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EN PORTADA

Plaça Jacint Verdaguer · Tel. 638 04 11 07
www.montessorigranollers.com

NOVA ESCOLA BRESSOL A LA CIUTAT 

US DESITGEM BONES FESTES

Visites personalitzades.
Per a concertar cita: 638 04 11 07 
info@montessorigranollers.com

AQUESTES FESTES DE NADAL ESTEM OBERTS! 
Vine a visitar l’escola i t’obsequiarem 
amb un regal solidari.

Befesa Aluminio SA, al Pla de Llerona, supera per primer cop

en cinc anys la inspecció ambiental de la Generalitat en "millorar

significativament" la seva eficiència energètica i mediambiental

LES FRANQUESES. El Departament 

d'Acció Climàtica de la Generalitat 

ha fet públic recentment l'informe 

sobre la inspecció ambiental in-

tegrada que s'ha fet aquest any a 

l'empresa Befesa Aluminio SL, la 

foneria d'alumini del Pla de Lle-

rona que tanta controvèrsia ha 

generat els últims temps. Concre-

tament, l'empresa es dedica a la 

recuperació de residus d'alumini 

d'escòries, llimadures i ferra-

lla per obtenir, per fusió, lingots 

d'alumini, una activitat que sovint 

ha generat molèsties als veïns en 

forma de sorolls, pudors i emissi-

ons a l'atmosfera. 

De fet, de les inspeccions anuals 

realitzades a Befesa els últims sis 

anys –totes programades amb an-

terioritat–, només la de 2016 va 

determinar que l'empresa garan-

tia un compliment adequat de les 

condicions ambientals exigides 

per la Generalitat, mentre que les 

cinc restants –2015, 2017, 2018, 

2019 i 2020– registraven incom-

pliments "rellevants" en sorolls, 

vibracions i contaminació lumí-

nica, així com contaminació at-

mosfèrica i qualitat de sòl i aigües 

subterrànies.

En la inspecció de 2021, rea-

litzada de manera programada 

entre el 20 i el 28 de juliol i amb 

els dos forns de fusió en funciona-

ment, l'empresa torna a complir 

"adequadament" les exigènci-

es ambientals, tret d'un aspecte 

considerat poc rellevat relacionat 

amb la producció de residus. Se-

gons l'informe, l'empresa ha "mi-

llorat significativament" l'efici-
ència energètica i mediambiental 

després de la substitució, entre 

d'altres, de dos forns rotatius i dels filtres, la incorporació d'un 

punt d'abocament d'aigües pluvi-

als amb destí al col·lector muni-

cipal i l'increment de producció 

de residus no perillosos. A més, 

la companyia també ha modificat 
l'autorització ambiental per incre-

ment de la capacitat de producció.

També els controls que ha encar-

regat l'Ajuntament en matèria de 

sorolls assenyalen que els nivells 

acústics del polígon estan dins 

els límits permesos. Les proves 

s'emmarquen en el pla de l'Ajun-

tament per controlar els sorolls 

que s'emeten al polígon industrial. 

En aquest cas, els mesuraments 

es van fer a l'estiu per part de la 

Diputació i una entitat de control 

acreditada (ECA), amb l'assessora-

ment de tècnics externs experts en 

la matèria. Es van fer des de tres 

localitzacions diferents del Pla de 

Llerona i de Corró d'Avall, a prime-

ra línia d'exposició al soroll, amb 

un doble sistema de captació: un 

de continu durant un mes i un se-

gon amb controls puntuals diaris.

Malgrat els resultats obtinguts, 

veïns del municipi continuen or-

ganitzats en la plataforma Aturem 

la Contaminació, que denuncia 

molèsties persistents per fum i so-

roll i reclama a les administracions 

més contundència en l'aplicació de 

les normatives ambientals. i x.l.

El problema urbanístic que s'arrossega 

al voltant de Befesa continua sense 

resoldre's. L'empresa va construir, ara 

fa dos anys, sense llicència i en un lloc 

que no estava permès, una xemeneia 

de grans dimensions amb un filtre 
per millorar la qualitat ambiental de 

les emissions. El caràcter irregular de 

l'obra va fer que l'Ajuntament exigís la 

restitució de l'espai, amb l'enderroc

de la xemeneia. Després d'un llarg 

estira-i-arronsa, amb intercanvi de  

recursos i informes jurídics, l'empresa 

va presentar un contenciós al jutjat  

sol·licitant la mesura cautelar de deixar 

en suspens l'expedient de restauració 

de legalitat que tramita l'Ajuntament, 

argumentant que, si no pogués  

utilitzar la xemeneia, l'empresa hauria 

de tancar. El jutjat va estimar la mesura 

cautelar, de manera que, mentre no 

es resolgui el contenciós, la xemeneia 

pot continuar funcionant.

L'enderroc
de la xemeneia, 

pendent d'un 

contenciós

Empreses
sota control

El pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya preveia per aquest any 767 

inspeccions programades en activitats amb incidència ambiental potencialment 

elevada. D'aquestes, 158 són instal·lacions industrials de la demarcació de  

Barcelona. No obstant això, la majoria d'informes de les inspeccions de 2021 encara 

no s'han fet públics, i les últimes dades disponibles d'empreses de Granollers i les 

Franqueses són dels controls de 2020. Aleshores es van inspeccionar tres activitats 

de les Franqueses: Befesa Aluminio SL, Pinsos Grau SA –dedicada a la cria  

intensiva de truges reproductores a la Granja Ramassà– i Envases JC Guevara  

–valorització de residus perillosos, al polígon Pla de Llerona–, i cap de les tres no 

va superar aleshores els requisits ambientals exigits per la normativa. A Granollers 

també van ser inspeccionades quatre empreses: Ferimet SLU –situada a la 

carretera Interpolar i dedicada a la valorització de residus perillosos–; CRT Tega 

Enviland –recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos, al polígon 

Jordi Camp–; Granollers Química SLU –fabricació de productes químics orgànics 

de base i tensoactius, a l'avinguda Sant Julià– i APC Europe –recuperació de  

sang animal per fabricar productes alimentaris per a animals, també a l'avinguda  

Sant Julià–. En aquest cas, totes quatre garantien un compliment "adequat"

o "satisfactori" de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.

Inspeccions en altres fàbriques

PLA DE LLERONA  Befesa Aluminio SA és una de les empreses amb incidència ambiental potencialment elevada

Tres de les set inspeccions 

del 2020 a Granollers i les 

Franqueses no superaven 

les exigències ambientals
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VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

BON NADAL!

TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

L'Hospital estabilitza la xifra 
d'ingressats per la Covid
a l'entorn de la quarantena
La tendència a l'alça de les darreres 

setmanes d'ingressats a l'Hospital 

de Granollers per Covid-19 sembla 

que s'ha frenat i la xifra de pacients 

positius en una PCR s'ha estabilitat 

al voltant de la quarantena. De fet, 

dimecres de la setmana passada hi 

havia 40 ingressats, i aquest dime-

cres n'eren 36 –4 menys, tot i que 

dimarts n'hi havia 42–.

La situació a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) també ha millo-

rat, ja que s'ha passat de 18 ingres-

sats a 10 aquesta setmana. A més, 

el centre no ha hagut de lamentar 

cap defunció per Covid els darrers 

set dies, després que la setmana 

anterior fos fatídica en aquest sen-

tit, amb 3 morts que suposaven 

un total de defuncions acumula-

des des de l'inici de la pandèmia a 

l'Hospital de 321 persones.

Pel que fa als pacients que han 

sortit de l'Hospital després de su-

perar la Covid-19, el centre ja acu-

SALUT  LA TENDÈNCIA A L'ALÇA DE PACIENTS POSITIUS EN UNA PCR S'ESTRONCA, MALGRAT QUE EL RISC DE REBROT AL VALLÈS ORIENTAL HA EMPITJORAT

mula 2.095 altes des de març de 

2020, de les quals 20 s'han produ-

ït aquesta darrera setmana.

De la mateixa manera que sem-

bla que l'increment d'ingressats 

s'atura –si més no aquesta setma-

na–, les dades epidemiològiques a 

Granollers de la darrera setmana 

han millorat lleugerament, de ma-

nera que el risc de rebrot ha pas-

sat de 1.131 a 861, i la velocitat 

de contagi (Rt), d'1,76 a 1,10. En 

canvi, a les Franqueses i al conjunt 

Donació de sang per obrir el 2022Pedalar per cremar els torrons
La parròquia de Sant Esteve de Granollers encetarà

el nou any, el primer dilluns de 2022, amb una 

col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits per

acollir un acapte. S'hi podrà donar sang a partir de

les 10 h i es pot demanar cita a donarsang.gencat.cat.

Comença a convertir-se en un clàssic nadalenc a

Granollers. El dia de Sant Esteve l'entitat Granollers

Pedala convoca La crema torrons, una bicicletada popular,

a les 9 h a la plaça de la Porxada. El circuit sortirà

del nucli urbà per recórrer l'entorn natural de la ciutat.

SOCIETAT

El Govern ha aprovat, en el marc 

del Procicat, una nova tongada de 

mesures per a contenir l'expansió 

de la Covid-19 a Catalunya, que fa 

dies que està a l'alça a causa, en 

part, al creixement de la variant 

òmicron. La resolució s'enviava 

dimecres al Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, per tal que, 

si s'aprova, puguin entrar en vi-

gor a partir d'aquest divendres 

–la mitjanit de dijous a divendres– 

i amb una vigència de 14 dies.

Es demana la restricció de la 

mobilitat nocturna d'1 a 6 h als 

municipis de més de 10.000 habi-

tants amb una incidència acumula-

da a set dies superior als 250 casos 

per cada 100.000 habitants.

Es limiten les bombolles en 

l'àmbit privat i que el nombre 

absolut no superi les 10 persones, 

tant a l'interior com a l'exterior i 

tant en l'àmbit privat com en el 

públic. De fet, sempre que sigui 

possible, cal evitar espais amb 

aglomeracions, especialment si 

són espais tancats.

Pel que fa als aforaments de les 

empreses de serveis i comerç mi-

norista, el tindran limitat al 70%, 

mentre que la capacitat màxima 

del servei en zones interiors dels 

establiments de restauració serà 

del 50%. A l'interior i a l'exterior 

de bars i restaurants, el màxim 

de persones per taula serà de 10 

i caldrà garantir la distància d'1,5 

metres entre taules. 

L'aforament del públic serà del 

70% en el cas dels esdeveniments 

esportius. En el cas de curses i ac-

tivitats exteriors, la sortida serà 

esglaonada i caldrà dur la masca-

reta sempre que no s'estigui fent 

l'activitat. L'aforament també 

serà del 70% en instal·lacions i 

equipaments esportius tancats.

A les sales de concerts només 

es permet fer esdeveniments amb 

públic i assegut al 70%, i es tan-

quen els locals d'oci nocturn. Per 

la seva banda, es limita al 50% 

l'aforament per activitats a l'inte-

rior dels locals d'apostes, bingos, 

salons recreatius i de jocs.

En cinemes, teatres, auditoris, 

circs de carpa i espais similars, 

l'aforament serà del 70%. Es pro-

hibeix el consum d'aliments i be-

gudes a les sales d'exposició o es-

pectacles, i es reforça la ventilació. 

El 70% d'aforament també s'apli-

ca a biblioteques, arxius, museus, 

sales d'exposicions, monuments 

i altres centres culturals, parcs 

d'atraccions i equipaments cívics. 

Entre les recomanacions també 

hi ha la celebració telemàtica

de congressos, seminaris i altres 

esdeveniments. A més, el teletre-

ball s'instaura com a prioritari en 

l'administració i es recomana en 

l'àmbit laboral privat. 

La Generalitat demana al TSJC 

que autoritzi el toc de queda

i el tancament de l'oci nocturn

del Vallès Oriental, les dades han 

empitjorat amb un risc de rebrot 

de 842 i 1.016 respectivament –

encara lluny de la mitjana catala-

na de 1.144–. L'Rt granollerina i 

vallesana (1,31) també és menys 

crítica que la catalana (1,45).

Pel que fa a la incidència acu-

mulada de la setmana (IA7) a Gra-

nollers ja se superen els 400 ca-

sos confirmats per cada 100.000 

habitants i al conjunt del país, els 

500 casos. M.E.

Les persones de 55 a 59 anys ja poden demanar hora per rebre la tercera dosi de la 

vacuna, després que Salut obrís dimarts aquest grup d'edat al portal de vacunació. 

Salut ha anat obrint els grups de més edat perquè puguin rebre la tercera 

dosi -ara, tots els majors de 55 anys- i dilluns va anunciar que començaria a 

administrar el reforç entre els vacunats amb AstraZeneca també als menors de 60. 

Els responsables sanitaris insisteixen els darrers dies en la importància de rebre la 

tercera dosi quan toqui per augmentar la protecció davant la variant òmicron i més 

en plena sisena onada. També recalquen que cal demanar cita. D'altra banda, el 

Departament de Salut seguirà finalment la recomanació estatal i estipularà que les 

persones vacunades no hauran de fer quarantena si són contacte estret. Així, Salut 

fa marxa enrere i no introduirà canvis pel que fa a les quarantenes, que quedaran 

com actualment: les persones correctament vacunades no han de fer una 

quarantena si han estat contactes estrets d'una persona positiva de Covid-19.

Vacunació de la tercera dosi 
a persones d'entre 55 i 59 anysLa velocitat de contagi a 

Granollers ha passat d'1,76
fa una setmana a 1,10, 

segons les dades de Salut
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El nombre de defuncions al Vallès 

Oriental el 2020, l'any en què es 

va iniciar la pandèmia, va ser un 

27,3% més alt que el 2019. Aques-

ta és una de les dades que detalla 

l'Observatori-Centre d'Estudis del 

Vallès Oriental després d'analitzar 

les dades publicades per l'Institut 

d'Estadística de Catalunya (Ides-

cat). Segons aquestes dades, el 

Vallès Oriental va registrar, l'any 

una variació del 28% i del 26,5% 

per als homes.

De les morts a la comarca, més 

d'una quarta part es van produir 

a Granollers (551) i la seva conur-

bació –145 a les Franqueses, 141 a 

Canovelles i 67 a la Roca–. Concre-

tament, de la població granollerina 

van morir 82 persones més que el 

2019 i 49 més que el 2018 –el que 

fins llavors havia estat l'any amb 

2020, 3.819 defuncions, i la taxa 

bruta de mortalitat es va situar en 

9,21 defuncions per cada 1.000 

habitants, una xifra lleugerament 

inferior a la del conjunt català. Per 

sexe, les xifres totals a la comar-

ca van ser gairebé similars, amb 

1.918 defuncions masculines i 

1.901 femenines. Respecte a l'any 

anterior, l'augment de defuncions 

va ser major per a les dones, amb 

POBLACIÓ EL VALLÈS ORIENTAL VA REGISTRAR 3.819 DEFUNCIONS EL 2020, I GRANOLLERS, 551 –82 MÉS QUE EL 2019–

Les morts el primer any de 
la Covid van augmentar un 27%

TANCAT 25 DE DESEMBRE I 1 DE GENER

OBERT 24 I 31 DE DESEMBRE DE 9 A 18 H

més defuncions a Granollers–. 

Amb tot, són els municipis més 

petits, amb major proporció de 

població major de 70 i 80 anys, els 

que presenten una taxa de mortali-

tat superior a la mitjana comarcal. 

De fet, les defuncions es concen-

tren en les edats de 85 anys o més 

(1.795 defuncions), que van repre-

sentar gairebé la meitat (47%) del 

total de defuncions, quatre dèci-

mes més que el 2019 (46,6%).

A Catalunya, l'any 2020 es van 

registrar 79.784 defuncions, que, 

en relació amb el 2019, suposen 

un augment de 15.237, el 23,6% 

en termes relatius. Aquest fort in-

crement representa la major vari-

ació anual dels darrers 82 anys.

Amb l'anàlisi segons període, 

es pot observar que els mesos de 

març i abril –coincidint amb la 

primera onada de la pandèmia i 

els moments més crítics de satura-

ció de pacients als hospitals– van 

registrar el major increment de 

defuncions, amb un augment del 

97% i del 16% respectivament en 

relació amb els mesos anteriors. 

Respecte al mateix període de l'any 

2019, l'increment de les defunci-

ons és notable també entre aquests 

dos mesos: un augment del 78% el 

març i un 159% a l'abril. M.E.

El Departament d'Acció Climàtica 

de la Generalitat activava dijous 

un nou avís preventiu per conta-

minació atmosfèrica a Barcelona 

i 39 municipis de la seva conur-

bació, entre els quals Granollers 

on, de fet, les darreres setmanes 

ha empitjorat molt la qualitat de 

l'aire. L'avís, que és la fase prèvia 

a la possibilitat d'un episodi am-

biental, s'activava per la detecció 

de nivells moderats de partícules 

de la zona de protecció especial 

(ZPE) de l'ambient atmosfèric en 

diverses estacions de control, en-

tre les quals Granollers i Mollet. 

