.

El "no guanyàvem mai" va ser 
una frase que es va repetir en la 
tertúlia, però sense amargor, en 
unes dones per a les quals l'es-
port va ser una vàlvula d'escapa-
ment i no una fita competitiva. Els 
desplaçaments, sempre difícils, es 
feien en tren o bé comptant amb 
el vehicle del nòvio o l'entrenador, 
"de vegades amb set persones 

al cotxe".
La trobada va acabar, situats en 

el present, expressant l'estranye-
sa per la poca repercussió que la 
celebració del Mundial d'handbol 
femení està tenint als mitjans de 
comunicació generalistes. Mal-
grat això, la Margarita confessa 
que segueix la competició amb 
enyorança. CARLES RIOBÓ

curts. I a la samarreta havia de po-
sar Conservas Puig. I així va ser, tot 
i que aquells pantalonets van cos-
tar un disgust a algun pare. "Vam 

ser atrevides", apunta la Rosario, 
fent la mitja rialleta.

L'handbol femení a Granollers es 
va materialitzar una Setmana San-
ta, i gairebé per casualitat. La junta 
del Club Balonmano Granollers va 
veure jugar una colla de nois i noies 
d'entre 15 i 20 anys i es van adonar 
que algunes d'elles tenien aptituds. 
Els van fer la proposta d'organitzar 
un equip femení i les que veritable-
ment volien jugar es van federar. 
Era el 1967. La Margarita confessa 
que "no havia vist mai cap partit, 

no en sabia res de res, i les me-

ves companyes tampoc". Jugaven 
al vespre a l'antic camp del carrer 
Tetuan, amb vestidors "sense ai-

gua calenta", i no van fer cap des-
plaçament fora de la província. Van 
durar cinc temporades, en part 
gràcies a un dels entrenadors, el 
també jugador Miquel Prat, i a l'es-
calf que van trobar en la figura del 
president Emili Botey. Van acabar 
desapareixent perquè no hi havia 
planter femení i perquè el club es 
va centrar en l'equip masculí, que 

AMGR / ESTEVE FERRER

"Érem invisibles"

TEMPORADA 1967-1968  Larripa, la primera dreta per l'esquerra

Eddy Vidal, un dels speakers de 
bàsquet més reconeguts en l'àm-
bit internacional, s'ha estrenat 
aquesta setmana en l'handbol 
amb el Mundial Femení al Palau. 
De fet, el locutor té com a aval ser 
la veu dels partits de l'NBA a l'Es-
tat, des de fa molts anys a la Final 
a Quatre de l'Eurolliga i ho va ser 
als Jocs Olímpics d'Atenes (2004), 
Londres (2012) i Rio (2016). 

La primera setmana de competi-
ció, Vidal estava fent d'speaker de la 
Copa Davis de tenis a Madrid i el va 
suplir el company Alberto Monte-
negro. Des de la setmana passada, 
Vidal va agafar les regnes de l'esde-
veniment al Palau d'Esports i ja és 
un clàssic sentir abans dels partits 
el seu compte enrere amb la frase,
Let's play handball. "Aquest és el 

primer cop que faig un esdeve-

niment d'handbol, per això vaig 

anar a veure un partit del Barça 

i un altre del KH-7 femení. Així 

vaig veure com és el joc, i vaig 

parlar amb els seus speakers", 
explica Vidal, en una pausa entre 
partit i partit, mentre menja un en-
trepà i, sobretot, beu aigua. "La fei-

na més important és dominar la 

pronunciació dels noms perquè 

hi ha seleccions d'arreu del món 

i cal saber comunicar-ho". 
Vidal s'ha guanyat el públic del 

Palau amb una veu càlida i con-
tundent, que desprèn que s'ho 
passa bé amb els apunts de les go-
lejadores, les aturades i diverses 
informacions sobre el partit. "Es-

tic gaudint molt, no creia que 

m'agradés tant l'handbol. No 

se'm fa llarg, fins i tot els dies 

que tenim tres partits seguits. 

Hi ha partits molt ajustats i un 

gran nivell de joc", assenyala Vi-
dal, qui afirma que també és clau 
la complicitat amb el responsa-
ble d'amenitzar els partits amb 
música. És dj Litus, veí de Canet 
de Mar: "si veus que la gent es 

mou, això vol dir que ho fas bé, 

com ara amb el clàssic que po-

sem, el Sweet Caroline". 
De tota manera, Vidal concreta 

que "dono molta informació, no 

és opinió. Passa això o allò. En 

bàsquet has d'estar parlant tota 

l'estona; en aquest esport no cal 

perquè parlem de coses impor-

tants –gols, exclusions, penals, 

temps morts–, la programació 

dels partits o el recordatori que 

cal dur mascareta". J.L.R.B.

Eddy Vidal, la veu

EL COMENTARISTA UN DELS SPEAKERS MÉS RECONEGUTS

J.L.R.B.

EDDY VIDAL  El veterà comentarista s'ha estrenat en els partits d'handbol
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Regala Salut

REGALA CRACK!
SUBSCRIPCIONS DE SOCI | ENTRENAMENTS PERSONALS

MASSATGES | ESCOLA DE PÀDEL | CURSETS DE NATACIÓ

NADONS AMFIBIS I MOLT MÉS ...

Demana informació: Tel.: 93 879 69 15 Crack@CrackSportsClub.com Carrer Turó Bruguet, 2 - Granollers

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)
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L'ÀLBUM DE LA COMPETICIÓ AFICIÓ I VOLUNTARIS ESTAN GAUDINT DE LES SEVES REFERENTS ESPORTIVES I DE L'HANDBOL DE PRIMER NIVELL AL PALAU

A banda de les jugadores, equips tècnics i orga-

nització, sens dubte qui més està vivint el Mundial 

són els centenars de voluntaris –fotografiats en 

grup el Dia del Voluntariat (1)– i els aficionats 

que han volgut passar pel Palau per veure partits, 

animar els seus equips (2) i, fins i tot, esperar les 

seves referents esportives a la porta de l'equipa-

ment per demanar-los autògrafs (3). Tot plegat, 

acompanyats de la mascota de la competició, la 

linx Lola (4), i d'una ciutat plena de referències a 

l'handbol femení, també als aparadors dels esta-

bliments comercials (5). FOTOS: IHF / TONI TORRILLAS

Dues setmanes d'handbol a la retina

1

2

54

3
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Torneig de Nadal del Tennis TaulaEl waterpolo CNG es despenja dels primers llocs
El Club Tennis Taula Granollers celebrarà el 

pròxim 21 de novembre un torneig de Nadal 

d'edat escolar. D'altra banda, el primer equip 

federat del club tancarà el cap de setmana la 

primera volta contra la Unió Montcada. 

El waterpolo masculí del CNG va perdre els dos partits que va 

disputar el cap de setmana. Dissabte va caure a la piscina del CN 

Sevilla, per 18 a 9; mentre que diumenge va jugar contra el líder, a 

Ceuta, i també va perdre, per 17 a 15. El CNG ocupa el cinquè lloc i 

dissabte rebrà el Brains (16h), que és penúltim amb tres punts. 

El Fraikin Granollers jugarà la 

Copa Asobal després d'assegu-

rar-se acabar, com a mínim, al ter-

cer lloc de la primera volta de la 

lliga d'Asobal. L'equip d'Antonio 

Rama va perdre dissabte contra el 

Recoletas Atlético Valladolid (37-

36) i tocava esperar una derrota 

del BM Logroño a la pista del BM 

Cangas, tal com va passar diumen-

ge (30-28). 