Els darrers dies, la mitjana di-

ària dels nivells de partícules de 

diàmetre inferior a 10 micres 

(PM10) ha estat elevat, superior als 50 μg/m³ en el registre fet a 
l'estació de Granollers.

Per això, la Generalitat reco-

mana diverses mesures, com ara 

realitzar els trajectes a peu o en 

bicicleta escollint carrers poc 

freqüentats pel trànsit, així com 

utilitzar el transport públic en la 

mesura del possible.

MEDI AMBIENT

Nous avisos 

per contaminació 

atmosfèrica

FONT: L'OBSERVATORI
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L'administració de loteria núme-

ro 5 de Granollers, al número 16 

del carrer Mare de Déu de Núria, 

ha venut 15 sèries del número 

19.517, tercer premi del Gordo 

de Nadal sortejat dimecres, 22 de 

desembre. Cada sèrie està pre-

miada amb 500.000 euros, que 

equival a 50.000 euros per bitllet 

–2.500 euros per cada euro jugat–. 

En total s'han repartit a Granollers 

7,5 milions d'euros.

Segons explicaven els respon-

sables de l'administració, Josep 

Compan i Esther Jordà, tots els 

números s'han venut per finestre-

ta com a dècims, sense participa-

cions, i la gran majoria de clients 

són veïns del barri i de la ciutat. 

Tots dos es mostraven eufòrics i 

emocionats davant la notícia, que 

van conèixer seguint el sorteig del 

Gordo per televisió. De seguida 

va començar a sonar el telèfon i a 

rebre la felicitació de veïns i fami-

liars. "Esperem que vinguin els 

clients a celebrar-ho amb no-

saltres", deia l'Esther il·lusionada 

poc després de saber la notícia, ja 

que els primers visitants eren més 

aviat curiosos. Tot i això, Com-

pan i Jordà no van dubtar a obrir 

una ampolla de cava i celebrar-ho 

emocionats amb tothom qui 

s'acostava a l'administració. "De 

moment només ha vingut una 

premiada, que ha dit que torna-

ria més tard", explicava l'Esther.

El premi de Nadal més gros
Aquest és el premi més important 

que l'administració ha donat en 

els seus 34 anys d'història, que 

els deu primers anys va gestionar 

la mare d'en Josep. En la loteria 

de Nadal, el 1990 ja van repartir 

un quart premi –2.000 milions 

de pessetes–, i més tard, el 2009, 

també van repartir un cinquè pre-

mi. A banda, l'administració tam-

bé ha venut altres premis impor-

tants, sobretot dels sortejos del 

dijous i el dissabte de la Loteria 

Nacional. L'últim, el cap de set-

mana passat, quan van registrar 

una butlleta amb cinc encerts de 

la Primitiva.

El tercer premi del Gordo va 

sortir a les 11.32 h, i la resta de 

sèries del mateix número també es 

van vendre a Calella (al Maresme), 

València, Almeria i Badajoz.  x.l.

Després de l'aprovació per una-

nimitat al ple de l'atorgament de 

les Medalles de la Ciutat 2021, es 

preveu que la cerimònia de lliura-

ment sigui a finals de gener, tot i 

que la regidora Alba Barnusell 

alertava que caldrà estar pendent 

de l'evolució de la pandèmia per 

decidir si s'endarrereix l'acte. De 

fet, la Covid ja ha fet que les per-

sones vinculades a les medalles 

no puguessin assistir al ple, com 

era habitual en altres edicions.

Les medalles 2021, tal com ja 

avançava Som* fa unes setmanes, 

són per a Conchi Caruda Martínez, 

a títol pòstum, pel seu compromís 

social, especialment vinculat a la 

PAH i la "defensa d'unes idees de 

justícia social que no cal abando-

nar mai", lloava Barnusell. També 

s'atorga la distinció a l'institut Es-

cola Municipal del Treball (EMT), 

que l'any passat complia 100 anys 

i que "és un projecte formatiu i 

educatiu referent a la ciutat, a la 

comarca i a Catalunya", assegura-

va la regidora. També s'aprovava 

una menció especial per al personal 

sanitari i de residències.  

Can Jonch Centre de Cultura per la 

Pau serà la seu de la secció euro-

pea d'Alcaldes i Alcaldesses per la 

Pau. El ple de dimarts aprovava la 

creació d'aquesta secció a través 

d'una associació –The European 

Chapter of Mayors for Peace–, que 

establirà la seva secretaria tècni-

ca i presidència a Granollers.

L'alcalde, Josep Mayoral, agra-

ïa "la confiança del conjunt de 

municipis europeus en Grano-

llers per impulsar aquest pro-

jecte", que tindrà com a primer 

objectiu, deia, la presència com 

a observadors a la primavera de 

la conferència de Viena sobre el 

primer tractat de supressió de les 

armes nuclears organitzada per 

les Nacions Unides. "Hi dedica-

rem molts esforços perquè és 

un moment clau per avançar en 

polítiques de desarmament", 

deia Mayoral.

La regidora de Governança i pri-

mera tinenta d'Alcaldia, Alba Bar-

nusell, va recordar la implicació 

de Granollers a la xarxa Mayors for 

Peace, que aplega a Europa munici-

pis que representen 20 milions de 

persones. Els darrers anys, Grano-

llers ha tingut un paper important 

en el suport al tractat de prohibició 

de les armes nuclears –aprovat el 

2017 per les Nacions Unides i ra-

tificat enguany després de 50 anys 

de demandes–, i aquest octubre 

va participar en el segon Congrés 

Internacional per la Pau, amb la 

promoció de la campanya Ciutats 

de Pau de l'ICAN perquè els ajunta-

ments donin suport al tractat.  m.e.

Can Jonch serà la seu 
europea de la xarxa 
d'Alcaldes per la Pau

x.l.

LOTERIA  UNS 150 VEÏNS GUANYEN 50.000 EUROS CADA UN AMB UN DÈCIM DEL NÚMERO 19.517 CIUTADANIA  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA A LA CIUTAT

CONCHI CARUDA A TÍTOL PÒSTUM I L'INSTITUT CENTENARI EMT

Un tercer premi d'El Gordo 
deixa 7,5 milions a Granollers

CELEBRACIÓ  Els responsables de l'administració, Josep Compan i Esther Jordà

El lliurament de les medalles 

de la ciutat, pendent de Covid
n En aquesta edició el Vallès Oriental 
ha tingut la sort de cara. A banda del 
tercer a Granollers, la botiga La Lliça-
nenca de Lliçà d'Amunt ha repartit 1,8 
milions d'un cinquè premi de la loteria 
de Nadal venut a l'establiment. Segons 
els seus responsables, el premi ha es-
tat molt repartit al municipi, i una part 
dels números es van enviar a Lleó. El 
70.316, el segon cinquè premi de la rifa 
de Nadal, es va vendre en 30 sèries a 
Lliçà d'Amunt, concretament a l'admi-
nistració número 2, ubicada al carrer 
Pompeu Fabra, que el va vendre a la 
Lliçanenca. El premi està dotat amb 
60.000 euros cada sèrie, i suposa 300 
euros per cada euro apostat. El segon 
cinquè premi es va cantar a les 10.03 h, 
al final de la segona taula.

LA LLIÇANENCA 
TAMBÉ REPARTEIX 1,8 
MILIONS D'UN CINQUÈ

Els números es van
vendre com a dècims
a la finestreta, la majoria
a veïns de la ciutat
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El Departament de Drets Socials 
de la Generalitat ha aprovat re-
centment el Pla territorial sec-
torial d'habitatge, un projecte 
que marca les línies de futur en 
matèria d'habitatge social dels 
pròxims 20 anys. Aquesta plani-
ficació ha de permetre que totes 
les llars que es formin les pròxi-
mes dues dècades puguin accedir 
a un habitatge digne. Per assolir 
aquest objectiu, el pla estableix un 
increment del parc de lloguer so-
cial que, en alguns municipis –els 
que formen part de les àrees amb 
demanda residencial forta i acre-
ditada, com Granollers i les Fran-
queses– ha d'arribar fins al 15% 
del total. 

Segons la Generalitat, tant a 
Granollers com a les Franqueses 
hi ha actualment un 6,9% d'habi-
tatges destinats a polítiques so-
cials. Concretament, a Granollers 
són 1.809 dels 26.044 habitatges 
principals que hi ha, mentre que 
a les Franqueses són 570 dels 
8.259 habitatges principals totals. 
L'estimació que fa el departament 
per al 2042 és que hi hagi ales-
hores 32.287 habitatges princi-
pals, 1.499 dels quals destinats 
a polítiques socials. Per això, per 
assolir l'objectiu del 15%, caldrà 
que durant el període de vigència 
del pla es promoguin 3.345 habi-

la Roca, l'esforç haurà de ser molt 
més gran, ja que només tenen 
un 1,8% d'habitatges destinats 
a aquesta finalitat. La promoció 
d'aquests habitatges socials pot 
dependre dels ajuntaments i d'al-
tres administracions, però espe-
cialment de les cessions obligades 
per llei que hauran de fer els pro-
motors immobiliaris. 

El pla, aprovat inicialment i que 
ha de quedar enllestit el primer 
semestre del 2022, també obre 
la porta a la possibilitat que els 
municipis es puguin mancomu-
nar i fer una planificació supra-
municipal (si són municipis limí-
trofs) que els permeti assolir els 
objectius de manera conjunta. A 
escala de tot Catalunya, el pla fa 
una estimació per als propers 20 
anys segons la qual serà necessari 
obtenir 300.000 habitatges des-
tinats a polítiques socials als 163 
municipis on hi ha una demanda 
forta i acreditada i on viu el 80% 
de la població del país. 

tatges per a polítiques socials. A 
les Franqueses, per la seva ban-
da, caldrà promoure'n 1.057, que 
s'afegiran als 479 que es preveu 
que hi haurà aleshores destinats 

a polítiques socials d'un total de 
10.239 habitatges principals. En 
altres municipis de l'entorn, com El ple de dimarts va donar compte 

del nomenament del nou regidor 
Sergi Fernández Bernal com a dele-
gat de les atribucions d'Habitatge. A 
més, després de la dimissió de Mò-
nica Oliveres, també s'ha incorpo-
rat el regidor Rudy Benza a la junta 
de govern local com a vuitè tinent 
d'alcalde. La resta de tinences són 
de Barnusell, Ferrer, Canelo, Arolas 
Terrades, Giménez i Camps.  

La ministra Raquel Sánchez anun-
ciava la setmana passada un 
acord polític entre l'Associació 
de Municipis de l'Arc Metropolità 
–a la qual pertany Granollers– i el 
Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana per construir ha-
bitatge de lloguer assequible.

La signatura del protocol es 
farà els pròxims mesos. Sánchez 
afirmava que "els objectius de 
l'Associació estan totalment 
alineats amb els del ministeri: 
la reducció d'emissions, les in-
fraestructures de transports i 
l'habitatge". "És aviat per po-
sar una quantitat i un nombre 
d'habitatges, però comencem a 
treballar-hi des d'avui mateix". 
"Hem de veure les necessitats 
de cada municipi i els recursos 
que podem aportar els uns i 
els altres, i esperem poder sig-
nar en pocs mesos un protocol 
com els que vam signar fa un 

any amb l'Àrea Metropolitana 
i l'Ajuntament de Barcelona". 
Es tracta de dos protocols signats 
l'any passat per a la construcció 
d'habitatge de lloguer social: 5,4 
milions d'euros per a la construc-
ció de 287 habitatges a l'Àrea Me-
tropolitana i 11 milions per a la 
construcció d'altres 651 habitat-
ges a la ciutat de Barcelona.

La presidenta de l'Associació 
de Municipis de l'Arc Metropoli-
tà i alcaldessa de Sabadell, Marta 
Farrés, agraïa la predisposició del 
ministeri i recordava la urgència 
d'apostar per l'habitatge i la im-
portància de dotar els municipis 
de recursos suficients per cons-
truir habitatge, de forma directa: 
"estem preparats, ho podem 
fer i ho volem fer", concloïa Far-
rés. Durant la trobada també hi va 
intervenir l'alcalde de Granollers, 
per posar en context quina és la 
situació de la ciutat. 

La ministra Sánchez es 
compromet a promoure 
pisos de lloguer social

arxiu

t.torrillas

HABITATGE  L'OBJECTIU ÉS QUE EL 2042 EL 15% DELS HABITATGES SIGUIN PER A POLÍTIQUES SOCIALS

EL REGIDOR RUDY BENZA, NOU TINENT D'ALCALDIA

La Generalitat proposa 3.345 
habitatges socials a Granollers

PROMOCIONS  El barri del Lledoner és un dels que està en desenvolupament

SERGI FERNÁNDEZ BERNAL

Oficialitzada la delegació 

d'Habitatge i canvi de tinences

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i La Dinamo, fundació per a l'habitatge 

cooperatiu, organitzen una sessió divulgativa sobre l'habitatge cooperatiu

en cessió d'ús a Granollers, per donar a conèixer un model alternatiu d'habitatge 

no especulatiu, inclusiu i sostenible de propietat col·lectiva. Serà el divendres

21 de gener, a les 18.30 h, a la Sala de Cultura Sant Francesc. 

Sessió sobre habitatge cooperatiu

ACORD AMB L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'ARC METROPOLITÀ

Actualment, el 6,9% 

d'habitatges de Granollers

i les Franqueses tenen

una finalitat social
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Promocionar les activitats per a la 

gent gran de l'Espai Social de Gra-

nollers, al carrer Joan Prim, és el 

projecte que ha triat enguany La 

Roca Solidari, entitat sense ànim 

de lucre que difon causes socials 

a través de la pràctica esportiva, 

per vincular la seva activitat amb 

un projecte de solidaritat, com fa 

cada any, des d'en fa sis, amb al-

guna entitat del territori. El pro-

jecte d'aquest any porta per títol 

El valor de la memòria, i actua en 

benefici de la Fundació Catalunya 

La Pedrera per la seva tasca amb 

persones amb la malaltia d'Al-

zheimer o altres demències.

A l'Espai Social de Granollers, 

gestionat per la Fundació Cata-

lunya La Pedrera, 111 persones 

participen actualment en el pro-

grama REMS, que preveu activi-

tats per mantenir el màxim temps 

possible les capacitats de la gent 

gran, prioritzant el seu benestar 

emocional i la seva autonomia. 

D'aquests usuaris, 35 persones 

participen també en el programa 

Dina en companyia.

Per desenvolupar el projecte El 

valor de la memòria i difondre el 

programa REMS, La Roca Solidari 

planteja set reptes esportius, ins-

pirats en activitats que s'han fet 

en edicions anteriors. Tots es po-

dran fer de gener a setembre, de 

manera gratuïta i en el moment 

i de la manera que cada persona 

vulgui, també aquelles persones 

no habituades a fer activitat es-

portiva.

El reptes són Tot suma 100 –re-

córrer 100 km per tot Catalunya–; 

aquest sentit, l'entitat promourà 

activitats de voluntariat en aquest 

espai de la gent gran, des de sor-

tides per l'entorn de la ciutat fins 

a tallers de cuina, de dibuix o ses-

sions de ioga. "També volem fer 

un concert solidari i activitats 

de memòria, de manera que la 

gent gran pugui explicar la seva 

història i sigui protagonista", 

diu Tello.

Per participar en els reptes cal 

fer una inscripció i, de forma vo-

luntària, fer un donatiu per ajudar 

al programa REMS. Els partici-

pants inscrits tindran un número 

de dorsal i instruccions per asso-

lir el repte en el qual es participa, 

i podran fer difusió del projecte 

pujant les seves fotos a les xarxes 

socials etiquetant la Fundació Ca-

talunya La Pedrera i La Roca So-

lidari i afegint els hashtags #Me-

moran7um, #elvalordelamemòria 

i #RSolidariREMS.  x.l.

La conquesta de l'Empordà –fer un 

triatló per aquesta zona del país–; 

L'Olla per al Xiprer –participar 

en la cursa de l'Olla de la Vall de 

Núria–; Tots els camins porten a 

casa –fer la ruta prehistòrica del 

Vallès–; Rutes perdudes –recupe-

rar i recórrer les rutes que feia la 

gent gran i que ara s'han perdut, 

com les travesses que es feien 

en temps de la guerra–; Mirador 

d'històries –seguir alguna de les 

12 etapes del GR-5 entre Sitges i 

Canet de Mar, amb els seus mira-

dors–; i La memòria del sol –una 

caminada nocturna, des que es 

pon el sol fins que surt l'endemà–.

La gent gran, protagonista
Joan Carles Tello, secretari de 

La Roca Solidari, explica que en 

aquests reptes "l'esport és se-

cundari", perquè el que comp-

ta realment "és donar suport 

i visibilitat a la gent gran". En 

la roca solidari

SOLIDARITAT  L'ENTITAT PLANTEJA REPTES ESPORTIUS PER COL·LABORAR AMB EL PROGRAMA REMS

La Roca Solidari impulsarà 
l'activitat de la gent gran
de l'Espai Social de Granollers

PRESENTACIÓ  Dijous, a l'Espai Social de la gent gran del carrer Joan Prim

Noves xerrades d'Agevo els dimarts
L'Agevo ha fet pública l'agenda de xerrades per als dimarts (18.30 h) de 

gener i febrer al Museu. Seran Antisemitisme avui: a l'ombra del conflicte 

Israel-Palestina (11 de gener); Indonèsia: nord de Sulawesi, oest de Papua 

(18 de gener); Col·loqui amb l'humanista Jordi Sierra i Fabra (25 de ge-

ner); La Mitja Marató (1 de febrer); Hi ha un dret humà al medi ambient? 

(8 de febrer); Els exoplanetes i la cerca de vida extraterrestre (15 de fe-

brer); i L'èxit i el fracàs i una visió transversal del món (22 de febrer). 

TV3 i Catalunya Ràdio van cele-

brar diumenge una nova edició 

de La Marató, enguany dedicada 

a la recerca en salut mental. Com 

és habitual, entitats i institucions 

han organitzat actes populars per 

recaptar diners per a aquesta fina-

litat solidària, que al final de la nit 

–tot i que es poden continuar fent 

aportacions les pròximes setma-

nes– va assolir els 9.022.147 euros. 

A Granollers i les Franqueses 

han estat diverses les activitats 

que s'han organitzat fins ara. Entre 

d'altres, l'Associació Fira d'Econo-

mia Social i Solidària va fer tallers 

i exhibicions amb entitats de cultu-

ra popular i va aportar 959,87 eu-

ros. Les biblioteques Can Pedrals 

i Roca Umbert van vendre llibres 

usats i van aportar 1.865,10 euros. 

La Coral Art-9 va fer un concert el 

dia 12 a la Sala Tarafa en què esvan 

interpretar nadales i cançons d'au-

tor conegudes d'arreu del món, i 

va recaptar 324 euros. També amb 

finalitat solidària, la Taula de Salut 

Mental va organitzar una marató de 

música jove, en col·laboració amb 

el Gra; Parc Estudi va fer un taller 

de perruqueria i maquillatge tam-

bé al Gra;  i el Gremi d'Hostaleria 

del Vallès Oriental ha ofert, entre 

l'1 i el 19 de desembre, porcions 

de coca d'escalivada i botifarra del 

perol en els àpats de diversos res-

taurants agremiats. També el Col-

legi L'Estel va fer una castanyada 

solidària; l'Associació de familiars 

per la salut mental Daruma va fer 

una pedalada per la salut mental 

juntament amb Granollers Pedala, 

i Del Rec al Roc, Més que comerç i 

Som Porxada van oferir vi calent i 

xocolata solidària amb La Marató.

A les Franqueses, l'Associació 

de Veïns de Sant Mamet de Cor-

ró d'Amunt va organitzar un tió 

solidari, amb cantada de nadales 

i xocolatada, i l'AFA Escola Joan 

Sanpera i Torras va fer un berenar 

solidari amb l'alumnat i les famílies 

de de l'escola. L'Ateneu Popular La 

Tintorera va recaptar 270 euros 

amb una sessió de contacontes i 

jocs de taula, i l'Associació d'Inter-

canvis Socials i Culturals va aconse-

guir-ne 300 amb un concert de na-

dales. Finalment, en el marc de la 

Fira de Nadal, fins al 31 de desem-

bre, també hi ha previstes activitats 

solidàries, com una botifarrada, un 

tast d'escudella i tallers de tai-txí. 

DIUMENGE A LA NIT S'HAVIEN SUPERAT ELS 9 MILIONS D'EUROS

Aportacions a La Marató 

dedicada a la salut mental

Les dues biblioteques

de Granollers han

recaptat 1.865 euros amb

la venda de llibres usats
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L'activista cultural Joan Illa Morell, 

conegut com a JIM, va morir di-

marts als 75 anys. Va ser una figu-

ra clau en l'arribada de les avant-

guardes artístiques a Granollers 

als anys 70. De fet, va ser director 

del Centro de Iniciativas y Turismo 

(CIT), entitat a través de la qual 

va organitzar la primera Mostra 

Internacional d'Art Homenatge a 

Joan Miró, que el 1971 va portar 

reconeguts artistes d'arreu d'Eu-

ropa a la ciutat, inclosos el mateix 

homenatjat. De fet, aquell mateix 

1971 també havia organitzat la 

Mostra d'Art Jove amb la partici-

pació, entre d'altres, d'un jove Be-

nito, García Sevilla i Carlos Pazos–, 

així com el Festival de Música Pro-

gressiva al camp de futbol de Pa-

lou i les Festes Populars de Cultura 

Pompeu Fabra - Homenatge Pau 

Vila. "En aquella època van pas-

sar moltes coses i de molta im-

portància, i en gran part gràcies 

al JIM", explicava amb motiu del 

50è aniversari de la Mostra Inter-

nacional el pintor Jordi Pagès, que 

considerat una de les fites més 

rellevants del naixement de l'art 

conceptual a Catalunya. El mateix 

Joan Illa Morell, en el catàleg de la 

Mostra Internacional, explicava 

per què aquesta activitat cultu-

ral frenètica succeïa a Granollers: 

"els joves vallesans han pres 

consciència que cal aplegar-se 

i intervenir activament en la 

vida pública per desbancar els 

falsos convencionalismes, des-

vincular-se d'una tradició deca-

dent i inaugurar, per contrast, 

una societat més comunicativa, 

lliure, imaginativa i original".

Els darrers anys, Joan Illa Morell 

s'havia centrat en el club creat al 

voltant de la seva figura i d'Amics 

del Faraó JIM, l'associació que or-

ganitza trobades i actes culturals 

que enguany celebrava el 10è ani-

versari. Fins abans de la pandèmia 

JIM havia programat activitats 

culturals a la Sala Multiespai del 

carrer Tetuan.

La cerimònia de comiat serà 

avui, dijous, a les 11.30 h.  m.e.

defineix Joan Illa com "un perso-

natge irrepetible, que era molt 

persuasiu; convencia a grans ar-

tistes per col·laborar-hi". De fet, 

també era amic de Salvador Dalí 

i el 1974 va organitzar un happe-

ning del pintor a la Porxada.

JIM va ajudar a néixer una nova 

generació d'artistes a la ciutat. El 

CIT, una entitat institucional, "es 

va desbordar amb JIM al capda-

vant, que portava a Granollers 

Pau Riba o Jaume Sisa", recorda-

va el pintor Vicenç Viaplana, qui 

reconeix que per a ell el Concurs 

d'Art Jove que havia organitzat 

JIM va ser "un pas qualitatiu. 

Allà va començar tot". De fet, 

aquest certamen granollerí és 

arxiu x.solanas

OBITUARIS  ELS ANYS 70 VA ORGANITZAR EL CONCURS D'ART JOVE I LA MOSTRA INTERNACIONAL

Mor a 75 anys l'activista
cultural Joan Illa Morell, 'JIM'

AMB JOAN MIRÓ  JIM va organitzar la primera Mostra Internacional d'Art

arxiu x.s.

JOAN ILLA MORELL

Coincidint amb les festes nadalen-

ques, Creu Roja ha impulsat com 

cada any la ja habitual campanya 

de recollida de joguines per a nens 

i nenes de 0 als 12 anys de famí-

lies que han participat de manera 

continuada al llarg de l'any en els 

programes d'intervenció social 

i d'ocupació de l'entitat. Amb la 

campanya ja finalitzada, enguany 

s'han recollit unes 450 joguines 

"noves, no bèl·liques, no sexis-

tes i educatives", explica Nati 

Bautista, coordinadora de Creu 

Roja a la ciutat. Se'n beneficiaran 

uns 115 infants de 60 famílies, la 

immensa majoria de Granollers, 

amb l'objectiu que tots els infants 

puguin estrenar una joguina nova 

aquestes festes.

"Són famílies amb les quals 

ja treballem durant l'any, co-

neixem la seva situació i te-

nim identificat el suport que 

pot suposar per a elles aquest 

repartiment de joguines". En 

aquesta ocasió la campanya s'ha 

avançat i el material ja s'ha lliu-

rat a les famílies. "Ho fem abans 

perquè així els pares poden fer 

de pares, i donar les joguines 

als nens quan ho creguin con-

venient, ja sigui Nadal o Reis". A 

més, els pares també són partícips 

del procés de recollida i prepara-

ció. De fet, cada any hi ha un grup 

de voluntaris que ajuden l'entitat 

en la campanya, a classificar i pre-

Creu Roja reparteix 450 

joguines a llars vulnerables

Ballestas JJM, Taller Martinet, Palet 
Motor, Tallers Villagrasa, Garatge Na-
dal, Tallers Tuset, la Unió Empresaris 
d’Automoció de Catalunya (UEAC) i la 
Unió Empresarial (UEI) són les empre-
ses i organitzacions que aquest any 
han col·laborat en la campanya Taller 
Solidari, que cada any organitza la 
UEAC per recaptar aliments per a les 
persones més necessitades que atén la 
Fundació El Xiprer. Enguany s'han re-
collit una tona d'aliments.

L'AUTOMOCIÓ RECULL 
UNA TONA D'ALIMENTS 
PER AL XIPRER

L'Associació Cultural Maná, de les Franqueses, organitza una jornada es-

portiva solidària per recollir joguines per a infants de famílies vulnera-

bles. La sessió serà el diumenge 2 de gener a l'Espai Wellness, al passeig 

de la Conca del Besòs, on Tomi López completarà un ironman solidari. 

Se'l podrà acompanyar nedant (de 8 a 9.30 h), pedalant (de 9.30 a 16 h) 

o corrent a l'exterior (16 h). Dissabte, de 10.30 a 12.30 h, també hi haurà 

una màster cycling. Per participar-hi cal portar una joguina nova.  

Sessió esportiva solidària de Maná

parar les joguines, i aquest any hi 

ha participat també els alumnes 

de PCI Vendes del Centre Vallès - 

Escola d'Adults.

Cada any, diverses empreses i 

organitzacions se sumen a la cam-

panya, així com persones a títol 

personal. Enguany han destacat 

l'empresa vallesana Due-Home, 

la Clínica Dental Mayo, supermer-

cats Carrefour i el grup de ball 

country del Casino de Granollers.

D'altra banda, en el marc de la 

mateixa campanya, enguany tam-

bé s'ha celebrat una masterclass 

de zumba per augmentar el recap-

te de material. 

creu roja

DONACIONS Les voluntàries s'han encarregat de classificar les joguines

Com a director del Centro 
de Iniciativas y Turismo
va portar a Granollers 
figures com Dalí i Miró

SOLIDARITAT  ENGUANY LA CAMPANYA S'HA TANCAT ABANS
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Bones Festes i Bon Any
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MARXA DE TORXES
PER RECLAMAR 
L'AMNISTIA TOTAL

L'esquerra independentista va convocar dijous una marxa de torxes per demanar 

l'amnistia per a tots els aproximadament 3.000 represaliats del món independen-

tista, així com per a altres dissidents. Els organitzadors recordaven que també hi 

ha persones del Vallès Oriental encausades en el marc del que consideren una 

persecussió política.

Alba Barnusell entra a 

l'executiva del PSC d'Illa 

com a secretària de Cultura
La primera tinenta d'alcalde de 

l'Ajuntament de Granollers i se-

cretària general de l'agrupació lo-

cal socialista, Alba Barnusell, s'ha 

incorporat a la nova executiva del 

PSC català, liderat per Salvador 

Illa. La granollerina serà la res-

ponsable de la Secretaria de Cul-

tura, en substitució del baixllo-

bregatí Joan Francesc Marco –des 

de setembre assessor del Minis-

teri de Cultura de Miquel Iceta–. 

Regidora des de 2003, Barnusell 

també és diputada delegada de 

Polítiques d'Igualtat a la Diputa-

ció de Barcelona des de 2019.

A la nova executiva del PSC, 

que comptarà amb 67 persones 

–entre les quals els 13 membres 

nats–, també hi seran presents 

els vallesans Jonatan Martínez  

–de Montmeló i primer secretari 

del partit a la comarca– i, de nou, 

Arnau Ramírez –de Sant Feliu de 

Codines com a secretari d'LGTBI.

En canvi, el també regidor gra-

nollerí i diputat al Parlament 

Jordi Terrades surt de l'executiva 

d'Illa. Terrades ha format part de 

la direcció del partit des de l'any 

2000, amb Pasqual Maragall, i hi 

ha repetit amb José Montilla, Pere 

Navarro i Miquel Iceta. Illa hi va confiar com a conseller del seu 
govern alternatiu a l'ombra. i m.e.

LES FRANQUESES. El Servei d'Infor-

mació i Atenció a les Dones (SIAD), 

obert l'estiu passat, ampliarà els 

seus serveis el 2022 amb l'asses-

sorament jurídic a les dones i per-

sones LGTBI. Aquest servei és fruit 

d'un conveni de col·laboració que 

van signar divendres la regidora 

de Feminisme i Igualtat, Marta 

Reche, i el degà del Col·legi d'Advo-

cats de Granollers, Joan Martínez.

Segons l'acord, el Col·legi d'Ad-

vocats de Granollers designarà un 

lletrat o lletrada a tasques d'asses-

sorament a les Franqueses vuit 

hores al mes. D'aquestes hores, 

dues seran per atendre de mane-

ra presencial a les dependències 

del SIAD a Bellavista –a Bellavista 

Activa– i dues més a les de Corró 

d'Avall –a l'Espai Can Prat–. Les 

altres quatre hores es destinaran a 

gestió interna conjuntament amb 

les tècniques del SIAD. Aquesta és 

una previsió inicial que es podrà 

modificar en funció de les neces-

sitats que es detectin al municipi.

La regidora de Feminisme i 

Igualtat, Marta Reche, ha destacat 

la importància d'aquest nou ser-

vei d'assessorament a les dones 

i al col·lectiu LGTBI. "Volem do-

nar solucions reals, fent passos 

ferms per empoderar a la dona 

i les persones LGTBI", deia Rec-

he. "D'aquesta manera avancem 

cap a la igualtat i l'erradicació 

de les violències masclistes".

Joan Martínez, degà del Col·legi 

d'Advocats de Granollers (Icavor), 

destacava també la importància 

d'aquest tipus de col·laboracions 

entre ajuntaments i l'àmbit jurídic. 

"El més important és que les víc-

times puguin estar informades 

dels circuits establerts per tro-

bar protecció", deia Martínez, qui 

també remarcava la preocupació 

de l'Icavor per les formes de vio-

lències masclistes amb què es tro-

ben: impagaments de pensions es-

tablertes per conveni, trencaments 

d'àmbits de protecció o violències 

vicàries. "Hi ha molts tipus de vi-

olències contra la dona que cal 

erradicar; per això han d'estar 

informades i acompanyades". i

xavier solanas

psc

IGUALTAT  EL SERVEI ES GESTIONARÀ A TRAVÉS DEL SIAD POLÍTICA  L'ESQUERRA INDEPENDENTISTA CONVOCA LA MOBILITZACIÓ PELS CARRERS DEL CENTRE

EN CANVI, EL TAMBÉ REGIDOR GRANOLLERÍ JORDI TERRADES SURT DE LA DIRECCIÓ DEL PARTIT

ALBA BARNUSELLPagament de multes per Bizum
L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT), que gestiona 

la majoria d'impostos municipals, ha posat en marxa un nou mètode de 

pagament de tributs i multes des del mòbil, a través de Bizum. Per fer-

ho, l'usuari ha de disposar del document de pagament, entrar a la seu 

electrònica de l'ORGT i omplir les dades que es requereixen a la part in-

ferior de l'avís. Les actuacions dutes a terme a la seu electrònica tenen la 

mateixa validesa que si s'haguessin realitzat a una oficina presencial. 

Nou servei d'assessorament 

jurídic a la dona i a persones 

LGTBI a les Franqueses

El servei és fruit d'una

col·laboració entre

l'Ajuntament i el Col·legi 

d'Advocats de Granollers
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El febrer de 1968, aviat farà 54 anys, 

el tradicional mercat de Granollers 

era portada a la revista Tele/Estel 

(1966-1970), un setmanari pioner 

en català que va publicar-se en ple 

règim franquista. La plaça de la Por-

xada apareixia a la portada, i a les 

pàgines interiors Joan Arús signava 

l'article Granollers, mercat, la visió 

personal d'"un esdeveniment que 
recomano a tots aquells que, no 
coneixent-lo, desitgin passar un 
matí distret, agradable i únic".

Amb un estil florit i recargolat, fet 

de molts adjectius i frases subordi-

nades, el periodista qualifica aquest 

símbol de la capital vallesana com 

"un fenomen complex i multi-
forme, un gran rusc d'abelles" 

on conviuen "masovers i terra-
tinents, traficants i firaires. Cen-
tre de xarlatans, de mercaders i 
de gitanos com pocs n'hi hagi".