El Granollers ocupa el segon 

lloc virtual amb 20 punts, empa-

tats amb el Logroño, també amb 

20. Al quart lloc hi ha el Bidasoa 

Irun, amb 19 punts, que encara té 

dos partits ajornats i podria supe-

rar els granollerins. El Barça, líder 

indiscutible amb 28 punts, serà el 

rival a abatre de la Copa Asobal.

La Final a Quatre de la Copa 

Asobal estava prevista que es dis-

putés aquest proper cap de set-

mana, però l'Associació de Clubs 

d'Handbol (Asobal) va acceptar la 

proposta de la federació espanyo-

la d'endarrerir la competició per 

no coincidir amb la final del Mun-

dial d'Handbol Femení, que es dis-

puta diumenge al Palau d'Esports 

de Granollers. 

La nova data per a la 32a edició 

HANDBOL | Asobal  S'APROFITA DE LA DERROTA DEL BM LOGROÑO, TOT I PERDRE A VALLADOLID 

El Fraikin s'assegura el tercer 
lloc i podrà jugar la Copa Asobal

ENRIQUE LÓPEZ / BMG

de la Copa Asobal és el cap de set-

mana del 4 i 5 de juny, encara amb 

seu per determinar i a l'espera 

que aquesta decisió sigui aprova-

da per la comissió delegada de la 

federació espanyola. 

Aquesta competició la disputen 

els quatre primers classificats en 

acabar la primera volta de la lli-

ga d'Asobal. Així i tot, en cas que 

el club amfitrió no sigui cap dels 

quatre primers classificats, la 

quarta plaça de la copa seria per a 

ell.  jl.rodríguez b. 

El filial del KH-7 necessita 
millorar a la segona volta

Plata  ARRIBA A L'EQUADOR DEL CURS COM ANTEPENÚLTIM

El filial del KH-7 femení ha tan-

cat la primera volta de la Divisió 

d'Honor plata amb derrota contra 

el Sant Joan Despí, per 22 a 28. 

L'equip que dirigeix Javier López 

Reche ocupa l'antepenúltim lloc 

amb quatre punts. 

Les granollerines s'estrenen 

enguany a la nova categoria i el 

balanç ha estat irregular al pri-

mer tram de la segona màxima 

categoria estatal amb dues vic-

tòries i onze derrotes. "L'actitud 

de l'equip és molt bona i les 

jugadores evolucionen favora-

blement. Crec que a la primera 

volta hi havia partits que vam 

perdre nosaltres i en el segon 

tram del curs serem molt més 

competitives", explica el tècnic, 

que també assenyala les dificultats 

amb que s'ha trobat: "la tempora-

da passada estaven a Lliga Cata-

lana i feien dos entrenaments, 

a l'inici del curs n'hi havia tres 

i ara ja en fem quatre". El tècnic 

es mostra contundent a l'hora de 

la seva responsabilitat com a en-

trenador del filial. "Algunes ju-

gadores encara no entenen que 

representa jugar a Plata i això 

ho hem de tractar i superar. 

Hem de mantenir la categoria", 

remarca Reche.  jl.r.b.

Antonio Garcia i Chema 
Márquez, a la primera llista

CONVOCATS AMB ESPANYA PER PREPARAR L'EUROPEU 2022
JL.R.B.

Les Franqueses perd el derbi a Mollet
El CF Mollet UE va guanyar el derbi comarcal contra les Franqueses amb el 
solitari gol de Sergio Sánchez, el Pellas, al minut 7 de partit. L'equip dirigit 
per David Parra va guanyar-li la partida als de Manolo Parralo, per la 
mínima. Els franquesins es voldran refer de la derrota i acomiadar el 2021 
amb un triomf a casa aquest dissabte contra el Palamós (17 h).

Primera Catalana  REBRAN DISSABTE EL PALAMÓS, A LES 17 H

Antonio Garcia Robledo i Chema 

Márquez, jugadors del Fraikin 

Granollers, han estat inclosos a la 

llista de la Selecció Espanyola per 

disputar la primera fase de prepa-

ració de l'Europeu d'Eslovàquia i 

Hongria 2022. Aquesta primera 

etapa d'entrenaments tindrà lloc 

del 26 al 30 de desembre, a Ma-

drid, i comptarà amb una llista de 

18 jugadors. 

Antonio Garcia Robledo, amb 

90 internacionalitats, ja va dispu-

tar sota les ordres de Jordi Ribera 

els Jocs Olímpics de Tòquio a l'es-

tiu, amb la consecució del bronze 

olímpic. A més, en una etapa an-

terior amb el combinat estatal, el 

llagostenc i capità del Fraikin, va 

guanyar una plata a l'Europeu del 

2016 i un bronze el 2014, i un or 

al Mundial del 2013. Pel que fa a 

Chema Márquez, que suma quatre 

internacionalitats, podria afron-

tar el seu primer torneig interna-

cional amb la selecció. 

D'aquesta llista de 18 jugadors, 

també hi ha el vallesà Joan Cañe-

llas (Kadetten Schaffhausen), 

de Santa Maria de Palautorde-

ra, mentre que cau Pol Valera 

(Fraikin), de la Garriga. L'Europeu 

es disputarà entre Eslovàquia i 

Hongria del 13 al 30 de gener.  

Copa del Rei
El FRAIKIN PASSA RONDA A LA COPA 
DESPRÉS DE GUANYAR EL BARÇA B. 
El BMG ha acomiadat l'any esportiu 
2021 amb un últim partit ahir, 
dimecres, en la segona ronda de 
la Copa del Rei. L'equip dirigit per 
Antonio Rama va superar el filial del 
FC Barcelona (43-46), que milita a la 
Divisió d'Honor de Plata. 

EN JOC  El Fraikin va perdre a la pista del Valladolid, per 37 a 36

ANASTASIA MULROONEY

EN ACCIÓ  El filial femení va perdre a casa contra el Sant Joan Despí

L'EC Granollers va trencar la rat-

xa negativa de dues derrotes amb 

un empat al camp del Manresa, 

sense gols. L'equip granollerí tor-

na a sumar, tot i que es manté a 

l'antepenúltim lloc amb 12 punts. 

Això sí, ara empata amb el quart 

per la cua, el Sants. El conjunt de 

José Solivelles rebrà diumenge el 

tercer classificat, el Girona B, que 

ve de guanyar contra la Guineueta 

(1-0) i no perd des del 21 de no-

vembre a San Cristobal (2-1). 

L'ECG trenca una 
ratxa negativa amb 
empat a Manresa

FUTBOL | Tercera Divisió

EC GRANOLLERS - GIRONA B

Diumenge, 19 – 12 h Granollers
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jl.r.b.
L'Ajuntament de Granollers ha ad-
judicat un dels contractes d'obres 
més importants d'aquest mandat 
a la ciutat, el de la reforma de les 
antigues piscines interiors del 
CNG. L'encàrrec serà per Abolafio 
Construccions, l'única empresa 
que s'ha presentat al concurs pú-
blic i que ha ofert un pressupost 
de 3.647.647 euros, un 9,84% 
menor al preu de licitació. Un cop 
finalitzi la tramitació i comencin 
els treballs, el termini d'execució 
previst és de 14 mesos.