Arús descriu vivament el formi-

gueig i la bellugadissa, però l'atreu 

en especial la banda sonora del 

mercat, "els clams desesperats de 
'Senyora, vingui, no se'n vagi!', 
la propaganda cridada, el rega-
teig, l'estira i arronsa, el dring de 
monedes, el canvi de papers" i es 

refereix al "crescendo d'una gran 
simfonia inarticulada, amb molts 
executants i cap director. És un 
guirigall de mil dimonis! Crits de 
tota mena, d'homes i de bèsties".

Retrata amb acidesa "l'esperit 
ultracomercial dels grano-
llerins", però també admet que "a 
Granollers, el dia de mercat, hi 
ha de tot, tant per a les més pe-
remptòries necessitats, com per 
als més estrafolaris capricis".

Es fixa en els firaires, en els xarla-

tans "esgargamellant-se per con-
vèncer del resultat de qualsevol 

potinga tot un ròdol d'escèptics 
badocs", però sobretot en els grups 

de pagesos que canvien impressi-

ons o tanquen tractes a l'entrada 

o a l'interior de cafès i restaurants, 

apuntant que "anys enrere, solia 
parlar-se de política, sobretot 
en vigílies d'eleccions; no gaire, 
però, perquè en els medis rurals 
aquests tripijocs no interessen 
massa. Ara, de tot això, a penes 
se'n parla. Potser és millor".

Arribat a l'antic rec, ensopega 

amb les parades d'animals. Caixes i 

gàbies, coves i cistells contenint ani-

mals de pèl i ploma. "En fi, tota la 
història natural de la comarca!".

Es pren un tallat al bar Joan; fa 

petar la xerrada amb l'amic Rierola 

("excel·lent poeta que tanta gent 
desconeix"); fa un volt per les pa-

rades de peix fresc de la Porxada, 

"amb molta cura de no relliscar"; 

s'endinsa pel carrer de Santa Es-

perança, "procurant de no topar 
amb ningú"; travessa la carretera 

–en aquells temps amb un trànsit 

frenètic– i troba un lloc a la voravia 

de la Fonda Europa per "prendre 
un aperitiu i badar, com un bur-
gès qualsevol, desenfeinat i siba-
rita, veient passar amunt i avall, 
ininterrompudament, l'eterna 
caravana de tota mena de trastos 
adscrits al ram de l'art rodat, que 
és el més sorollós del món".

Al migdia abandona la ciutat, no 

sense fer notar que "alguns bon 
vivants cerquen taula als men-
jatoris preferits, des de l'Hostal 
de la Guatlla fins al Restaurant 
Fàtima o l'Europa, abans Fonda 
de España o 'Can sí, senyor!', d'on 
surten lluents i caravermells com 
un pebrot i amb grans cigars fu-
mejant com xemeneies".  c.riobó

c.r. / tele/estel

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA REVISTA 'TELE/ESTEL' VA PUBLICAR EL 1968 UN EXTENS REPORTATGE I PLE DE FLORITURES, SIGNAT PEL PERIODISTA JOAN ARÚS

Records d'un 

mercat únic
Història
EL SETMANARI 'TELE/ESTEL' 
va aparèixer en uns moments 

d'efervescència de la llengua i la 

identitat catalanes. El seu promotor 

va ser Carles Sentís, un periodista 

afí al règim franquista que  

el va concebre com una revista  

independent del diari Tele/eXprés, 

fundat el 1964 i que ell va dirigir 

durant un breu període. Totes dues 

capçaleres s'editaven a la mateixa 

redacció i també compartien  

rotativa.

El primer número va arribar  

als quioscs el juliol de 1966. Era la 

primera publicació regular impresa 

en català a tot l'Estat després  

de la Guerra Civil que no depenia  

directament de l'Església.  

Tele/Estel era un setmanari 

d'actualitat, catalanista però sense 

contingut polític i centrat en el 

rostre més amable de la cultura  

i la societat. Comptava amb  

seccions fixes i col·laboracions  

signades per periodistes i  

escriptors d'anomenada  

-alguns conservadors, d'altres  

més progressistes-, com Mercè  

Rodoreda, Aurora Bertrana,  

Pere Calders, Manuel de  

Pedrolo, Baltasar Porcel, Josep 

Maria Espinàs, Terenci Moix,  

Joan Fuster i Francesc Vallverdú.  

També va donar una generosa  

acollida a molts periodistes i  

escriptors exiliats o bé reprimits  

per la dictadura.

Però tot i aquesta nòmina de 

prestigi el conjunt era tebi, acrític i 

poc compromès amb la realitat del 

moment. Els continguts pecaven de 

poca transcendència i, en general, 

no va trobar el camí per crear una 

línia editorial pròpia. Tampoc un 

públic fidel, que es va anar perdent 

pel camí, passant dels 90.000 als 

9.000 exemplars. Les pèrdues 

econòmiques van llastrar el projecte 

fins a fer-lo inviable i el darrer 

número va sortir al carrer el juny de 

1970. L'aventura editorial va durar 

només quatre anys.

PASSEIG PEL MERCAT  Algunes de les imatges que acompanyaven l'article
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Assemblea d'electors/res

Et convidem a participar-hi

Inscriu-te
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
12/12 Juan Jiménez Hernández   72 anys
13/12 Palmira Tor Carbonell  96 anys 
14/12 Leonardo Linares Valle  63 anys 
14/12 Emília Batlles Alerm     106 anys
15/12 Andreu Rubio Mora  71 anys
16/12 Carmen Morales Lara  85 anys 
16/12 Asensio Cívico Solís  92 anys 
16/12 Sonia Martos Ruiz  44 anys 
16/12 Rolf Kohler  81 anys 
16/12 Anselmo Pelaz Cea     82 anys 
17/12 Tomás Martínez García  86 anys 

17/12 Sílvia Palau Camps  52 anys 
18/12 Juan Doncel Ríos  72 anys
18/12 Yolanda Crisolino Amores  46 anys 
18/12 Ángela Velasco Uriel  76 anys 
19/12 Julio Caldera Rocha   80 anys
19/12 Dolors Bellet Duran      93 anys 
19/12 Vicenç Barnils Girbau  86 anys
19/12 Juana Salazar Jiménez  91 anys 
19/12 Rosa María Jiménez Pérez  56 anys 
20/12 Joan Villà Farrés  83 anys 
20/12 Agustina Pont Vila  83 anys

LES FRANQUESES. L'Ajuntament 

de té previst aprovar al gener 

els pressupostos municipals per 

al 2022. Una de les partides que 

preveu aquest pressupost, segons 

ha explicat l'alcalde, Francesc Co-

lomé, serà per ampliar la plantilla 

de la Policia Local en 10 efectius 

més, de manera que passi dels 32 

agents actuals –ja per sobre de la 

ràtio establerta per a un municipi 

de 20.000 habitants– fins als 42. 

"Volem reforçar la seguretat al 

municipi per resoldre un dels 

problemes que més preocupa 

als ciutadans", explica Colomé, 

"i per això també volem instal-

lar càmeres de videovigilància 

tant als nuclis urbans com als 

polígons industrials". A més, a 

començaments de l'any que ve 

també s'implantarà la policia de 

proximitat, amb patrullatges a 

peu pels nuclis urbans. La incor-

poració dels nous policies està 

prevista per al quart trimestre de 

l'any que ve, i d'aquests, alguns ja 

seran experimentats, procedents 

paments previstos al Sector R de 

Corró d'Avall, com el nou pavelló 

poliesportiu i també una nova co-

missaria de Policia.

Finalment, els pressupostos de 

2022 també incorporaran par-

tides importants per pacificar el 

trànsit, amb la construcció, entre 

d'altres, de carrils bici que unei-

xin els pobles del municipi. X.L.

d'altres municipis, mentre que al-

tres hauran de seguir els proces-

sos de formació establerts a l'Es-

cola de Policia de Catalunya.   

Colomé també confia que el 

2022 es desencalli finalment la 

paralització del polígon del Sec-

tor N, fet que portarà "progrés 

econòmic i llocs de treball", i 

que permetrà finançar els equi-

ARXIU

SEGURETAT L'AJUNTAMENT TAMBÉ VOL IMPLANTAR VIDEOVIGILÀNCIA I POLICIA DE PROXIMITAT

Les Franqueses incorporarà 10 
policies locals a finals del 2022

NOUS VEHICLES  El juny passat el cos ja va estrenar nous equipaments

L'escola Colors, de Bellavista, va 

ser evacuada dijous al matí després 

de detectar-se una pudor que sem-

blava gas. Davant d'això, els res-

ponsables del centre van decidir 

que les 250 persones que hi havia 

al centre entre alumnat i personal 

es concentressin a l'exterior, als 

punts de trobada situats al pati. Se-

gons els Bombers, que hi van des-

plaçar tres dotacions, tot va quedar 

en un ensurt, ja que finalment no es 

va detectar cap fuita. Tant els Bom-

bers com tècnics de la companyia 

van inspeccionar totes les aules i 

estances de l'escola, sense detec-

tar-hi cap problema. En poc més 

de 45 minuts el servei es va donar 

per conclòs, i els alumnes van po-

der tornar a classe. Ara fa un any es 

va produir un episodi semblant a 

la mateixa escola. Aleshores, es va 

Evacuada l'escola Colors per

una suposada pudor de gas

detectar una petita fuita que prove-

nia de la caldera del centre, per una 

sobrepressió de la vàlvula. També 

al setembre de l'any passat es va 

detectar una altra petita fuita en 

una canalització propera.

D'altra banda, dimarts es va de-

tectar una fuita de gas a l'altura del 

número 3 de l'avinguda de l'Ajun-

tament, a Corró d'Avall. Els Bom-

bers i els operaris de la companyia 

subministradora van inspeccionar 

la zona, van detectar l'origen de 

la fuita i van determinar que calia 

substituir una canalització aixecant 

un tram de la vorera.

Detinguda una dona beguda 

per fugir d'un control policial
Una dona de 50 anys va ser detin-

guda diumenge de matinada des-

prés d'una persecució policial per 

haver fugit d'un control policial. Els 

fets van passar al carrer Quevedo, 

a tocar de la discoteca Now, quan 

agents de la Policia Local van aturar 

una dona en un control d'alcoholè-

mia i va donar positiu. Els agents 

van demanar llavors a la conducto-

ra que els acompanyés a comissaria 

per fer la prova definitiva per certi-

ficar el positiu, moment que ella va 

profitar per accelerar i fugir amb el 

cotxe pel carrer Llevant i la carrete-

ra de la Roca. Durant uns minuts es 

va produir una persecució fins que, 

a l'altura de La Torreta, la dona va 

ser aturada de nou. Es va immobi-

litzar el vehicle i la conductora va 

ser detinguda, acusada d'un delicte 

contra la seguretat del trànsit i d'un 

altre de desordres públics i desobe-

diència greu als agents policials. 

Un any més, el tram de la carretera 

de la Roca (BV-5001) comprès en-

tre Vilanova del Vallès i Martore-

lles és un dels deu trams de carre-

tera amb més risc d'accident greu o 

mortal de Catalunya. La dada s'in-

clou en l'estudi d'avaluació de car-

reteres EuroRAP en què participen 

el RACC, el Servei Català de Trànsit, 

el Departament de Territori i la Di-

putació de Barcelona. 

L'informe analitza, amb dades 

del 2020, els 6,5 quilòmetres de 

la BV-5001 que discorren entre la 

intersecció de la B-500 (carretera 

de la Conreria) i la BV-5006 (car-

retera que baixa de Santa Maria de 

Martorelles) fins a la cruïlla amb la 

BP-5002 (carretera del Masnou), 

al terme de Vilanova del Vallès. Per 

aquest tram hi circulen diàriament 

uns 10.398 vehicles de mitjana. 

Pel que fa als accidents mortals 

o amb ferits greus se'n registren 

dos de mitjana cada any, un índex 

lleugerament inferior al que es 

comptabilitzava en l'estudi de l'any 

anterior, que era de 2,3. En canvi, 

aquest mateix tram de la BV-5001 

ha sortit del rànquing dels que con-

centraven més accidents de vehi-

cles pesants per quilòmetre. L'es-

tudi EuroRAP es publica cada any 

a Catalunya des del 2002 i analitza 

més de 6.300 km de carreteres in-

terurbanes de titularitat estatal, 

autonòmica i de les diputacions.

PERILL EN EL TRAM ENTRE VILANOVA DEL VALLÈS I MARTORELLES

La BV-5001 es manté entre 

les carreteres amb més risc 

de patir un accident greu

El tram entre Martorelles i 

Vilanova surt del llistat de 

les vies amb més sinistres 

de vehicles pesants 
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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
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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)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop
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El Mundial d'Handbol Femení, que des del 2 de desembre i fins diumenge

passat es va jugar al Palau d'Esports de Granollers, ha estat un luxe per

a tothom qui ha tingut l'oportunitat de gaudir d'un dels partits –malgrat que 

els preus no eren gens populars, hi ha hagut descomptes per a clubs de la 

comarca i invitacions a escolars–. Deixa també la sorpresa en alguns en veure 

el gran nivell de les dones a l'handbol –i potser el costum de donar el mateix 

suport al KH-7 que al Fraikin BMG–. Deixa referents per a les joves esportistes 

de la ciutat, i vivències al mig miler de voluntaris. Potser, però, deixa menys

del que alguns sectors esperaven –com l'hoteler, ja que tot i que periodistes

i algun visitant s'han allotjat a la ciutat, la Federació Espanyola d'Handbol 

va voler concentrar totes les seleccions a Barcelona–, algunes imatges de

graderies buides, un seguiment decebedor per part de la televisió del país, 

que fins els darrers dies no ha trepitjat Granollers, i una imatge uniforme

de l'Estat espanyol que no s'adiu amb la realitat cultural dels municipis que

han acollit l'esdeveniment internacional. Amb tot, Granollers ha estat Mundial!

QUÈ ENS DEIXA EL MUNDIAL
Editorial La democràcia va cara

urant una bona pila de setmanes 
els ciutadans de Granollers hau-
reu pogut veure que al carrer, a 
diferents llocs i dies, hi havia una 

gent, voluntaris de la Plataforma per l'Aigua 
Pública, que us demanava la signatura per 
tal que l'Ajuntament de la ciutat es veiés en 
la situació de promoure un referèndum/
consulta per decidir quin model de gestió 
de l'aigua volem per als propers anys.

He tingut l'oportunitat de participar en 
aquesta iniciativa i, amb altres persones 
voluntàries, he estat al carrer bastants dies 
informant i demanant signatures. L'experi-
ència ha estat prou colpidora i m'ha fet ar-
ribar a conclusions que, d'alguna manera, 
es resumeixen en el que el títol d'aquest 
escrit expressa: "La democràcia va cara".

Fixeu-vos: la normativa diu que per po-
der demanar una consulta popular per 
decidir un tema central en la vida de les 
persones (la gestió de l'aigua, però en po-
dria ser un altre) cal recollir les signatures 
del 10% dels ciutadans de la nostra pobla-
ció. En el cas de Granollers unes quantes 
més de 6.000. Com es fa això? Com arribes 
a tota la població? Com els en pots infor-
mar? Com els ajudes a reflexionar?

I faig aquestes preguntes tan concre-
tes perquè potser són el nus d'allò que 
vull transmetre. Aquests dies al carrer he 
comprovat que la majoria de la gent a la 
qual ens dirigíem, quan els explicàvem 
què volíem fer, no dubtaven a signar. Els 
ciutadans de Granollers, en una quantitat 
majoritàriament significativa, estaria dis-
posada a participar en processos de con-
sulta i decisió de temes centrals de la seva 
vida. Crec que és una afirmació que es pot 
defensar sense massa dubtes.

Però ens hem trobat amb un Ajunta-
ment, amb un govern municipal que, lluny 
de ser coherent amb una de les seves prè-
diques (la participació ciutadana), ha de-
mostrat una vegada més zero interès a fer 
arribar a tota la població el debat sobre 
una qüestió de màxima importància. O la 
gestió de l'aigua no ho és?

En lloc de celebrar que hi ha uns veïns 
preocupats pels temes centrals de la vida 
quotidiana i que han volgut posar damunt 

la taula un debat d'interès general, l'Ajun-
tament hi ha posat totes les traves per tal 
de dificultar-ne la iniciativa: ha silenciat 
el tema, ha constituït una comissió sense 
cap valor representatiu, ha ordenat pro-
cediments clarament perjudicials al sis-
tema de recollida de firmes (on s'és vist 
obligar-nos a fer fotos de tots els DNI o 
NIE de les persones signants?!).