El projecte de reforma, de l'es-
tudi D'Aura Arquitectura, pretén 
solucionar les mancances es-
tructurals de l'edifici i vasos de 
les dues piscines interiors (V1 i 
V2), que tenen una antiguitat de 
més de 50 anys i presenten greus 
danys i problemes constructius 
que produeixen condensacions i 
filtracions d'aigua.

Les obres han de solucionar no 
només els problemes dels vasos, 
sinó també la construcció del nu-
cli de comunicacions oest –amb 
recorreguts diferenciats i ascen-
sor– i el mòdul de vestidors, amb 
una obra nova que segueixi cri-
teris d'ecoeficiència, aïllaments, 
qualitat de l'aire, etc.  m.e.

POLIESPORTIU  L'AJUNTAMENT ADJUDICA ELS TREBALLS PER UN PRESSUPOST DE 3,6 MILIONS 

La constructora Abolafio farà la 
reforma de les antigues piscines

Laura Terrades, del Club Triatló 
Granollers, ha guanyat el Campi-
onat de Catalunya del duatló de 
muntanya després de sumar la 
tercera victòria, d'un total de cinc, 
del Circuit Català, de la Federació 
Catalana de Triatló. L'atleta del 
club granollerí va imposar-se a 
les curses de Banyoles, Òdena i el 
passat cap de setmana a Vilobí del 
Penedès. A més, va ser segona a la 
prova de Girona.  

Terrades, amb un temps d'1 
hora, 34 minuts i 30 segons, va 
pujar a l'esglaó més alt del podi 
català en l'última cursa, per da-
vant d'Anna Freixas i Aina Pi-
cas (ambdues del Bonavis-
ta-Collbaix). A més, el top-5 de la 
categoria absoluta compta amb 
una altra corredora del club gra-
nollerí, Sònia Quiroga, cinquena 
classificada. "Amb aquest resul-

tat Terrades aconsegueix un 

valuós nou títol absolut a l'en-

titat vallesana. L'equip femení 

és el màxim exponent del club 

d'aquesta última dècada amb 

cinc lligues catalanes de clubs, 

tot i que aquesta temporada ha 

Laura Terrades guanya 

el català de muntanya

DUATLÓ  L'ATLETA DEL CTG S'IMPOSA A TRES DE LES CINC CURSES

acabat al sisè lloc, per la man-

ca d'efectius provocada per les 

lesions", valora en un comunicat 
el club granollerí.

Pel que fa a l'equip masculí del 
Club Triatló Granollers, Ever Ale-
jandro Gómez ha acabat cinquè 
classificat de la general; Ar-
nau Monzonis, en categoria jú-
nior, ha guanyat les cinc proves 
del circuit català, i el veterà Da-
vid Malagón, ha sumat cinc podis 
en cinc curses.  jl.r.b.  

ctg

LAURA TERRADES

L'OnCodines Trail 2022 farà 

la sortida des del Torras Villà
La segona edició de l'OnCodines 
Trail ha obert el període d'ins-
cripcions. El repte esportiu i so-
lidari, que tindrà lloc el 2 d’abril 
del 2022, modifica el recorregut i, 
en aquesta ocasió, la sortida serà 
des de Granollers i l'arribada serà 
l'habitual a Sant Feliu de Codines.

Aquest nou circuit té un traçat 
que en bona part és de muntanya 
i pistes forestals, tot i que també 
passarà per diversos nuclis ur-
bans. Els inscrits hauran de pas-
sar per 11 municipis: Granollers, 
Canovelles, les Franqueses, la 
Garriga, El Figaró, Sant Quirze de 
Safaja, l’Ametlla del Vallès, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, 
Caldes de Montbui i Sant Feliu de 
Codines. La sortida de Granollers 
es farà des del parc Torras Villà i 
passarà per indrets com la Porxa-
da, la riera de Carbonell, Marata, 
el passeig de la Garriga, el Con-
gost, Puiggraciós, els Cingles de 
Bertí, el Castell de Montbui o el 
camí del Foment de Caldes, entre 
d’altres. El circuit llarg és de 80 

km i té un màxim de 200 places i 
el curt, de 60 km, amb 300 places. 

El repte s’ha de completar en 
equips d'entre 3 i 6 persones. Els 
integrants de cada conjunt es po-
den anar rellevant durant la prova 
en els punts establerts per l’orga-
nització, però sempre hi ha d’ha-
ver un mínim de tres persones al 
recorregut. Els equips tenen com 
objectiu complir amb l'àmbit so-
lidari perquè per participar cada 
equip ha de recaptar un mínim de 
600 euros, que es destinaran ínte-
grament a tres fundacions dedica-
des al suport als malalts de càncer 
i a la investigació.

Un 75% del que es recapti es des-
tinarà a la Fundació Oncovallès, una 
entitat amb seu a Granollers que 
ofereix suport als malalts de càncer 
i les seves famílies; un 15% anirà a 
la Barcelona Brain Health Initiative 
(BBHI), un projecte de recerca de 
l’Institut Guttmann dedicat a la sa-
lut cerebral, i el 10% restant, a un 
projecte dedicat al càncer infantil 
que l’organització determinarà.  

CURSA POPULAR  MODIFICA EL CIRCUIT I OBRE INSCRIPCIONS

MOTOR  L'EQUIPAMENT VALLESÀ ACOMIADA EL 2021 AMB UNA SETANTENA DE PARTICIPANTS

Head equipa el Swimming Team del CNG

La marca esportiva internacional Head equiparà la secció de Swimming 
Team del Club Natació Granollers. Totes dues parts han arribat a un acord 
perquè la roba d'esports patrocini aquesta secció no federada del club, 
que suma una quinzena d'esportistes aquesta temporada. L'acord va tenir 
lloc dimarts entre el president del club granollerí, Eduard Escandell, i 
l'assessor comercial de Hed, Robert Sbert. El projecte del Swimming Team 
no té com a objectiu la competició, tot i que no descarten la participació 
en proves d'aigües obertes, entre altres. "L'objectiu principal és la millora 
individual dels participants en una secció lúdica, a més, el que volem és 
pautar els seus entrenaments", explica Víctor Roade, tècnic de l'equip 
del CNG Swimming Team, que afegeix que entrenen en una piscina de 50 
metres al CNG als migdies.

El RallySprint RACC tanca el Circuit
cIrcUIt

EN CURSA  Un dels moments de l'última prova de l'any al Circuit

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
es va acomiadar diumenge d'una 
temporada més. Un curs esportiu 
encara marcat per la pandèmia 
i les restriccions, però també ple 
d'emocions fortes. L'any del 30è 
aniversari del traçat català, el 
RallySprint RACC Circuit va tenir 
l'honor de baixar el teló.

Aquesta prova va comptar amb 
un recorregut de 37,5 km, inclo-
ent part del circuit de velocitat, 
així com vials, carreteres de servei 
i altres parts de la instal·lació. Els 
77 inscrits es van reptar entre les 
categories de Velocitat (57), Re-
gularitat Súper Sport i Regularitat 
Sport (20). De tots, els més avan-
tatjats van ser Miguel Díaz i Enri-
que Medina amb el seu Skoda Fa-
bia Rally2 Evo. El duet va anotar 
un millor registre de 26'59"1, sent 
el tercer tram el més ràpid de tots 
(8'57", 9'16" i 8'45"). A més de 
la general, també van brillar a la 
disciplina sprint. Mostra del nivell 

present, el fet que Díaz va passar 
per proves com la de Montecarlo 
del WRC 2020.