Aquests dies, als carrers de Granollers 
hem vist com la democràcia d'aquest Estat 
és un concepte limitat. Limitat a quatre ac-
cions que justifiquen el fet de poder dir que 
vivim en democràcia. Però la realitat és que 
vivim sota la imposició d'un sistema polític 
al qual li interessa bàsicament que ens es-
tiguem a casa, que siguem obedients, que 
no qüestionem res, sobretot amb accions o 
amb iniciatives que siguin possibles pràc-
tiques de participació i decisió. Un sistema 
polític que afavoreix gestions de multina-
cionals a les quals els importa poc què ne-
cessitem, que afavoreix entitats financeres 
i asseguradores que menystenen, sistemà-
ticament, la voluntat dels seus usuaris. Un 

sistema polític que es nega, una vegada i 
una altra, a permetre l'expressió lliure de 
la voluntat de la gent. I per reblar el clau, 
un sistema polític que ha aconseguit que 
els ciutadans no ens sentim amb forces de 
tombar-lo, que ens ha convençut que no hi 
ha res a fer, que fa de la desmotivació de la 
població el seu principal objectiu.

Jo sé, n'estic convençut, que si la infor-
mació bàsica sobre el procés de gestió de 
l'aigua a la nostra ciutat hagués arribat a la 
majoria de la població, amb una explicació 
tan senzilla com la que fèiem nosaltres a 
les persones que ens trobàvem pel carrer, 
no 6.000..., segurament hauríem arribat a 
25.000 signatures. El que demanàvem era 
fer una consulta popular, un referèndum, 
sobre el tema. I això als senyors i senyores 
que ara tenen el control del sistema polític 
no els ha interessat. És així de clar.

Si ens agrada el que tenim, seguim… Si 
no, pensem seriosament què podem fer… 
i fem-ho.

D

Un concepte limitat a quatre
accions que justifiquen

que puguem dir que vivim en 
democràcia i no sota imposicions

MANEL GENER
Psicopedagog i 

membre de l'ANC

FE D'ERRATES. A l'anterior edició, a l'article sobre la participació de la granollerina Kaba Gassama al Mundial 

d'Handbol s'informava erròniament que els Diables de Granollers van rebre la selecció espanyola a l'entrada 

del Palau, quan en realitat van ser membres de les colles de les Franqueses, Canovelles i la Roca.

Una faula amb decòrum

n català hem adoptat la paraula 
decòrum tal qual prové del llatí, 
i en la definició més acadèmica 
li hem donat el significat simple 

"d'allò que convé", sense segones intenci-
ons. En castellà, en canvi, l'han traduït com a 
decoro i l'han dotat d'una definició molt més 
eclèctica. El decoro té més a veure amb el 
comportament social, amb allò que es con-
sidera més adequat en cada situació, segons 
les convencions. En definitiva, com diuen al-
guns, a saber entabanar amb educació.

Per tant, si acceptem com a socialment 
més apropiada aquesta darrera definició, 
haurem de convenir en la importància 
que té el decòrum en la nostra vida social. 
Perquè si a missa, per molt que diguin, és 
tan important la litúrgia com el missatge, 
a la vida real passa el mateix. Manipula'm, 
odia'm, fot-me, enganya'm, prohibeix-m'ho 
tot, entristeix-me, inventa'm un món que no 
vull, culpa'm dels teus mals i dels teus fra-
cassos, burla't de les meves creences, però 
fes-ho amb decòrum i tot anirà bé.

Fins i tot en política el decòrum és una 
eina fonamental. Sense decòrum, la política 
estaria perduda, malgrat que l'escàs nivell 
intel·lectual –cada dia pitjor– dels nostres 
polítics actuals constantment el posi en 
qüestió. Ja sabem que ens enganyen, però 
almenys, que ens enganyin amb decòrum. 
Que utilitzin bé les seves armes per elabo-
rar correctament la impostura. I que no ens 
tractin com si fóssim imbècils. Que ens res-

pectin en la mentida, és el mínim que hem 
d'exigir-los. Haurien de saber tornar a flir-
tejar amb el que és tan bonic de creure que 
qui tens davant és un carallot, però que mai 
s'adonarà del que penses. Però sembla que, 
fins i tot, estan perdent aquesta facultat.

El decòrum s'ha anat encunyant al llarg 
dels segles, des que l'home va trepitjar la 
Terra per primer cop. Per tant, és civilitza-
ció, perquè en la seva essència, tot allò que 
l'embolcalla necessita interpretació. La sin-
ceritat (o la mentida sense elaborar) de dir-
ho tot a la cara, que no requereix cap mena 
d'interpretació, és la banalització del món. 
És el caos i la barbàrie.

I un dels problemes del nostre temps és 
que s'està perdent el decòrum. Perquè s'es-
tà perdent l'implícit, el llenguatge ocult, no 
perquè no es vulgui utilitzar, sinó perquè 
cada cop hi ha menys intel·ligència per fer-
ho. I, d'aquesta manera, s'està imposant 
l'explícit, i tot es vulgaritza perquè, com 
deia Doris Day, "la vulgaritat comença quan 
la imaginació sucumbeix a l'explícit". I la 
vulgaritat és impròpia de persones cultes.

Però no hem de confondre el decòrum 
amb l'adulació. Diu Miquel Adam que un 
autèntic adulador és un ésser dedicat a im-
pedir que et coneguis a tu mateix, lloant les 
teves qualitats per sobre del que et merei-
xes, fins a aconseguir que t'ofeguis en el teu 
ego. Segurament no cal arribar a tant. El de-
còrum no és exactament això. Però tampoc 
és exactament el contrari. Rien ne va plus.

Tot i això que dic no us creieu pas a ulls 
clucs. Cadascú que pensi el que vulgui. Ja he 
advertit que el que dic només és una faula. I 
com totes les faules, el divertit és saber en-
devinar que és real i que no ho és.

E

RAMON FONT
Advocat
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OPINIÓ

Cal donar suport i protecció

a la comunitat educativa per

garantir el català com a llengua

vehicular i protegir el model reixit

El català no es toca

a sentència d'ara fa unes setmanes 

de les instàncies judicials espa-

nyoles és un atac flagrant contra la 

immersió lingüística. Un atac a un 

dels grans consensos del país. Un atac, que 

en definitiva, no podem permetre. El mo-

del educatiu de Catalunya no el pot decidir 

el Tribunal Suprem. El model educatiu del 

país el decideix el Parlament de Catalunya, 

màxim representant de les catalanes i els 

catalans i qui té la competència per legislar.

La llengua catalana i la immersió lingüís-

tica són, sobretot, eines de cohesió, integra-

ció i, a més, són també eines per la igualtat 

d'oportunitats. Perquè el català no pot ser la 

llengua d'uns quants, dels que som "d'aquí". 

Per això cal defensar i reforçar el model 

d'immersió lingüística i l'escola en català, 

un model que no podem posar en perill, ja 

que és en aquest àmbit on tenim el princi-

pal bastió de defensa de la nostra llengua. A 

la resta d'àmbits, com podria ser l'audiovi-

sual, la literatura, l'oci o l'entreteniment, el 

català no és la llengua prioritària i de mica 

en mica el veiem en clar retrocés.

A Granollers, el ple del passat novembre 

va aprovar una moció de suport a la im-

mersió lingüística, amb el suport de tots 

els grups, excepte Ciutadans. Aquest és 

un exemple més del consens polític que 

suposa aquest model. Un consens, però 

que es posa en perill quan el mateix PSC, 

al Parlament, vota a favor d'una moció que 

demana el compliment de la sentència i no 

participa en la manifestació en defensa de 

la immersió lingüística. El PSC, el partit que 

als anys 80 va ser clau perquè la immersió 

lingüística es pogués implantar sembla que 

avui es vol allunyar d'aquesta defensa clara 

de la llengua i del que suposa aquesta.

Per tant, no només hem de sumar esfor-

ços i vetllar perquè aquesta sentència no 

acabi obrint les portes a dinamitar el nostre 

model lingüístic, sinó que ens cal, sobretot, 

donar suport i protecció a la comunitat edu-

cativa per garantir el català com a llengua 

vehicular i protegir un model d'èxit com el 

nostre. A més, reforçar el català ha de ser 

una prioritat, a través d'una política lingüís-

tica ambiciosa que no hem tingut fins ara. 

Si ens adormim amb la llengua, la perdrem.

L

NÚRIA MAYNOU
Regidora portaveu d'ERC-AG 

a l'Ajuntament de Granollers
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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.

Des de fa uns anys, Catalunya registra un 

gran índex de robatoris i ocupacions d'ha-

bitatges i negocis, sobretot l'últim període 

de l'any. Per això cal tenir ben protegides les 

propietats amb una bona alarma. En aquest 

sentit, cal comptar amb bons experts i la 

millor tecnologia, i d'això en saben molt a 

Protegim. Tot i ser de nova creació, darrere 

d'aquesta marca hi ha professionals del sec-

tor amb molts anys d'experiència que, a més 

de disposar d'alta tecnologia, tenen un tret 

diferencial: Protegim és la primera alarma de 

proximitat a Catalunya; una empresa catala-

na que ofereix sempre atenció i informació 

en català, tant per telèfon com a la seva app. 

A més, Protegim es desmarca de les empre-

ses de seguretat més conegudes en el tracte 

al client; aboleix les permanències, ofereix un 

servei proper i aplica polítiques de control de 

qualitat i garantia de satisfacció de client. Per 

a Protegim és essencial que la tecnologia es-

tigui sempre a l'avantguarda, i per això té els 

dispositius sense fils més guardonats d'Euro-

pa i les seves alarmes us protegiran tant de la 

intrusió de lladres o ocupes com d'incendis 

i inundacions. A més, gràcies a les funcions 

Arriba Protegim, l'alarma de proximitat 
La millor tecnologia en seguretat, al servei dels catalans

PROTEGIM

Tel. 900 52 52 71

www.protegim.cat · info@protegim.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Bricoducha, amb seu a Canovelles, fa re-

formes de banys a tot Catalunya i ajuda a 

canviar la banyera per un plat de dutxa o 

allò que necessiteu. En menys de 48 hores 

responen sobre la vostra sol·licitud. Els tèc-

nics de Bricoducha elaboren un pressupost 

per canviar la banyera per un plat de dut-

xa, de manera gratuïta i sense compromís, 

ajustat a les necessitats de cada client i a un 

preu d'acord amb l'economia de cadascú. 

Aquests canvis, de fet, són els seus treballs 

més habituals. També instal·len mampares 

de dutxa amb vidres temperats, adequades 

a la dutxa, banyera o plat de dutxa. Això 

ajuda a tenir una millor experiència, du-

rabilitat i manteniment de la instal·lació. I 

aixetes i tota mena d'accessoris per al bany, 

com manetes, piques, poms de portes i ca-

laixos… que sempre donen el toc distintiu i 

personal d'un bany. L'ampli estoc d'aquests 

accessoris de què disposa Bricoducha per-

met que cada client pugui personalitzar 

el disseny del seu bany. Igualment, també 

s'encarreguen de renovar paviments, re-

vestiments, mobles i cuines.

Des de la concepció de la idea, el disseny 

Bricoducha; bany renovat en 48 hores
Especialistes en disseny i muntatge de cuines i banys

BRICODUCHA

carrer Carles Buhigas, 9 · pol. ind. Can Castells · Canovelles

Tel. 93 001 72 42 · www.bricoducha.es

domòtiques podreu configurar automatitza-

cions, com programar la calefacció de la se-

gona residència, simular activitat dintre de 

la llar quan sigueu fora per dissuadir als lla-

dres i moltes altres funcions controlades des 

del mòbil. Actualment, Protegim es troba en 

fase d'expansió i ja cobreix tot Catalunya. Si 

decidiu instal·lar-la, gaudireu d'un descomp-

te del 50% durant tres mesos en la quota de 

connexió de l'alarma, d'un dispositiu addici-

onal de regal i d'un kit de benvinguda.

de l'interiorisme, el mobiliari, els acabats 

i sobretot la qualitat de tots els elements 

que projecten l'estil de cada client, sigui 

un habitatge, una oficina, local comercial o 

qualsevol tipus de negoci, Bricoducha s'en-

carrega de tot sempre d'acord amb el pres-

supost acordat. El lema de la companyia 

és "treballar sempre amb compromís i 

excel·lència". Per això passen per casa, per 

tot Catalunya, per fer un pressupost sense 

cap compromís i sempre gratuït.
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Després de l'aturada de la Fira i 

Festes de l'Ascensió dels últims 

anys a causa de la pandèmia, l'Ajuntament ha reflexionat amb els agents econòmics, polítics i sectors implicats sobre el model 
que ha de tenir aquest esdeve-niment els pròxims deu anys. La regidora de Promoció Econòmi-
ca, Gemma Giménez, ja apuntava fa uns mesos que l'Ascensió havia 
de ser un "espai de dinamitza-

ció econòmica de Granollers, 

que mantingui els trets que 

l'han caracteritzat històrica-

ment, com el mercat". En aquest sentit, i després de treballar-hi durant mesos, la comissió de pro-moció econòmica ha presentat als agents implicats el nou model de fira que ja es prepara de cara a l'any que ve. A grans trets, la mostra deixarà de ser multisecto-rial per centrar-se en l'economia 
verda i circular, de manera que 

passi "de la tradició a la transi-

ció verda" i pugui ser un referent d'aquest àmbit a tot Catalunya. Així, es treballarà en "un relleu 

temàtic que doni molta més 

importància a la transició ver-

FIRA  EL CANVI DE MODEL TAMBÉ IMPLICARÀ L'INCREMENT D'ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES AL CENTRE DE LA CIUTAT

da", confirma Gregori Vizcaíno, nou director de la fira, de manera que el gruix de l'exposició del Parc 
Firal se centri en les energies re-novables, la mobilitat sostenible, el reciclatge, l'aigua, l'habitatge, la producció agroalimentària de pro-ximitat i altres sectors relacionats amb l'economia circular. Aquesta fira verda –que tindrà un vessant divulgatiu i un altre amb oferta comercial per part d'expositors especialitzats– també inclourà un congrés per a professionals, amb conferències, debats i presentació d'experiències i casos d'èxit.
Més activitat al centreTot i el canvi de concepte, l'As-censió mantindrà el seu caràcter popular amb propostes culturals, comercials i esportives vinculades a la ciutat, així com algunes de les iniciatives que més bona acollida han tingut els últims anys, com la mostra gastronòmica o els mer-cats del vi el formatge de l'última edició. No obstant això, després de més de 20 anys al Parc Firal, mol-
tes veus reclamaven recuperar els carrers i places de la ciutat. Per 

això, per potenciar l'ambient fes-tiu i la vinculació local amb la fira, 
es planteja incrementar l'activitat al centre, sobretot l'oferta cultural i festiva, unificada en un sol pro-grama i fomentant un "itinerari 

des del Parc Firal cap al centre 

de la ciutat, i a l'inrevés, amb 

implicació del sector comerci-

L'Ascensió deixarà

de ser multisectorial

per centrar-se

en l'economia verda

Mercat a Corró d'AvallEnhotels, solidari amb Montserrat Montero Enguany, el dies de Nadal i Cap d'Any cauenen dissabte, dia de mercat a Corró d'Avall.Per això, aquestes dues setmanes i de maneraexcepcional, el mercat ambulant s'avançaràun dia i es farà els divendres 24 i 31 de desembre.
El Consell Comarcal, el Consorci de Promoció Enoturística DOAlella i el consell regulador d'aquesta denominació d'origen vinícola han lliurat 948,63 euros a l'escola d'educació especial Montserrat Montero arran del projecte Enhotels, tastos maridats amb vins de la DO Alella que durant dos mesos s'han fet en sis hotels de la comarca.

ECONOMIA

al, turístic i de restauració", diu Vizcaíno. Una altra proposta asso-ciada a l'Ascensió, el Jugar x Jugar, es traslladarà a Roca Umbert i adoptarà un caràcter més profes-sional. Amb tot, el format concret del nou model de fira i de cadas-cuna d'aquestes propostes s'anirà definint els pròxims mesos.  x.l.

arxiu

CANVIS  La fira del 2022 tindrà un format diferent al dels últims anys

Després del tancament de Nissan i Bosch i d'altres indústries auxiliars del sector de l'automoció, la Dipu-tació de Barcelona ha impulsat me-sures d'acompanyament empresa-rial per valor d'1,5 milions d'euros per minimitzar les pèrdues d'ocu-

pació i d'activitat de les empreses afectades per la crisi del sector. En aquest sentit, també ha elaborat plans específics d'acció comarcals, que en el cas del Vallès Oriental passa per la reconversió de tallers mecànics per adaptar-los al vehicle 
elèctric i la reindustrialització de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt.Així va explicar-ho divendres la presidenta de la Diputació, Núria Marín, en assegurar que "el sec-

tor de l'automòbil és vital per al 

procés de reindustrialització i 

la reactivació social i econòmica 

del territori". Marín també apun-tava que la indústria automobilís-

tica del segle XXI ha de ser "verda, 

basada en energies netes i efici-

ents", i que la reindustrialització 

ha de ser "viable i generadora 

d’ocupació de qualitat". Segons 
la Diputació, aquests plans d'ac-ció comarcal tindran un impacte directe en més de 600 empreses i un miler de treballadors. "A més 

de grans empreses com Seat i 

Nissan, tractores del sector a la 

província, també cal acompa-

nyar i enriquir les petites i mit-

janes empreses del sector". 

INDÚSTRIA

Pla comarcal

de la Diputació per 

impulsar el sector 

de l'automoció

Segons dades del Consell Comarcal, el novembre va tancar amb quatre nous expedients de regulació d'ocu-pació (ERO) comunicats i no desis-tits al Vallès Oriental, que van afec-tar 258 persones. Tots quatre van ser per suspensió de contracte en el sector de la indústria. Entre gener i novembre s'han registrat 239 ERO, amb una afectació a 3.908 perso-nes. D'aquestes, 500 són de Grano-llers i 322 de les Franqueses. 

Quatre nous ERO 

durant el novembre L'Ajuntament de les Franqueses ha incorporat aquesta setmana quatre treballadores, dones i majors de 45 anys, en el marc del programa Tre-ball i Formació, que combina la fei-na amb diversos mòduls formatius. Les treballadores faran tasques du-rant 12 mesos al Servei de Bibliote-ca Municipal, al Patronat Municipal d'Esports, a l'àrea de Règim Intern i al Patronat Municipal de Cultura, Educació i Infància i Joventut. 

Formació i treball

en suport municipal
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Segons dades de la consultora 
NPD, la venda de joguines a Espa-
nya va créixer quasi un 4% fins 
al setembre respecte al 2020, i a 
final d'aquest any es preveu un 
altre augment similar amb la in-
tensa campanya de Nadal i Reis, el 
moment en què es venen gairebé 
la meitat de joguines de tot l'any. 
La incògnita és si la indústria po-
drà proveir tota aquesta demanda 
arran de la crisi de subministra-
ments. Segons fonts de la indústria, 
al voltant d'un 10% de productes 
no arribaran a temps per Nadal 
i Reis. Seran, sobretot, articles 
electrònics i procedents d'Àsia, de 
manera que la majoria de retards 
es concentraran en el sector dels 
videojocs i les videoconsoles. Mal-
grat això, bona part de les botigues 
de joguines de la ciutat confien que 
faran una bona campanya, al nivell 
del 2019. De fet, la majoria han no-
tat força moviment des de fa set-
manes, potser perquè els clients 
han tingut por de no trobar allò 
que busquen a l'últim moment.  

El soldat plantat, botiga històri-
ca del carrer Barcelona, ha notat 
un increment d'encàrrecs des de 
començaments de novembre. Tot i 
que en algun cas concret s'ha notat 
la falta de subministraments, ex-
pliquen que no hi ha falta d'estoc. 

per a joves i adults, i que cada cop 
més les nenes incorporen jocs que 
tradicionalment han estat de nens. 

A Homoludicus, al carrer Sant 
Jaume, també hi ha hagut un de-
goteig constant des de principis 
de novembre. "Potser per la por 

de quedar-se sense productes o 

per evitar aglomeracions, però 

la gent ha avançat força les com-

pres", diu Rafa López, qui apunta 
que "els clients estan cada cop 

més informats i molts ja saben 

què volen". En aquest cas, com a 
la resta de botigues, també expli-
quen que alguns productes han 
trigat més a arribar, però que "hi 

ha estoc suficient". En aquest cas 
la botiga està especialitzada en 
jocs de taula, "una activitat soci-

al cada cop més arrelada, també 

entre els adults". Segons expli-
quen, encara és aviat per veure 
quin és el joc que té més sortida, 
entre d'altres coses perquè "en 

només dos mesos hem posat a la 

venda unes 125 novetats".  
Finalment, a l'Abacus del carrer 

Pompeu Fabra esperen que la ven-
da de joguines s'animi les pròximes 
setmanes, ja que de moment "no 

hem notat un augment significa-

tiu" de clients. "Pensem que, com 

sempre, la gent esperarà a l'úl-

tim moment", diu Miguel Muñoz, 
qui també confia a recuperar l'ac-
tivitat de 2019. Aquest establi-
ment ha apostat especialment per 
les propostes STEAM –jocs basats 
en la ciència, la tecnologia, l'engi-
nyeria, l'art i les matemàtiques–, 
per productes produïts a Europa 
i per nous assortiments per fer 
manualitats, tant per a infants com 
per a adults.  x.l.

"Nosaltres fem les comandes de 

la campanya nadalenca al juny, 

de manera que just després de 

l'estiu ja teníem gairebé de tot", 
diu Alicia Escribano. La botiga mira 
de diferenciar-se amb la venda de 
joguines de fusta i de materials re-
ciclats, i les nines, com sempre, són 
el producte estrella per Nadal.

Dau Jocs, al carrer Roger de Flor, 
també ha detectat anticipació en 
les compres. "No cal patir, perquè 

no hi haurà cap problema d'es-

toc", assegura Joaquim Pocurull, 
qui sí que admet "retards en les 

entregues per part dels proveï-

dors". Aquí, els jocs que més es ve-
nen són les nines, els peluixos inte-
ractius i els jocs de taula clàssics, i 
"han ressorgit amb força figures 

com els Pokémon". "Hi ha no-

vetats, com sempre, però no ha 

estat un any de grans sorpreses 

i innovacions", diu Pocurull. Tam-
bé apunta que es últims anys s'ha 
notat una tendència a l'alça de jocs 

x.l.

COMERÇ  LES NINES I ELS JOCS DE TAULA SÓN ELS CLÀSSICS QUE MÉS S'ADQUIREIXEN CADA ANY 

A L'ALÇA  Els jocs de taula s'estan convertint en una activitat social cada cop més arrelada també entre els adults

EMPRESES  LA FIRMA VA FACTURAR 25 MILIONS L'ANY PASSAT

L'empresa de vidres corbats Cri-
cursa, amb seu al Coll de la Manya, 
i cinc de les seves filials han pre-
sentat concurs de creditors. Ho 
fan amb un deute acumulat proper 
als 60 milions d'euros, segons pu-
blicava diumenge La Vanguardia. 
El concurs arriba després de dos 
anys de grans dificultats a causa 
de la caiguda de la demanda arran 
de la pandèmia, que ha coincidit, a 
més, amb un període de forta in-
versió del grup, en què ha triplicat 
els actius. Entre d'altres, l'empresa 
ha incorporat dues fàbriques a la 
Sentiu de Sió i Balaguer, que han 

permès ampliar la producció a la 
fabricació de vidre pla i de vidres 
corbats de grans dimensions, de 
fins a 18 metres de llarg. Per fer-ho 
ha comptat amb el suport econò-
mic de l'Institut Català de Finan-
ces, però just quan s'esperaven els 
fruits d'aquestes incorporacions 
va arribar la pandèmia i les ven-
des no han estat les esperades. De 
fet, la facturació de l'últim any, al 
voltant dels 25 milions d'euros, ha 
estat la meitat de la pressupostada.  

Al capdavant de l'empresa, 
fundada el 1928, hi ha Ferran Fi-
guerola i Alejandro Sasplugas, 

Cricursa presenta
concurs de creditors
amb 60 milions de deute

S'avança la venda de jocs
Moltes famílies han anticipat les compres algunes setmanes

membres de la tercera generació 
familiar. Els gestors aposten ara 
per la continuïtat i la intenció és 
arribar a un acord amb tots els 
creditors i presentar un pla de 
pagaments per abonar els deutes, 
amb l'objectiu de mantenir la vi-
abilitat i els prop de 350 llocs de 
treball de la companyia. 

Cricursa és una empresa de 
referència en el sector, amb pre-
sència en edificis emblemàtics de 
mig món, com el Museu de la Uni-
versitat de Navarra, a Pamplona; 
l'Institut de Neurociència de Prin-
cetown, als Estats Units; la seu de 
Citybank, a Londres, i la Universi-
tat de Torí, entre d'altres. Un dels 
seus últims encàrrecs ha estat la 
fabricació de l'estel que, des de fa 
unes setmanes, culmina la torre de 
Santa Maria de la basílica de la Sa-
grada Família de Barcelona. 

L'associació Comerç Actiu Cano-
velles ha engegat per aquest Nadal 
una nova edició de la campanya 
Aquest Nadal, comprar a Comerç 

Actiu Canovelles té premi. La ini-
ciativa consisteix en el lliurament 
als clients, per part dels comerços, 
de vals sorpresa que poden conte-
nir un dels més de 750 regals que 
ofereixen les botigues associades. 
Els sobres sorpresa contenen re-
gals de tot tipus, des d'un lot de 
Nadal fins a productes d'higiene 
o alimentació, passant per vals de 
descompte o un dinar en un res-

taurant del poble, entre d'altres. 
Els regals que s'obtenen s'han de 
recollir en un altre establiment 
associat. Comerç Actiu Canovelles 
pretén així afavorir la compra als 
comerços de proximitat del poble, 
compartir clients, crear sinergies 
entre comerços i que els clients 
coneguin al màxim l'oferta comer-
cial del municipi. La campanya, 
que s'allargarà fins passat Reis, 
també inclou un concurs de fotos 
a Instagram, on es demana de pu-
blicar fotos de Nadal amb el hash-
tag #esnadalacanovelles. 

Comerç Actiu Canovelles
premia els clients amb 
sobres amb regals sorpresa

Tret dels joguets amb

xips o aparells electrònics 

no es preveu que hi

hagi cap falta d'estocs

Gran Centre Granollers i Comerç de Dalt sortegen aquesta campanya de Nadal

una moto elèctrica de la marca Quazzartech. Per participar en el sorteig cal omplir 

una butlleta que els clients obtindran amb les compres que facin als comerços

i serveis associats a aquestes dues entitats fins al 5 de gener. D'altra banda,

el diumenge 2 de gener serà un dels festius que els comerços estaran oberts.

Sorteig d'una moto elèctrica

arxiu

L'ESTEL DE LA SAGRADA FAMÍLIA

La davallada de vendes 

durant la pandèmia ha 

coincidit amb un moment 

de fortes inversions
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xavier solanas

EL TIÓ GEGANT 
DE GRAN CENTRE 
TORNA A LA PORXADA

Després d'un any de parèntesi per la pandèmia, dissabte reapareixia a la Porxada 

el tió gegant de Gran Centre. Les desenes de nens i nenes que van fer cagar el tió 

es van endur una edició renovada del llibre que la il·lustradora Pilarín Bayés va fer 

el 2004 per encàrrec dels comerciants de Gran Centre, que aquest any destinaran 

la seva campanya solidària a la Fundació REIR. D'altra banda, els infants també 

van poder alimentar el tió amb donacions d'aliments que es destinaran a El Xiprer.

xavier solanas

NADAL  LES ACTIVITATS DE LA CAMPANYA DE NADAL CRIDEN ELS VEÏNS A SORTIR AL CARRER AMB LA PARTICIPACIÓ DE GAIREBÉ UN CENTENAR DE CREADORS

Gran afluència de visitants al DFactory

Prop de 10.000 persones, segons l'organització, van passar durant el cap de 
setmana per la setena edició del DFactory. La Fàbrica dels Regals, el mercat 
de Nadal dels creadors independents. En aquesta edició hi han participat 
gairebé un centenar de firmes locals i de proximitat, que han ofert les seves 
creacions en moda, calçat, bosses, joies, ceràmica, decoració, gastronomia, 
llibres i jocs infantils, plantes i cosmètica orgànica, entre d'altres.

xavier solanas

El dissabte 11 de desembre va 

obrir les portes a Granollers el 

Mercat de Nadal, situat, per se-

gon any consecutiu, a la plaça de 

Barangé. Enguany, el mercat, que 

segueix l'estètica dels mercats 

nadalencs del nord d'Europa, té 

més parades que l'any passat –

una trentena–, nous artesans i una 

nova il·luminació més nadalenca. 

El mercat s'allargarà fins al 5 de 

gener i es pot visitar cada dia de 

10 a 20.30 h, tret dels dies 25 i 

26 de desembre i 1 de gener, que 

estarà tancat. D'altra banda, con-

tinua oberta la fira de pessebres i 

ornaments a la plaça de la Porxa-

da i la parada d'arbres i plantes de 

Nadal a la plaça de l'Església, que 

hi seran fins aquest divendres. 

Els comerciants d'LF Comerç s'han 

involucrat enguany en l'organitza-

ció de la Fira de Nadal i han presen-

tat el Patge Ganxet, l'encarregat de 

recollir les cartes amb els desitjos 

dels infants del municipi. Aquests 

dies ja s'ha deixat veure a la pla-

ça de l'Ajuntament, i divendres hi 

serà d'11 a 13 h. El dimarts 4 de 

gener (de 17 a 20 h) serà de nou 

a la plaça de l'Espolsada, on també 

hi haurà animació infantil, taller de 

fanalets i xocolatada per a tothom. 

D'altra banda, fins al 5 de gener, 

qui compri a les Franqueses podrà 

participar en el sorteig d'una pa-

nera, i fins al 31 de desembre, per 

una compra mínima de 15 euros al 

comerç local, es podrà patinar gra-

tis a la pista de patinatge. i

El mercat de la

plaça Barangé obre 

fins al 5 de gener

FIRA DE NADAL 
RENOVADA A
LES FRANQUESES

Divendres arrencava a les Franqueses una Fira de Nadal renovada que canvia de 

format respecte als anys anteriors. Amb la plaça de l'Ajuntament com a centre neu-

ràlgic, fins al dia 31 hi haurà tota mena d'activitats, tallers i actuacions. Entre d'al-

tres, hi ha també una pista de patinatge sostenible, una fira d'atraccions tradicional 

i, fins al dia 24, un mercat d'artesans en una vintena de casetes de fusta. Durant el 

cap de setmana també es va projectar un videomàping a la façana de l'Ajuntament.

LF Comerç promou 

el comerç local

amb el Patge Ganxet
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JL. RECIO / IHF

Noruega ha guanyat el seu quart 

Mundial d'Handbol Femení a Gra-

nollers i és el segon país que més 

ors de la Copa del Món suma, no-

més superat per Rússia, amb set 

–tres d'aquests amb les sigles de 

l' URSS–. L'equip noruec va afron-

tar el Campionat del Món com una 

de les favorites al títol des del pri-

mer moment, i no va fallar en els 

moments clau. 

De fet, el Mundial noruec es 

podria pensar que ha estat una 

revenja contra les seleccions que 

li van impedir guanyar l'or en les 

dues edicions anteriors. A la semi-

final va sentenciar Espanya (27-

21), que fa dos anys, al Japó, l'ha-

via privat de disputar la final. I en 

la final va vèncer França (22-29), 

que fa quatre anys, a Alemanya, 

l'havia guanyat a la final. 

FINAL  S'IMPOSA CONTRA LA SELECCIÓ DE FRANÇA, VIGENT CAMPIONA DELS JOCS OLÍMPICS DE TÒQUIO, EN UNA GRAN SEGONA PART

CAMPIONES  La selecció de Noruega aixeca la copa de campiones en la cerimònia de clausura

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. 

Noruega guanya el quart 
Mundial Femení a Granollers

Precisament, la selecció fran-

cesa estava decidida a repetir 

la gesta del 2017. El pla francès 

va sortir a la perfecció al primer 

temps al Palau d'Esports, quan va 

aconseguir un parcial demolidor, 

8 a 1. L'electrònic aleshores era 

d'un màxim avantatge francès de 

sis gols, 15 a 9. Tot i que les no-

ruegues van maquillar el resultat 

(16-12) gràcies a les aturades de 

Laura Glauser i els gols d'Allison 

Pineau –quatre de quatre a la pri-

mera part–. "La primera part va 

ser totalment de França, vam 

cometre massa errors i vam 

perdre moltes pilotes. Els gols 

que vam marcar ràpid després 

del descans van ser decisius per 

remuntar", explicava el seleccio-

nador noruec, Thorir Hergeris-

son, que destacava la bona feina 

sota els pals a la represa de Silje 

Solberg perquè "va ser determi-

nant amb les seves parades per 

emportar-nos la victòria".

A la represa, Noruega va ser un 

tro d'handbol i en pocs minuts va 

capgirar l'electrònic (18-19). Les 

noruegues, que ja l'any passat van 

guanyar l'Europeu a les france-

ses, van millorar la defensa i a la 

porteria Solberg es feia més gran 

cada minut que passava, fins a 

posar-se amb un avantatge de sis 

gols a onze minuts del final (20-

26), que ja feia molt complicat 

l'or per a França.  “Noruega va 

tornar amb força i velocitat del 

descans, i nosaltres no vam ser 

capaces de trobar el nostre joc. 