D'altra banda, la segona edició 
del RallySprint RACC va comptar 
amb una primícia, la participació 
d'un automòbil 100% elèctric per 
primer cop en una prova de ral·li a 

Catalunya. El cotxe és  un Opel Cor-
sa e-Rally, unitat que durant aquest 
2021 va formar part de la flota de 
vehicles participant a l’ADAC Opel 
e-Rally Cup alemanya, copa mono-
marca amb cotxes completament 
elèctrics que inicia l'electrificació 
del món dels ral·lis.  
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Escenari Obert de Nadal al GraEl lindy-hop torna a estar de moda
Divendres (20 h) torna una nova cita al 

Gra, aquesta vegada amb esperit nadalenc. 

Joves de diferents disciplines artístiques 

són convidats a actuar dalt de l’escenari, 

mostrant les seves habilitats.

Cada primer i tercer dissabte de mes, a partir de les 20.30 h, el col·lec-

tiu Lindy Frogs Granollers envaeix l’espai de l’Aplegador, a Roca Um-

bert, per ballar swing en parelles o per aprendre a fer-ho amb el taller

InveroSwingmil. L’associació promou la cultura i la música swing, així 

com els diferents balls que hi estan associats.

CULTURA

US DESTIGEM 
BONES FESTES 

I UN FELIÇ 
ANY 2022

Plaça Gaudí, 2, 1r-3a · 08520 Corró d’Avall · 93 849 33 81 · www.lesfranqueses.net/siluet

50 anys de professionalitat

'Granollers Canta' a carrers i places, 
i suma escolars, corals i entitats

MÚSICA DURANT SET DIES EL CENTRE DE LA CIUTAT I EL TEATRE AUDITORI S'OMPLIRAN D'ESPERIT NADALENC, AMB MÉS D'UNA DOTZENA DE CANTADES

Horaris
DIVENDRES 17
Plaça de la Porxada

De 9 a 12.30 h. Cors en moviment 

de l'escola Pereanton

17.45 h. Orquestra infantil dels 

Amics de la Unió

19 h. Cor pop femení dels Amics 

de la Unió

DISSABTE 18
Plaça de la Porxada

18.30 h. Cantada de nadales AFA/ 

AMPA i escoles de Granollers

DIUMENGE 19
Plaça de la Porxada

12 h. Sardines en llauna

Illa de vianants

De 18 a 21 h. Cantada de nadales 

itinerant amb la Polifònica 

DILLUNS 20
Plaça de la Porxada

De 9 a 12.30 h. Concert de les big 

bands de l'escola Pereanton

18.15 h. Cor Petits Cantors dels 

Amics de la Unió

DIMARTS 21

Plaça de la Porxada

18.30 h. Cor Allegro. Amics de la Unió

20 h. Combo Dissabeat dels Amics 

de la Unió

DIMECRES 22

Plaça de la Porxada

20 h. Combo Ratafia dels Amics de 

la Unió

DIJOUS 23
Plaça de la Porxada

20 h. Cor Jove dels Amics de la Unió

AJUNTAMENT

VEUS BLANQUES Cantada de nadales de les AFA/AMPA, el 2019

Una de les activitats des-

tacades de la programa-

ció nadalenca és, alhora, 

una de les més carregades de sig-

nificació. També una de les més 

participades, pel volum de perso-

nes que implicarà.

A partir d’aquest divendres i 

fins al dijous 23, un escenari a la 

plaça de la Porxada i els carrers de 

l’illa de vianants seran el marc de 

tot un seguit de cantades a càrrec 

dels alumnes dels centres educa-

tius de la ciutat i els cantaires de 

formacions corals de la ciutat. La 

Societat Coral Amics de la Unió 

tindrà un protagonisme destacat. 

Algunes entitats també hi estan 

vinculades, com és el cas de les as-

sociacions de comerciants Del Rec 

al Roc, Més que comerç i Som Por-

xada, que organitzen la cantada 

de nadales itinerant, a càrrec de 

la Coral Polifònica de Granollers. 

Aquesta i altres activitats relacio-

nades amb la música es presenten 

sota el títol Granollers Canta.

Així, dissabte tindrà un caràc-

ter especial, ja que aquesta pro-

gramació musical acollirà la 19a 

edició de la cantada de nadales 

de les AFA/AMPA de les escoles 

de Granollers que, després d’una 

edició virtual l’any passat, re-

cupera el format presencial. Hi 

participaran unes 500 famílies de 

14 AFA/AMPA dels centres edu-

catius, que cantaran nadales per 

diversos punts de Granollers. Els 

centres que participen són el CEE 

Montserrat Montero, el Col·legi 

Jardí, el Col·legi L’Estel, l'Educem, 

l'Escola Anna Mogas, l'Escola Cer-

vetó, l'Escola Granullarius, l'Esco-

la Joan Solans, l'Escola Lledoner, 

l'Escola Mestres Montaña, l'Escola 

Pereanton, l'Escola Pia, l'Escola 

Salvador Espriu i l'Escola Salva-

dor Llobet. A les 18.30 h, tots els 

grups es concentraran a la plaça 

de la Porxada per cantar conjun-

tament La cançó de la llum màgica

amb l’acompanyament en directe 

de la Big Band i la coral gran de 

l’Escola Pereanton. 

El mateix dissabte, i en solida-

ritat amb la Marató de TV3 per la 

salut mental, hi haurà una actua-

ció de grups de música juvenil a 

la plaça de l'Església (16 a 21 h), 

organitzada per la Taula de Salut 

Mental de Granollers [més infor-

mació a la pàgina 10].

Diumenge el Teatre Audito-

ri també tindrà protagonisme, 

de nou de la mà dels Amics de la 

Unió. Al matí el Cor Minimúsics hi 

portarà la cantata Viatge de Nadal

i el Cor Inicis la cantata Mary Pop-

pins (11.30 h). A la tarda, la canta-

ta La venedora de llumins, basada 

en el conte de Hans Christian An-

dersen, farà compartir escenari al 

Cor Petits Cantors, al Cor Allegro, 

les Sound 8, al Cor Mixt Amics de 

la Unió i al Cor Arpegi (19 h).

Granollers canta, doncs, en un 

Nadal encara pandèmic i amb una 

situació sociosanitària incerta. I 

ho fa unit, remarcant la potència i 

la cohesió del seu teixit associatiu 

i cultural. ❉

■ La cançó de la llum màgica, presen-
tada el 2020, amb lletra del periodista 
i poeta Esteve Plantada i música de 
Francesc Vidal, torna a ser la tonada 
d’aquestes festes, enguany amb un 
caràcter participatiu.

Es proposa que tothom faci la seva 
pròpia versió de la tornada de la cançó, 
enregistrant-la en vídeo de la mane-
ra més imaginativa -cantant-la, to-
cant-la, ballant-la, fent playback, en 
solitari, amb la família, els amics, la 
mascota…- i després compartint-la a 
Instagram amb l’etiqueta #eslallum-

degranollers, i seguint i mencionant el 
compte @granollerscultura. 

Tots els participants entraran en un 
sorteig d’entrades per a experiències 
culturals a la ciutat. Hi ha temps fins al 
7 de gener.

LA 'CANÇÓ 
DE LA LLUM 
MÀGICA' TÉ PREMI

Una de les activitats des-

tacades de la programa-

ció nadalenca és, alhora, 
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POPULAR  CONCERT AMB ELS GRANOLLERINS LA BOSSA D'URINA

Torna La Lluïda a Palou, 
ara en versió de tardor

A l'estiu de 2018 l'Associació de 

Veïns Sant Julià, l'Esplai Guai i el 

Col·lectiu La Lluïda van posar en 

marxa la primera edició de la Llu-

ïda de Palou, una festa de poble 

o un sant de barri amb activitats 

culturals, familiars i musicals, que 

des d'aleshores ha anat tenint 

continuïtat.

Després de l'obligat parèntesi 

pandèmic, La Lluïda de Palou va 

revifar puntualment a l'octubre i 

aquest dissabte torna a treure el 

cap, de nou amb una matinal en 

un format més reduït.

A la seu de les anti-

gues escoles de Palou 

hi haurà un vermut 

musical (11 h), amb un 

concert del grup gra-

nollerí La bossa d'uri-

na, format per dos mú-

sics amb moltes hores 

de vol, Daniel Bolsa i 

Oriol Nieto, amb un 

parell de discos edi-

tats, La bossa d'urina 

(2015) i Merda fina 

(2018). Ells mateixos defineixen 

el seu projecte com una "tragico-

mèdia melodramàtica, música 

transoceànica eròtico-depres-

siva de la bona" i prometen que 

tocaran "tots els èxits, fracassos 

i cançons noves".

També hi haurà una zona infan-

til amb jocs tradicionals i un taller 

de Tió de Nadal al voltant d'un 

servei de barra a preus populars. 

Sigui en versió d'estiu o de tardor, 

la Lluïda vol ser un espai de troba-

da del veïnat de Palou.  

Òpera i música d'orgue a Sant Esteve
El baríton Toni Marsol i l'orgue de l'església de Sant Esteve, tocat per 
Vicenç i Ignasi Prunés, han estat els protagonistes dels concerts d'aquest 
passat diumenge, dins el programa de la 13 temporada del cicle La música 

del cel. D'una banda, l'estrena de Mass for a solo voice and organ, una obra 
del compositor anglès David Bednall, escrita durant el confinament. I també 
Un orgue a l'òpera, una selecció de les millors àries d'òpera per a bariton.

anastasia mulrooney

la bossa d'urina

MÚSICA  DOBLE CONCERT DEL BARÍTON TONI MARSOL

Agevo acomiada l'any, però no amb una xerrada com és habitual, sinó 

amb una celebració nadalenca que tindrà com a protagonistes la flautis-

ta Marta Lledó acompanyada a la guitarra per Rubén Ruiz. La cita serà 

dimarts a les 18.30 h, a la sala d'actes del Museu de Granollers.  

Final de trimestre musical per l'Agevo

El Cinema Edison acull un cicle de 

projeccions operístiques que avui, 

dijous (19 h), ofereix un dels plats 

forts. Es tracta d'Aida, l'antepenúl-

tima òpera de Giuseppe Verdi, en-

registrada al Gran Teatre del Liceu 

i amb direcció musical de Gusta-

vo Gimeno i direcció escènica de 

Thomas Guthrie.

A més de ser un dels preferits pel 

públic del Liceu, el muntatge que 

té l'alicient de suposar el debut en 

aquest teatre barceloní de la sopra-

no nord-americana Angela Meade, 

del tenor sud-coreà Yonghoon Lee 

i de la mezzosoprano francesa Clé-

mentine Margaine, tres veus des-

tacades de l'escena internacional. 

També representa el retrobament 

amb els històrics decorats hipe-

rrealistes de l'artista manresà Josep 

Mestres Cabanes, realitzats el 1945 

seguint la tradició de l'historicisme 

i que mostren la gran escola d'es-cenografia catalana. Verdi va com-

pondre aquesta òpera per celebrar 

la inauguració del canal de Suez.  

AUDIOVISUAL

El Cinema Edison 
projectara l'òpera 
'Aida' enregistrada 
al Liceu barceloní

LA BOSSA D'URINA  El duet per al vermut musical
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MÚSICA  LA BANDA FEMENINA VA PRESENTAR EL SEU DARRER DISC, 'ROSA PERMANENT'

Després d'una dotzena de concerts 

entre l'octubre i el desembre, el 

49è Cicle de Jazz al Casino arriba a 

la seva fi aquest divendres (20 h).

Martí Ventura exercirà de direc-

tor musical d'una formació  inte-

grada per Miquel Casanova al con-

trabaix, Toni Cuesta a la trompeta, 

Joan Sanmartí a la guitarra, Fran-

cesc Vidal al saxo tenor, Joan Vidal 

a la bateria i el mateix Ventura al 

piano. Són talents locals que for-

men part de la Big Band de Grano-

llers o que orbiten a l'escena local i 

al segell discogràfic JazzGranollers. 

I encara que costi de creure, tots 

aquests músics i vells amics no 

havien tocat mai junts com a sex-

tet, de manera que aquesta reunió 

puntual serà una ocasió única per 

gaudir de la seva compenetració en 

viu, en la primera trobada d'aquest 

dream team del jazz de km 0.

El repertori serà una declaració 

d'amor al gènere, amb un cançoner 

transversal que travessarà totes 

les èpoques i estils. I, és clar, també 

incorporarà algunes nadales.  

Un 'Dream Team' del jazz 

local tanca el Cicle al Casino

17, 18 i 19 de desembre 
LLEVANT TEATRE 
(c/ Ponent, 60)

UNA OBRA QUE NO 
US DEIXARÀ INDIFERENTS

Divendres 17: 21 h
Dissabte 18: 21 h
Diumenge 19: 18 h

Direcció: Esteve Banús

Torna l'As de Copes per 

una nit, a la discoteca Aigua
La discoteca As de Copes, que va 

funcionar al carrer de Sants entre 

el 1995 i el 2007, va marcar l'oci 

nocturn de tota una generació. 

Amb la mítica sala Granollers va 

dir adéu al poc oci nocturn de pro-

ximitat que li quedava i que es va 

acabar traslladant als polígons.

Dissabte el seu record tornarà a 

ser invocat a la festa d'homenatge 

que s'ha organitzat a la discoteca 

Aigua de Canovelles. A la cabina, 

Joan Otaeqgui i DJ Jou T-M serviran 

un mix nostàlgic d'indie pop, rock, 

pop, break beat i també metal, des de la mitjanit i fins a les 6 de la ma-

tinada. La reserva d'entrades es 

pot fer a través del Facebook As-

deCopes Granollers o al WhatsApp 657 261 256. L'enyorança de l'As 
de Copes i la música de tombants 

de segle ha fet que aquestes festes 

remember s'hagin anat succeint en els darrers anys. 

El Centre Cívic Palou (18 h) celebra avui, dijous, la seva Festa d'Hivern, 

a l'edifici de les antigues escoles. L'endemà, divendres, serà el torn del 

Centre Cívic Nord (17 h) i el Centre Cívic Can Bassa (18 h). Dissabte, el 

barri de Can Mònic (18 h) prepararà la celebració de Nadal al local de 

l'associació de veïns.  

Festes d'Hivern a barris i centres cívics

NOVETAT EDITORIAL  ÉS LA SEVA CINQUENA COL·LABORACIÓ

Ja ha arribat a les llibreries el nou 

llibre fet a quatre mans per l'es-

criptora Eulàlia Canal i la il·lus-

tradora Elena Frauca, La nena que 

portava un núvol al cap.

Les granollerines, que diven-

dres el presentaven a La Gralla, es coneixen des de fa molts anys i 
han establert una profitosa col·la-

boració creativa que les ha portat 

a fer cinc llibres plegades. 