Silje Solberg va parar molt i no 

vam ser capaces de marcar en 

sis minuts", deia la francesa Alli-

Rànquing
PER PRIMER COP UN MUNDIAL 
D'HANDBOL FEMENÍ TÉ 32 EQUIPS.
En acabar el Campionat del Món, la 

federació internacional va publicar 

el rànquing final amb les posicions 

de totes les seleccions:

1. Noruega
2. França

3. Dinamarca
4.Espanya
5. Suècia
6. Brasil

7. Alemanya
8. Federació de Rússia

9. Països Baixos
10. Hongria

11. Japó
12. Sèrbia

13. Romania
14. República de Corea

15. Polònia 
16. Àustria

17. Eslovènia
18. Croàcia

19. República Txeca
20. Puerto Rico
21. Argentina

22. Montenegro
23. Congo

24. Kazahstan
25. Angola

26. Eslovàquia
27. Tunísia

28. Camerun 
29. Paraguai

30. Uzbekistan 
31. Iran 
32. Xina

son Pineau.

La graderia del Palau d'Esports 

es va vestir de gala amb un ambi-

ent espectacular entre totes dues 

seleccions, que van omplir l'olím-

pic granollerí amb prop de 3.600 

aficionats. JL.RODRÍGUEZ B.

Un cop acabat el Mundial d'Hand-

bol Femení, la federació interna-

cional va determinar els premis 

individuals després de tres set-

manes de competició. Entre totes 

les jugadores, la més valuosa va 

ser la noruega Kari Brattset Dale, 

que ha estat determinant en gran 

part dels enfrontaments per gua-

nyar el somiat or. A més, la fede-

ració també ha otorgat un premi 

a la màxima golejadora, la sueca 

Nathalie Hagman, que es va que-

dar a les portes de la lluita per les 

medalles.

Pe que fa al set ideal, està for-

mat per jugadores de quatre se-

leccions diferents. El combinat 

amb més jugadores és França, 

amb tres, amb l'extrem esquerre  

Coralie Lassource, la central Grâ-

ce Zaadi i la pivot Pauletta Foppa; 

Noruega en té dos, la lateral es-

querre Henny Reistad i la lateral 

dret Nora Mørk. Espanya té com 

a representant l'extrem dret Car-

men Martín; i Dinamarca, la por-

tera Sandra Toft. 

EQUIP IDEAL

Kari Brattset, 

millor jugadora 

de la competició
IHF

KARI BRATTSET

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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JL. RECIO / IHF
Kaba Gassama ha acabat el Mun-

dial d'Handbol Femení amb el 

somni complert de tornar a ju-

gar a casa, al Palau d'Esports de 

Granollers, i en competició inter-

nacional. La pivot granollerina, 

que fa un any que va marxar del 

KH-7 BMG fins a la lliga francesa, 

va tornar a l'olímpic amb la selec-

ció espanyola i com una autèntica 

heroïna local. Tot i això, Gassama 

marxa sense metall i es conforma 

amb un meritori quart lloc.

Dels nou partits disputats, Gas-

sama ha marcat 15 gols de 17 in-

tents, és  a dir, amb una efectivitat 

del 88%. "Individualment, marxo 
contenta del meu primer Mun-
dial. Crec que ho he fet bastant 
bé, m'han donat confiança i això 
ho he notat dins la pista", deia en 

acabar el duel pel bronze contra 

Dinamarca. Gassama es mostrava 

amb sentiments contraposats pel 

quart lloc: "és una sensació agre-
dolça perquè teníem ganes de 
marxar a casa amb la medalla, 
però no ha pogut ser. Tot i això, 
l'equip ha treballat molt bé des 
de la preparació del Mundial i 
fins a la final de consolació". 

De totes maneres, Espanya s'ha-

via posat com a objectiu arribar a 

la fase final de Granollers, després 

de completar les dues primeres 

fases a Torrevella amb un ple de 

victòries i, fins i tot, habia somiat 

amb l'or. 

A Granollers, les Guerreras van 

ser superiors contra Alemanya 

(26-21) als quarts de final, això 

no obstant a semifinals no van 

poder contra Noruega (27-21) i, 

en la disputa pel bronze, tampoc 

contra Dinamarca (35-28). "L'ob-

FINAL CONSOLACIÓ  KABA GASSAMA ACABA SENSE EL PREMI DE LA MEDALLA, PERÒ DINS DEL SOMNI

EN JOC  Gassama en una acció de la final de consolació

Dinamarca celebra un 

bronze amb regust d'or

LA PORTERA SANDRA TOFT, MILLOR GUARDAMETA DEL MUNDIAL

Dinamarca es va quedar amb un 

pam de nas després de ser eli-

minada a les semifinals contra 

França (23-22). La selecció da-

nesa tenia mig peu a la final al 

descans contra França, amb el 14 

a 18, però a la represa les france-

ses van inflar-se de moral ,i a falta 

de pocs minuts per al final, van 

capgirar l'electrònic. Dinamarca, 

decebuda per l'eliminació, es va 

conjurar per la medalla de bronze, 

que va guanyar còmodament con-

tra Espanya, en una segona part 

"He plorat d'alegria perquè 
m'ha costat arribar fins aquí"

per emmarcar, gràcies en part a 

la portera Sandra Toft, que va ser 

escollida millor guardameta del 

Mundial. "Va ser molt complicat 
perdre contra França, però ens 
vam preparar molt per al partit 
contra Espanya i totes les ju-
gadores han mostrat caràcter. 
Estic molt orgullós", deia el se-

leccionador danès, Jesper Jensen. 

La selecció danesa va celebrar el 

bronze com si fos un or després 

de treure's el mal regust de la se-

mifinal contra França. 

jectiu estava ja fet, però un cop 
aquí volíem somiar amb una 
medalla i aquest tercer lloc era 
una segona oportunitat. No ha 
pogut ser", deia la pivot grano-

llerina, que ha marcat tres gols a 

les daneses. "La seva porteria ha 
estat molt bé en tot el Mundial i 
nosaltres a la segona part hem 
fet una baixada física, i aquí ens 
han pillat", reconeixia. 

Heroïna local al Palau
El Palau d'Esports s'ha omplert 

cada cop que ha jugat Espanya i 

Gassama s'ha convertit en l'he-

roïna local perquè en cada acció 

de mèrit, feia embogir l'aficionat. 

"L'ambient ha estat espectacu-
lar, sempre ens han animat, fins 
i tot en els moments més com-
plicats. Els hi hem d'agrair", 

explicava Gassama, qui admetia 

que en acabar el partit ha plorat 

"d'alegria perquè m'ha costat 
molt arribar fins aquí". De fet, 

la granollerina s'havia quedat 

fora de la llista definitiva dels Jocs 

Olímpics a l'estiu i tenia seriosos 

dubtes de si seria al Mundial de 

casa. Finalment va aconseguir for-

mar part de la convocatòria final. 

En acabar el duel per la lluita 

de la medalla de bronze, la grano-

llerina va poder saludar excompa-

nyes del BM Granollers i a la seva 

família, amb els seus pares i els 

seus tres germans. "És el primer 
cop que tota la meva família al 
complet em veu jugar, ha estat 
molt emocionant, i quan m'han 
vist plorar, m'han dit que por-
tés el cap ben amunt", explicava 

Gassama, qui somreia de felicitat 

després d'haver complert un som-

ni. JL.RODRÍGUEZ B.

PRESIDENT'S CUP FA LA FASE PRELIMINAR AL PALAU D'ESPORTS

Angola guanya el 'Mundial B'

Angola ha estat una autèntica revelació al Mundial d'Handbol Femení 
després de guanyar la President's Cup, a Llíria. Aquesta competició la van 
disputar els equips eliminats de la fase preliminar del Mundial i el conjunt 
africà va disputar la primera ronda al Palau d'Esports al grup A contra 
seleccions potents: França, Montenegro i Eslovènia. Angola va deixar molt 
bones sensacions però va quedar quarta classificada i va desplaçar-se a 
Llíria per disputar la segona divisió del Campionat del Món. El combinat 
africà va guanyar tots els partits i, a la final, va imposar-se contra 
Eslovàquia amb un resultat del tot ajustat, 23 a 21. 

J. NAVARRO / RFEBM

ESPECIAL MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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T. TORRILLAS / RFEBM

El Mundial d'Handbol Femení 

ha tancat les portes del Palau 

d'Esports després de viure 16 

jornades esportives, d'entre el 2 

i el 19 de desembre. El projecte 

col·lectiu de ciutat s'ha traduït en 

un èxit competitiu i d'assistència 

en la fase final, que va reunir les 

vuit millors seleccions del món a 

Granollers i va permetre que la 

capital vallesana fos la capital de 

l'handbol femení durant una set-

mana. A més, Granollers va acollir 

també les fases preliminar i prin-

cipal, que va compartir subseu 

amb tres ciutats de la Comunitat 

Valenciana –Torrevella, Llíria i 

Castelló-.

Granollers ha estat la seu més 

important perquè va ser l'única 

que va organitzar la fase final, des 

dels quarts de final fins a la somia-

da final. De fet, les federacions es-

panyola i internacional van confi-

VALORACIÓ  L'ALCALDE, JOSEP MAYORAL, ASSENYALA L'ÈXIT DE LA CITA INTERNACIONAL A LA CIUTAT

AMB ELS VOLUNTARIS  Moment final del Mundial d'Handbol Femení amb els voluntaris de la cita internacional

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

El balanç de la Federació 
Internacional és positiu

PER PRIMER COP SE CELEBRA UN MUNDIAL DE 32 SELECIONS

La Federació Internacional d'Hand-

bol (IHF) va valorar positivament el 

Mundial Femení del 2021, que per 

primer cop assumia 32 seleccions 

en tres setmanes, una xifra que pre-

veu repetir en la pròxima edició. Els 

màxims càrrecs de la federació in-

ternacional van agrair l'esforç de les 

subseus per celebrar un campionat 

del món, enmig d'una pandèmia. 

"El 99% de les delegacions es-

tan satisfetes amb el Mundial", 

deia el president de la federació 

TONI TORILLAS / RFEBM

"Aquest ha estat el campionat
més gran que hem fet mai"

internacional, Hassan Moustafa. 

De fet, algunes seleccions es van 

queixar als primers partits perquè 

feia fred, i l'organització va soluci-

onar-ho amb la posada en marxa 

de més calefactors al Palau. 

Moustafa també va assenyalar 

que el Mundial havia tingut prop 

d'un miler de periodistes acredi-

tats. A més, explicava que els pa-

ïsos que mediàticament havien fet 

un seguiment major havien estat 

Dinamarca i Noruega. 

ar a la ciutat l'organització del pes 

major de la competició gràcies als 

avals d'haver celebrat una part 

del torneig d'handbol dels Jocs 

Olímpics, de Barcelona 1992, i 

una fase del Mundial d'Handbol 

Masculí, del 2013.  "Sens dubte, 

el Mundial d'Handbol Femení 

és el campionat més gran que 

hem fet mai. Els Jocs Olímpics 

van ser molt rellevants, però 

vam ser una subseu i vam fer 

una part del torneig. El vam 

gaudir i, a més, ens va fer pos-

sible tenir el Palau d'Esports. I 

el Mundial d'Handbol Masculí 

va ser només un sector del cam-

pionat. Al Mundial femení, han 

estat 19 dies constants de com-

petició i amb unes condicions 

d'extrema dificultat, com ara 

la Covid o les successives crisis 

econòmiques", explicava l'al-

calde Josep Mayoral, després de 

fer-se una última fotografia amb 

els prop de 350 voluntaris a peu 

de pista del Palau d'Esports, que 

afegia: "el que hem viscut no ho 

tornarem a viure mai més. Ha 

estat una fase final irrepetible i 

probablement, no ho tornarem 

a viure en directe en la nostra 

vida". 

Això sí, l'alcalde granollerí ad-

metia que la ciutat havia fet una 

passa endavant perquè "hem de-

mostrat que les ciutats mitjanes 

podem celebrar esdeveniments 

internacionals". D'aquesta ma-

nera, el batlle, que parla del Mun-

dial com un projecte col·lectiu, 

assenyala que haver celebrat el 

Campionat del Món "ens habilita 

a aspirar a qualsevol altre esde-

veniment internacional perquè 

tenim instal·lacions, equip or-

ganitzatiu i ciutat per fer-ho". 

JL.RODRÍGUEZ B.

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

"Potser han estat els preus 
més baixos de la història"
L'assistència al Palau d'Esports a 

les dues primeres fases no va per-

metre omplir cap jornada el pa-

velló, tot i que va haver-hi alguns 

partits que s'hi van apropar. Això 

sí, la fase final va suposar quatre 

jornades plenes, que feia goig. Des 

de l'organització no es creu que si-

gui pel preu de les entrades i s'sse-

nyala la situació sanitària. "Potser 

hem tingut els preus més baixos 

de la història", explicava el di-

rector del Mundial i president de 

la federació catalana, Jaume Fort, 

que també admetia que s'havi-

en vist partits amb preus reduïts 

"perquè vam fer promocions 

per a la gent de l'handbol". 

BALANÇ FINAL  Hassan Moustafa amb la selecció noruega, de fons
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L'ÀLBUM DE LA COMPETICIÓ LA COMPETICIÓ INTERNACIONAL HA DEIXAT TAMBÉ MOLTES IMATGES FORA DE PISTA, TANT A LES GRADERIES COM A L'ENTORN IMMEDIAT DEL PALAU D'ESPORTS

El darrer cap de setmana del Mundial, 

amb semifinals i finals a pista, ha estat el 

que més públic (1) ha arrossegat al Palau. 

Les aficions d'Espanya, Dinamarca, Fran-

ça i Noruega (2) també s'han fet sentir des 

de les graderies, que comptaven tam-

bé amb familiars i amics de la jugadora 

granollerina Kaba Gassama (3), que veia 

acomplert el somni de passar a la fase fi-

nal i jugar-la a casa, tot i que la selecció 

espanyola s'enduia la decepció final de 

quedar fora del pòdium (7). Diumenge, el 

Palau també va rebre les visites institu-

cionals més rellevants, amb la consellera 

de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre 

de Cultura i Esports, Miquel Iceta (5), que 

marxava de Granollers amb un peluix de 

la Lola, la mascota del Mundial, qui també 

era l'encarregada d'acomiadar l'esdeve-

niment, amb el cantant Carlos Baute i un 

grup de percussió (4). Per donar suport 

a las Guerreras, diumenge hi havia més 

presència mediàtica de mitjans esta-

tals i de l'esportista més destacada del 

moment, Alexia Putellas (6). Al Mundial 

també hi van tenir lloc les reivindicacions, 

com la del moviment independentista (8). 

FOTOS: IHF / T.TORRILLAS (EXCEPTE LA 8)

Les imatges de l'Off Mundial

1

5 6
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TANT A LES GRADERIES COM A L'ENTORN IMMEDIAT DEL PALAU D'ESPORTS
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Hem fet Granollers Mundial

Gràcies!
Patrocinadors locals:
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reballar per la transformació 

feminista del país. Aquest 

és l’objectiu de la Conse-

lleria d’Igualtat i Feminis-

mes, un departament pioner 

a Catalunya creat per garan-

tir la perspectiva de gènere 

en totes les accions del Govern de la Ge-

neralitat. Liderada per la politòloga Tà-

nia Verge Mestre, la nova conselleria se 

centra en tres grans àrees d’actuació: la 

de les polítiques de dones i l’erradicació 

de les violències masclistes; la de migra-

ció, refugi i acollida, i la de la igualtat i la 
no discriminació. 

   Són tres reptes ingents i ambiciosos 

per als quals el Govern ha doblat el pres-

supost destinat a polítiques d’Igualtat i 

Feminismes, que ara disposa de 92 mi-

lions d’euros.

RESPOSTES INDIVIDUALITZADES

Aquests tres objectius s’aborden des de 

la transversalitat. Això significa que es 
treballa dissenyant accions i programes 

específics des de la nova conselleria que 
es posen en pràctica amb altres depar-

taments de la Generalitat. Un exemple 

d’aquesta transversalitat és el nou Pro-

tocol d’actuació davant dels feminicidis, 

elaborat des de la nova conselleria en 

LA LLUITA PER ACONSEGUIR  
UN PAÍS FEMINISTA
La Conselleria d’Igualtat i Feminismes és un dels departaments de nova creació  

de l’actual govern de la Generalitat. Els seus objectius se centren en les polítiques de 

dones, l’erradició de les violències masclistes i la igualtat i la no discriminació

AGE FOTOSTOCK

T

IGUALTAT I FEMINISMES / UNA CONSELLERIA PIONERA A CATALUNYA
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de les violències masclistes; la de migra
ció, refugi i acollida, i la de la igualtat i la 

la transversalitat. Això significa que es 

específics des de la nova conselleria que 

col·laboració amb els diferents departa-

ments implicats: Justícia, Interior, Salut, 

Educació i Drets Socials.

Aquest nou marc d’actuació vol emfa-

titzar la responsabilitat dels poders pú-

blics en aquests crims, personalitzar les 

respostes institucionals davant de cada 

cas i evitar situacions de revictimització 

generades per una manca de coordina-

ció entre els diversos serveis implicats. 