En aquesta ocasió presenten 

una història fantàstica i plena 

d'elements màgics que són metà-

fora de la més immediata i prope-

ra realitat dels nostres infants. Tal 

com expliquen les autores, “de ve-

gades perds alguna cosa, però 

pel camí en trobes d'altres”. El 

llibre, publicat per l'editorial in-

Nou conte de les granollerines 

Eulàlia Canal i Elena Frauca

dependent Mosaics Llibres, està 

recomanat per a infants a partir dels 7 anys.  

e.frauca

LA PORTADA

Dissabte a la nit a la sala Nau B1 el grup femení Roba Estesa va repassar de 
dalt a baix i amb l'energia que les caracteritza el seu cançoner més recent, el 
contingut a l'EP Dolors i al llarga durada Rosa permanent, acabat d'estrenar. Les 
tarragonines també van repescar alguns temes dels seus dos primers discos 
davant d'un públic que va gaudir amb la seva combinació de folk pop amb ànima 
reivindicativa.

anastasia mulrooney

ROBA ESTESA 
POSA POTES 
ENLAIRE LA NAU B1

El músic Aleix Triadó 

estrena nou senzill 

com a punt d'inici de 

nova etapa creativa

El músic granollerí, actualment resi-

dent a Sant Celoni, Aleix Triadó estrena 

nou senzill, Com seré, que anuncia com 

l'inici d'una nova etapa creativa per 

aquest compositor, intèrpret i produc-

tor. Triadó interpreta aquesta cançó de 

to introspectiu en doble versió, catala-

na i anglesa (How will I be) i arriba des-

prés del llançament, al febrer d'aquest 

any, del seu disc de debut, Outs, cantat 

íntegrament en anglès. Triadó està in-

fluït per músics heteronenis com Joao 

Gilberto, Mark Knopfler i John Mayer.

La nova composició ja es pot escol-

tar a les plataformes digitals i aviat es-

tarà acompanyada per un videoclip. 

Concert amb Martí Ventura,
Miquel Casanova, Toni 
Cuesta, Joan Sanmartí, 

i Francesc i Joan Vidal
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Casino de Granollers Club de Ritme 
Carrer d’Agustí Viñamata, 21 · 08402 Granollers · Telf: 93 870 50 40 · www.casinodegranollers.com

Organitzadors: Mitjans col·laboradors:

“LA REPRESENTACIÓ DE LA BELLESA 

NO DEPÈN DE LA REPRESENTACIÓ 

SINÓ DE LA BELLESA” 
de l’artista Pep Agut

A partir del 18 de desembre
el Casino de Granollers Club de Ritme 
presenta dins el cicle ítem sèries el projecte:
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ART  EL JURAT TAMBÉ ATORGA UN ACCÈSSIT A L’OBRA DE L’ARTISTA ASTURIÀ MIGUEL DÍAZ

El cinquè premi d'escultura 
Manel Batlle viatja cap a Itàlia
El cinquè Premi d’Escultura Manel 
Batlle, dotat amb 5.000 euros, ha 
anat a parar a Itàlia. La guanya-
dora ha estat l’espanyola Marta 
Fernández Martínez, resident des 
de fa temps a la ciutat de Carrara, 
a la regió de la Toscana. El vere-
dicte es va fer públic divendres al 
vespre, en el marc de la inaugura-ció de la mostra amb les obres fi-
nalistes, a la sala d’exposicions del 
Cinema Edison.

Fernández ha obtingut el premi 
per la peça aèria Medusa, una talla 
en pedra d’alabastre suspesa que 
reprodueix la forma d’aquest orga-
nisme. La guanyadora no va poder 
ser present, però es va contactar 
amb ella a través d’una trucada te-
lefònica i es va mostrar molt emo-
cionada pel guardó i va encoratjar 
als organitzadors perquè es conti-
nuï atorgant aquest premi, al qual 
enguany hi han concorregut 114 
obres d’artistes de diversos països.

De manera excepcional, el jurat 
va decidir concedir una menció honorífica a l’escultura Vivifica-
ción de Miguel Díaz, que va viatjar 
des d’Astúries per assistir a l’acte. 
La seva és una de les poques peces figuratives de l’exposició i una de 
les més comentades, per raó del 
material emprat. Es tracta d’una 
talla en un bloc de paper de dia-
ri enrotllat d’un en un i mostra el 
cap invertit d’un nadó en el mo-
ment de néixer. Díaz, que també 
és pintor, ha tardat tot un any a 
completar-la i la descriu com un 
treball de recerca al voltant del 
cicle de la vida: “el fet de tornar 

a reciclar el paper de diari po-

dria ser un. La mateixa figura 
del nen, també. O l’acció de tor-

nar a crear els anells de l’arbre 

del qual va sortir aquest paper. 

Però el que més em fascina és 

que l’escultura continua viva, 

com la fusta, i reacciona a les 

condicions mediambientals”.
La secretària del jurat, Carme 

Batlle, va tenir un record per al 
seu germà, el desaparegut escul-
tor Manel Batlle, i va indicar que 
un dels objectius d’aquesta inici-
ativa bianual és la d’”estimular 

altres talents”.Les 14 peces finalistes, de temà-
tica lliure, mostren l’inesgotable 
ventall de materials, tècniques i 
procediments de l’escultura con-
temporània: des del bronze o la 
talla directa en pedra o en fusta de pollancre fins a les peces d’acer 
al carboni o el policarbonat com-
pacte, passant pel ferro de forja, la 
ceràmica, el vidre fos a alta tem-
peratura, el ciment i l’alumini. Una 
de les obres més insòlites és una 
delicada peça feta amb llavors de 
carbassó i cogombre, planta de 

C. R.

ESCULTURA  ‘Medusa’ i ‘Vivificación’, guanyadora i accèssit, respectivament

cautxú, kiwi i fulla de wigandia, una planta floral originària d’Amè-
rica Central i del Sud.

L'exposició col·lectiva a l'Edison, que es podrà visitar fins al 9 de ge-
ner, es complementa amb un mun-
tatge audiovisual que també es pot 
veure al web de l’organització.  

La representació de la bellesa no 
depèn de la representació sinó 
de la bellesa és el títol de la nova 
intervenció al Casino en el marc 
del cicle d'art contemporani Ítem 
sèries. L'autor és, novament, un 
dels artistes del país més reputat, 
l'egarenc Pep Agut, un referent de 
l'art conceptual, tot i que inicial-
ment es va dedicar a la pintura.

Pep Agut va estudiar a la Facul-
tat de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona entre 1979 i 1984. El 1980 va fundar el Grup Tal Taca, 
un espai alternatiu d'art contem-
porani que es va mantenir actiu a la ciutat fins a 1983. Entre 1988 i 1991 va viure a Colònia, fins que 
va ser convidat a París com a ar-
tista resident per la Fondation 

Cartier. Des de 1993 viu  i treballa 
a Terrassa.

Al llarg de la seva trajectòria, 
Agut ha coordinat i participat en 
nombrosos seminaris, conferèn-
cies i debats sobre art. El seu tre-
ball ha estat present a la 45a Bien-nal de Venècia (1993), Prospekt (1996) i la 11a Biennal de Sidney (1998), i ha mostrat la seva obra 
de manera individual i col·lectiva 
en institucions com el Tel Aviv Museum of Art (1993), el MACBA de Barcelona (2000) i el MNCARS de Madrid (2021), entre d'altres.

Ara, al Casino, farà una inter-
venció a l'espai exterior, una nova 
reflexió sobre l'espai d'exhibició i 
el procés de creació, temes recur-
rents a la seva obra.  

Lluís Estopiñan és un dels artistes 
presents a l’exposició col·lectiva 
de petit format DelicARTessen20, amb la que la Galeria Esther Mon-
toriol, al carrer Diputació de Bar-
celona, tanca la celebració dels 
seus 20 anys. 

El pintor molletà resident a Granollers hi ha participat en nou 
ocasions i aquesta vegada hi apor-
ta peces de recent creació i majo-
ritàriament inèdites, realitzades 
amb gelatina de plata sobre pa-
per d'aquarel·la. En concret una 
dotzena de peces de la nova sè-
rie Memory gap, enllestides com 
a part del projecte global sobre 
la memòria i la identitat que està 
desenvolupant durant els darrers 

anys en la seva residència artísti-ca a Roca Umbert. "Una reflexió 

plàstica sobre la nostra mane-

ra de recordar, manipular els 

records i també d'oblidar", en 
paraules de l'autor.

La mostra -que es pot visitar 
fins al 14 de gener- ha estat quali-
ficada per alguns crítics d'art com 
una de les millors exposicions col-
lectives que s'han pogut veure a 
Barcelona al llarg de l'any.

En paral·lel, Estopiñan també 
té algunes peces d'aquesta ma-
teixa sèrie penjades a l'exposició 
Marges-U Hivern 2021-2022, a la 
galeria Marges-U de Cadaqués, on 
es podran contemplar fins passat 
festes.  

INTERVENCIÓ A L'EXTERIOR DEL CASINO

L'ARTISTA CONTINUA EXPLORANT EL TEMA DE LA MEMÒRIA

Ítem sèries continua amb 
la intervenció de Pep Agut

Estopiñan exposa obra recent 
a Barcelona i Cadaqués

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

n Dimecres el Museu de Granollers 

inaugurava Luz Broto. Posar-se al lloc 

de l'altra, una mostra comissariada per 

Anna Manubens que pren com a punt 

de partida l'acció que Broto va realitzar 

a l'institut Celestí Bellera ara fa just 7 

anys. Tot plegat és una invitació a ocu-

par el lloc d'una altra persona, la que 

es té al costat o una  que no es coneix. 

Es podrà visitar fins al 3 d'abril.

MANUBENS CONVIDA 

A POSAR-SE AL LLOC 

D'UN ALTRE AL MUSEU
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 16 al diumenge 19 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 5º 14º 4º 15º 5º 14º 3º

TEATRE  LLOLL BERTRAN PROTAGONITZA UN DIVERTIT MONÒLEG AMB AIRES DE CUPLET

Tots els papers de l'auca
La popular actriu Lloll Bertran ha 

arrasat als teatres catalans d'arreu 

del país, arribant al centenar de 

representacions d'El secret de la 

Lloll. Diumenge es podrà compro-

var l'efectivitat còmica d'aquest 

espectacle a Bellavista.

Es tracta d'un conte teatralitzat, 

una història romàntica que expli-

ca la relació entre un comte fran-

cès i una cupletista catalana, plena 

d'aventures, sorpreses i bogeries.

El mèrit de l'èxit d'aquest espec-

tacle fresc i divertit cal atribuir-lo 

a l'artista d'Igualada, ja que ella va 

tenir la idea del muntatge, n'ha fet 

el guió, el dirigeix i, naturalment, 

també l'interpreta en solitari. Però 

és més que un monòleg teatralit-

zat. Des d'un xarleston, passant per un cancan fins a un rock o un 
tema de cabaret, apareixen un 

bon assortit d'estils musicals en 

aquesta història de suspens en la 

que conviuen personatges ben va-

riats i algun de molt actual. 

L'actriu, que es va fer popular a TV3 als 90, desplega tot el seu ofi-
ci com a show-woman i represen-

ta tots els papers, a més de cantar, 

ballar i protagonitzar alguna pa-

ròdia. Per bé que, després de més 

de 30 anys de carrera Lloll Ber-

tran ja no ha de demostrar res.  

ARXIU

llevAnt

LLOLL BERTRAN

EL CIRC ARRIBA A LA CIUTAT

Durant els dies vinents el Parc Firal  

de Granollers tindrà un gran focus 

d'entreteniment a Fantasy World, 

un circ amb espectacle musical per 

a un públic familiar. Arriba aquest divendres i s'hi estarà instal·lat fins a finals de mes. Els dies que hi hau-

rà actuació són el 17, 18, 19, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre. 

Totes les funcions són a les 18 h 

i les entrades tindran un preu de 8 

euros per als infants i de 10 euros 

per als adults, amb l'excepció dels 

dies 17, 22 i 23, que s'ha establert 

un preu únic promocional de 7 eu-

ros. Les taquilles estaran obertes 

als matins d'11 a 13 h i a les tardes 

de 17 a 18 h. 

Musicals amb màgia 

al Parc Firal de la

mà de Fantasy World

UN ESPECTACLE DE LA REPUTADA COMPANYIA BRODAS BROS

Els seus creadors, la prestigiosa 

companyia de dansa i cultura ur-

bana Brodas Bros, asseguren que 

el personatge de la Quela ben bé 

pot ser la néta d'aquella masove-

ra se'n va al mercat de la popular 

cançó tradicional. Ella és la pro-

tagonista de l'espectacle de petit 

format que diumenge al migdia 

s'instal·la a l'espai del Cinema 

Edison, dins el programa de la 

Roda d'Espectacles Infantils de 

l'Associació Cultural.

En aquesta proposta per a vai-

lets d'entre 3 i 6 anys, el nou i el 

vell es donen la mà, ja que s'ins-

pira en el repertori de la tradició 

oral i el recrea a través de l'ex-

La Quela balla i fa ballar 

hip-hop al Cinema Edison
perimentació amb llenguatges 

escènics com la música, la dansa 

contemporània i el hip hop. La 

participació activa de l'audiència 

és un altre dels seus ingredients.

Ritmes i rimes
Brodas Bros és una companyia 

fundada a Barcelona el 2006 pels 

germans Lluc i Pol Fruitós i les 

germanes Berta i Clara Pons, pio-

ners en portar el hip hop als grans 

escenaris. Són habituals de nom-

brosos festivals, com el Grec de 

Barcelona, i han treballat amb El 

Tricicle, Cirque du Soleil. Més de 

200.000 espectadors han vist ja 

els seus espectacles. 

Dubte és una premiada obra escrita 

pel conegut dramaturg, guionista i director novaiorquès John Patrick 
Shanley, que ell mateix va dur a la 

gran pantalla el 2008, amb un re-

partiment de luxe encapçalat per 

Meryl Streep, Phililip Seymour Ho-

ffman i Amy Adams.

El cap de setmana aquest clàssic 

del teatre contemporani arribarà 

a Llevant Teatre, en un muntatge 

dirigit i produït pel granollerí Es-

teve Banús i interpretat per Mar-

ga Alerm, Elena Campillejo, Jordi 

Veritat o mentida a Llevant Teatre
ESTEVE BANÚS ADAPTA UN PREMI PULITZER TEATRAL SOBRE LES RESPONSABILITATS MORALS

Pocoví, i Marlene Quiroga. La com-

panyia local Milnotes hi ha posat el 

seu granet de sorra i hi ha aportat 

els decorats i el vestuari. 

Dubte és un drama d'intriga en un 

entorn religiós que juga amb l'am-

bigüitat. L'autor pren el controvertit 

tema dels abusos sexuals en l'àmbit 

de l'Església per bastir una reflexió 

de més profundidat entorn de qües-

tions com la confiança, la malícia, la 

pietat i la intransigència. 

FUTBOL. DISSABTE 18, 16 h
EC GRANOLLERS - GIRONA B
c. Girona. Amb Emma Montané i Daniel Godoy

BÀSQUET. DISSABTE 18, 18 h
UB SANT ADRIÀ - CB GRANOLLERS
Pavelló Sant Adrià. Amb Arnau Moya

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

Dg 19 de desembre, 17 h
Teatre Auditori de Bellavista

KM 0  ‘Dubte' arriba a Llevant Teatre amb el segell Off Escena Gran

Dv 17 i dis 18 de desembre, 21 h
Dg 19 de desembre, 19 h.
Llevant Teatre. Preu: 15 i 12 €
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Granollers, vila medieval i modernaPartint de l'edifici de l'Adoberia, el Museu proposa per a diumenge (11 h) un itinerari guiat de dues hores de durada pel centre de la ciutat, les muralles, les torres de defensa, els antics porxos i l'antic hos-pital. A càrrec de la historiadora Cinta Cantarell.
Des de fa 26 anys els veïns 

i veïnes de La Torreta, a la 

Roca del Vallès, organitzen el 

seu pessebre vivent entorn 

de Can Tapies. Les funcions, 

tant dissabte com diumenge, 

se celebraran de 18 a 20 h, 

amb intervals de mitja hora. 

Enguany els grups  

d'espectadors per a cada 

passi es limiten a 100  

persones, com a màxim. Atenent a les circumstàncies que envolten la pandèmia, 

es recomana adquirir i recollir les entrades -a un preu de 5 euros- de manera  

anticipada a l'oficina de Can Tàpies. Hi ha temps per fer-ho fins dissabte al  

migdia. Tanmateix, pels menys previsors, també es podran comprar el mateix dia 

de la representació.  Com ja és tradicional, a l'entrada del pessebre s'instal·laran les 

paradetes del mercat solidari. Aquesta activitat està organitzada pels Amics del 

Pessebre Vivent de la Torreta, que la consideren com "una introducció en el 

veritable esperit nadalenc, amb missatge d'esperança i de celebració de l'amor". 

Passis de pessebre vivent i 

mercat solidari a La Torreta

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 17

16 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

17 h Passeig del Primer d'Octubre

Espai dels Bons Desitjos. Berenar 

musical

DISSABTE, 18

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

11 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

Muntem el pessebre

11.30 h Can Ribas. Centre de Recursos 

Agraris

Wabi-sabi. La bellesa de la
imperfecció. Xerrada-taller a càrrec

de la psicòloga Pilar Polo

17.30 h Entorn a l'Església de Santa 

Eulàlia de Corró d'Avall

Pessebre vivent

DIUMENGE, 19

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

11 i 17.30 h Consell de Poble de 

Llerona

Caga Tió

17 h Consell de Poble de Llerona

El secret de la Lloll, amb l'actriu i

cantant Lloll Bertran

17.30 h Església de Santa Eulàlia

de Corró d'Avall

Pessebre vivent
DILLUNS, 20 i DIMARTS, 21

16 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

DIMECRES, 22

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

Carrer Guayaquil, 38

      93 870 77 08

www.xocolatesgranollers.cat

Torrons artesans 
elaborats al nostre 
obrador de Granollers

Amb xocolata 
i ingredients 
de la millor qualitat

DIJOUS, 16 

10 h Plaça de la Porxada

Les Biblioteques de Granollers  

mb la Marató de TV3

18 h Antigues escoles de Palou

Festa d'hivern Centre Cívic Palou

18 h Llibreria La Gralla

Presentació del llibre Amb Poblet al cap 
i al cor, a càrrec de Joan B. Culla

19 h Cinema Edison

Projecció de l'òpera Aida
20.30 h Sala Tarafa

El perdó: una ocasió per deixar anar... i 
fer lloc, a càrrec del terapeuta i

formador humanista Gerard Porredón

DIVENDRES, 17

9 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Cors en moviment  

de l'escola Pereanton

17 h Centre Cívic Nord

Festa d'hivern
17 h Centre Cívic Can Gili

DiverDivendres: La cuina de joguines. 

Taller familiar

17.45 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Orquestra Infantil 

dels Amics de la Unió

18 h Espai Tranquil-Barbany

És possible el consum conscient?
Taller i presentació de llibre

El consumidor tarat d'Albert Vinyals

18 h Centre Cívic Can Bassa

Festa d'hivern
20 h El Gra

Escenari Obert de Nadal

20 h Casino de Granollers

Cicle de Jazz: JazzGranollers Allstars

21 h Llevant Teatre

Dubte de John Patrick Shanley. Teatre

DISSABTE, 18

10 h Plaça de les Olles

Les Delícies del Nadal. Caldo de Nadal

11 i 17 h Plaça de les Olles

Fes cagar el Tió i omple el rebost
d'El Xiprer. Tió solidari gegant

12.30 h Restaurant Anònims

Concert de Maria Castell Margenat 

amb Sergi Rodri

16 h Plaça de l'Església

Marató de TV3. Campanya solidària de 

la Taula de Salut Mental de Granollers

18 h Local AV Can Mònic

Ja és Nadal a Can Mònic. Taller familiar

18 h Casa de Cultura Sant Francesc

Concert. Líric de Nadal, a càrrec de 

l'Associació Musical Aula Lírica

18.30 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Cantada de nadales 

AFA/ AMPA i escoles de Granollers 

20.30 h L'Aplegador (Roca Umbert)

Taller InveroSwingmil, a càrrec de Lindy 

Frogs. Ball

21 h Llevant Teatre

Dubte de John Patrick Shanley. Teatre

DIUMENGE, 19

11 i 17 h Plaça de les Olles

Fes cagar el Tió i omple el rebost
d'El Xiprer. Tió solidari gegant

12 h Cinema Edison

La Quela. Espectacle infantil de ball

12 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Sardines en llauna

18 h Illa de vianants

Granollers canta: Cantada de nadales 

amb la Polifònica de Granollers

18 h Llevant Teatre

Dubte de John Patrick Shanley. Teatre

DILLUNS, 20

10 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Concert de big bands 

de l'escola Pereanton

18.15 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Cor Petits Cantors 

dels Amics de la Unió

DIMARTS, 21

18 h El Gra

Parlem en família: Com parlem o no 
parlem de sexualitat amb els infants
18.30 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Cor Allegro  

dels Amics de la Unió

20 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Combo Dissabeat 

dels Amics de la Unió

DIMECRES, 22

20 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Combo Ratafia  
dels Amics de la Unió

AGENDA

Ajuntament de Granollers  

Pessebre institucional: Palau 

d'Esports

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 

Playmobil i natura. Fins al 27 de 

febrer

Les cuques. Fins al 30 de gener

Tu investigues! Permanent

Invertebrats Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals 

L'handbol femení amb ulls d'infant. 
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

Espai Gralla-Llibreria la Gralla 

Pintures de Josep Maria Lujan. Fins al 

8 de gener

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 J. Ribó
Restaurant llibreria Anònims

Antonio Téllez, cent anys. Fins al 5 de 

gener

Exposicions



dj, 16 desembre 202156

Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

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

www.viureagranollers.com

Tretze anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

US DESITGEM 
MOLT BONES FESTES 

I QUE TINGUEU 
UN FELIÇ 2022!