Malauradament, les xifres parlen per si 

mateixes. L’any 2021 es van registrar dot-

ze feminicidis confirmats, a Catalunya: 
vuit en l’àmbit de la parella i quatre en 

l’àmbit familiar. A més, segons un infor-

me de l’Organització Mundial de la Salut 

i de l’Organització de les Nacions Unides 

que es va publicar el març del 2021, una 

de cada tres dones al món d’entre 15 i 49 

anys ha patit almenys una vegada a la 

vida violència física o sexual. 

VIOLÈNCIES SEXUALS
Només a Catalunya, es van registrar 

1.558 delictes contra la llibertat sexual, 
els primers nou mesos del 2021. Per ai-

xò, una de les prioritats d’aquesta nova 

conselleria és lluitar contra les violèn-

Entrevista a la consellera Tània Verge

“EL FEMINISME HA DE SER  
PER A TOTHOM”
–La vostra Conselleria és pionera a Catalunya. Us heu basat en algun 
model a l’hora de crear-la?
–Hi ha pocs referents, arreu del món, de conselleries d’aquest tipus, 

perquè les polítiques d’igualtat tendeixen a veure’s com a polítiques 

sectorials. Per a un Govern que assumeix la transformació feminista del 

país com a objectiu polític, era imprescindible tenir una conselleria que 

situés les polítiques d’igualtat al centre de l’agenda política i que  

coordinés les actuacions del conjunt de departaments des del Consell 

Executiu.  

–Quines són les reivindicacions feministes que voleu aplicar  
per abordar les violències masclistes?
–Canviem l’enfocament perquè no hem de fer que les dones s’adaptin 

als serveis, sinó que els serveis s’han d’adaptar a les necessitats de les 

dones. Això implica definir un nou model d’atenció, amb una resposta 
més individualitzada a les dones que, des de la seva diversitat, poden 

necessitar tempos o intervencions específiques. Un dels elements  
cabdals és la prevenció, que implica posar èmfasi en els nois i en els 

homes, perquè és innegable que la violència masclista té gènere.  

–Els reptes que afronteu són ingents i ambiciosos: quin voldríeu que 
fos el balanç al final d’aquesta legislatura?
–L’objectiu és que el conjunt de la societat entengui que el feminisme 

és per a tothom, que sense igualtat no hi ha llibertat, ni individual ni 

col·lectiva. Amb masclisme no hi ha llibertat,  ni amb LGBTIfòbia, ni amb 

racisme, xenofòbia o antigitanisme. Tampoc amb qualsevol altra forma 

de discriminació, ni amb els nivells de la desigualtat socioeconòmica de 

la vella normalitat. Juntament amb la transformació social, la  

transformació feminista ens ha de permetre contenir els discursos 

negacionistes i els discursos d’odi que posen en qüestió els drets hu-

mans i, per tant, la llibertat de les persones.

POLITÒLOGA
La consellera 

Tània Verge 
Mestre és  

catedràtica del 
Departament de 

Ciències 
Polítiques i 
Socials de  

la UPF

"Cal personalitzar les 
respostes que donem 
a les víctimes"

cies sexuals que pateixen dones, ado-

lescents i nenes. Per portar-ho a terme, 

el departament ha preparat un nou mo-

del d’abordatge de les violències sexu-

als que posa les dones al centre, i que 

va més enllà del marc sanitari i de de-

núncia en què s’havien acotat fins ara. 

Aquest model implicarà la coordinació 

de tots els serveis implicats: Salut, Justí-

cia, Educació i, també, la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA). 

SENSIBILITZACIÓ
Les accions que es duran a terme per 

combatre les violències masclistes es-

tan relacionades amb la sensibilització, 

la detecció i la reparació. 

En aquest sentit, el departament ha 

elaborat l’Estratègia Nacional de Pre-

venció de les Violències Masclistes per 

reforçar la xarxa d’atenció i recuperació 

per a les dones que han patit aquest ti-

pus de violència, com ara el Servei d’In-

tervenció Especialitzada (SIE) i la xarxa 

dels Serveis d’Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD).

Al darrere de tots aquests objectius hi 

ha una sola idea: la voluntat de ser un 

país amb persones lliures tenint molt clar 

que sense igualtat no hi ha llibertat. i
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El Ciutat Granollers, antepenúltimL'Spartans millora a la Segona Catalana
El Ciutat Granollers no travessa una bona 
dinàmica de resultats a la Segona Catalana. 
Els granollerins se situen a l'antepenúltim lloc 
amb sis punts. L'últim duel es va ajornar, però 
tenen un balanç de sis derrotes i dos triomfs. 

El sènior masculí del Club Rugbi Spartans no va poder entrar
en la Divsió d'Honor Catalana després de completar una fase prèvia 
per oblidar. Tot i això, va aconseguir el bitllet per a la Segona 
Catalana i ja va guanyar el primer duel contra l'Alella, per 48 a 3. El 
femení, també a Segona Catalana, suma una victòria i tres derrores. 

La Copa del Rei continua donant 
alegries al granollerí Ignasi Vilar-
rasa. Si bé fa un any va debutar 
amb el primer equip del Real Va-
lladolid, fa només una setmana va 
viure una nit màgica de Copa amb 
el seu nou equip, l'Atlètic Balears. 
L'equip de la Primera RFEF va ser 
una de les sorpreses de la ronda 
copera amb l'eliminació al Getafe, 
de la Primera Divisió, amb un con-
tundent 5 a 0. 

Vilarrasa va jugar a l'eix de la 
defensa, de central esquerra, quan 
acostuma a fer-ho de lateral, però 
a causa de les baixes a l'equip s'hi 
va adaptar i va haver de ballar 
durant tot el partit contra el da-
vanter internacional Jaime Mata. 
"Mai no havia jugat de central 

i em va tocar ballar amb Mata, 

que és un davanter corpulent i 

alt. Però defensivament vam es-

tar molt bé i no ens van fer gaire 

perill", explica Ignasi Vilarrasa, 
que assegura que va viure la set-
mana passada l'èpica de la copa 
del ko: "és completament  cert 

quan diuen que és una competi-

ció amb màgia. L'afició sempre 

ens anima, però contra el Geta-

fe no van callar en cap moment. 

A més, el resultat acompanyava 

i va ser una gran festa". En aca-

FUTBOL | Primera RFEF  EL GRANOLLERÍ ÉS FELIÇ AMB LA SEVA NOVA ETAPA A L'ATLÈTIC BALEARS

bar el partit, Vilarrasa va conver-
sar amb excompanys de la seva 
etapa a la base del Barça, com Jor-
ge Cuenca i Carles Aleñá, amb qui 
es va intercanviar la samarreta. 

El granollerí va marxar la tem-
porada passada del filial del Valla-
dolid per vincular-se al projecte 
engrescador de l'Atlètic Balears, 
que té com a objectiu pujar a la 
Segona Divisió espanyola. "Els 

primers partits començava des 

de la banqueta, però ara ja en 

porto uns quants que encade-

no de titular, amb un gol i set 

Nit màgica de Copa
del Rei d'Ignasi Vilarrasa

El Corró d'Amunt i l'AE Ramassà 
lluiten per l'ascens a la Tercera 
Catalana després de dotze jorna-
des disputades. Els dos conjunts 
franquesins se situen al grup 11 
de la Quarta Catalana amb una 
diferència de només cinc punts al 
grup capdavanter. 

El Corró d'Amunt és el líder, en 
solitari, amb 30 punts, tot i que 
dissabte va perdre el seu segon 
partit de la temporada al camp 
del CE La Llagosta, per 2 a 1. Un 
duel que va acabar amb aldarulls 
per una picabaralla entre els dos 

L'AE Ramassà i el Corró 

d'Amunt, rivals per l'ascens
equips en acabar el compromís, 
sense incidents. El Corró d'Amunt 
tanca l'any líder amb un avantatge 
de dos punts amb el segon i el ter-
cer classificat, el Caldes de Mont-
bui i el Palau respectivament. Pel 
que fa a l'AE Ramassà, que suma 
25 punts, és el quart classificat i 
encadena una ratxa triomfal de 
quatre victòries. En l'últim partit 
va imposar-se contra el Vilamajor 
B, per 1 a 5. Durant la primera vol-
ta, els dos conjunts es van trobar 
al camp del Ramassà, amb victòria 
del Corró d'Amunt, per 1 a 2. 

Quarta Catalana  HI HA UNA DIFERÈNCIA DE CINC PUNTS

EN JOC  El granollerí, en una acció del partit contra el Getafe

SAMUEL / ATLÈTIC BALEARS

Primera Catalana

El CF Les Franqueses tanca l'any 
esportiu amb un triomf important 
a casa contra el Palamós, per 3 a 2. 
L'equip dirigit per Manolo Parralo 
feia tres jornades que no aconse-
guia guanyar i, amb aquesta vic-
tòria contra els gironins, trenca 
una ratxa negativa de resultats. 
Lars Carrillo, amb un doblet, i Ós-
car Mejías, amb una diana, van ser 
els golejadors locals de la jorna-
da. Amb aquest resultat, el CF Les 
Franqueses treu el cap de la zona 
baixa i ocupa ara el 9è lloc de la 
taula amb 12 punts. 

Triomf balsàmic 

de Les Franqueses 

contra el Palamós

Cinquena derrota

de l'era José Solivelles

en els 10 partits disputats

Tercera RFEF PERD 2 A 3 QUAN GUANYAVA AL GIRONA B PER 2 A 0

L'EC Granollers de José Solivelles 
compleix deu partits amb un ba-
lanç de cinc derrotes, tres empats 
i dues victòries. L'equip granollerí 
va perdre diumenge l'últim par-
tit del 2021 en un partit de dues 
cares. A la primera, va mostrar 
el camí que ha de seguir l'equip 
després de posar-se 2 a 0 al mi-
nut 30 contra el Girona B, que és 
el segon classificat de la taula i un 
dels aspirants a l'ascens, però a la 
segona va deixar escapar el triomf 
amb una derrota per la mínima, 2 
a 3, que va desesperar el camp del 
carrer Girona. 

Tot i el canvi de direcció a la 
banqueta fa deu partits amb José 
Solivelles, l'ECG és antepenúltim 
classificat, amb 12 punts, quan 
falta una jornada per tancar la 
primera volta de la Tercera RFEF. 
L'equip granollerí té la principal 
assignatura pendent en defensa, 
perquè és el tercer conjunt del 
grup català que més gols encaixa, 
amb 27. Això sí, a favor seu, és el 
quart equip més golejador, amb 
17, que no aconsegueix convertir 
en punts a la seva casella.

Tres entrenadors en 15 partits
L'ECG necessita millorar de cara 
al 2022 per continuar lluitant per 
mantenir la categoria, en una tem-
porada que ja suma tres entrena-
dors. Després de la marxa de Javi 
Pérez al principi de temporada 
després d'haver canviat un nou 

projecte amb jugadors menors de 
23 anys, Martí Domènech va assu-
mir la banqueta com a entrenador 
interí fins a la tornada de Solive-
lles, que intenta redreçar el rumb. 
De fet, l'equip ha tornat a la filoso-
fia de Solivelles amb una plantilla 
que busca l'equilibri entre els jo-
ves i jugadors amb veterania.

El pròxim duel oficial de l'Es-
port Club serà al camp de la Pobla 
de Mafumet, el 2 de gener. El con-
junt tarragoní és un rival directe 
per la permanència de la zona bai-
xa, perquè ocupa el sisè lloc per la 
cua i només té tres punts més que 
els granollerins.  jl.rodríguez b.

CE MANRESA

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada al camp del Manresa

L'EC Granollers va comunicar di-

vendres la incorporació de l'atacant 

Juanpi Sepúlveda, que ja va debutar 

diumenge contra el Girona B, un dels 

seus exequips de fa cinc temporades. 

El davanter va començar el partit a la 

banqueta i va entrar al camp al minut 

61 per Ayub El Harrak, quan l'electrònic 

era de 2 a 1. Sepúlveda, de 26 anys, té 

una àmplia experiència a la Tercera 

Divisió, sobretot al San Cristóbal, i 

aquest curs va començar la temporada 

a l'Igualada, de Primera Catalana. 

JUANPI SEPÚLVEDA 
REFORÇA L'ATAC

assistències. Estic molt content 

de la temporada que estic fent 

ara per ara", diu el defensa, que 
admet la dificultat de la nova ca-
tegoria, tot i que l'equip se situa 
entre els favorits per lluitar per 
l'ascens: "vam perdre dos par-

tits seguits, que ens van fer cau-

re del primer lloc; tenim equip 

per pujar". 
El pròxim partit de l'Atlètic Bla-

ears serà novament de Copa del 
Rei i tornarà a tenir un nou rival 
de la Primera Divisió, el Celta de 
Vigo, el 5 de gener.  jl.rodríguez b.

Fitxatge
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JOVENTUT BADALONA

El Club Joventut Badalona i el gra-

nollerí Pep Busquets han arribat 

a un acord per a les properes tres 

temporades. D'aquesta manera, 

l’escorta serà verd-i-negre fins 

al 30 de juny del 2025 i, segons 

assenyala el club, s’assegura "la 
continuïtat d’un dels millors 
jugadors de la seva generació 
en una mostra més de la seva 
aposta pel planter". 

Busquets s’ha mostrat molt sa-

tisfet i espera seguir creixent a 

BÀSQUET | ACB  EL GRANOLLERÍ, FORMAT A LA PENYA, ÉS PART DE LA PRIMERA PLANTILLA

Pep Busquets renova fins al 
2025 amb el Joventut Badalona

El sènior masculí de waterpolo 

del CNG va sumar una important 

victòria contra el Colegio Brains, 

de Madrid, per 11 a 7, per allu-

nyar-se de les dues últimes po-

sicions. Amb aquest triomf, els 

granollerins s'obliden de les dues 

derrotes de la setmana passada 

i els permeten seguir enganxats 

amb el grup capdavanter del grup 

B de la primera Divisió. 

Tot i que el partit amb el Brains 

va començar molt travat, de segui-

da l’equip de Tomas Bruder va po-

sar-se per davant en el marcador, 

dominant-lo en tot moment. El 

parcial de 2 a 0 en el segon perío-

de va permetre assolir un avantat-

ge suficient perquè els madrilenys 

anessin a remolc la resta de com-

promís. El CNG ocupa el cinquè 

lloc, amb 12 punts, i està a un punt 

del quart classificat, el CN Premià. 

El pròxim duel dels granollerins 

serà el 8 de gener de 2022, a la 

seva piscina, contra el Poble Nou, 

que és cuer amb tres punts –té un 

El CNG trenca la ratxa 

negativa contra el Brains

WATERPOLO | Primera Divisió  ES CONSOLIDA AL CINQUÈ LLOC

balanç d'una derrota i només una 

victòria–.  

El femení és cuer
Derrota dolorosa de l’equip feme-

ní del CNG contra el Mataró, per 

18 a 4. Les granollerines van en-

caixar un parcial de 7 a 0, que va 

trastocar la resta de compromís. 

El CNG femení és cuer de la Pri-

mera Catalana.  

El CBG cancel·la el Torneig 

de Nadal de minibàsquet

El Club Triatló Granollers mas-

culí ha acabat al tercer lloc de la 

Lliga Catalana del 2021 de duat-

ló de muntanya. L'equip masculí 

repeteix el podi de la temporada 

2019-2020 després de completar 

amb èxit aquesta campanya les 

cinc curses del calendari cata-

là, que van ser seguides a finals 

d'any. "Aquest calendari tan se-
guit ha fet que la competició fos 
molt exigent i al mateix temps 
molt disputada pels tres clubs 

DUATLÓ DE MUNTANYA EL FEMENÍ ACABA AL SISÈ LLOC CATALÀ

Base  EL CLUB JA TENIA LA CONFIRMACIÓ D'UNS 35 EQUIPS

cTg

PLANTILLA  Els equips masculí i femení del Triatló Granollers

La junta directiva del CB Grano-

llers ha decidit cancel·lar la 19a 

edició del Torneig de Nadal de mi-

nibàsquet Pisos.com per l'actual 

situació epidemiològica. El club va 

emetre un comunicat fa uns dies 

a les seves xarxes socials que ex-

plicava que ja tenia confirmada la 

participació d'uns 35 equips per 

al campionat, que s'havia de cele-

brar aquest cap de setmana. 

El club granollerí informa que 

ja havia rebut baixes de diferents 

equips "per motius sempre re-
lacionats amb la situació sani-
tària" i creu que "és la nostra 
responsabilitat intentar que la 
situació no empitjori, i amb el 
format i nombre d'equips que 
teníem, seria molt difícil poder 
garantir les mesures sanitàri-
es", va concloure. L'entitat admet 

que feia més de tres mesos que 

treballava per recuperar el tor-

neig i aleshores les dades "ens 

feien ser bastant optimistes de 
cara a poder celebrar l'esdeve-
niment. Aquestes circumstàn-
cies han canviat en poc temps".

Tot plegat, el club agraeix la 

confiança dels 35 equips que s'ha-

vien inscrit i confia poder "comp-
tar amb tots ells de cara a la 
pròxima edició".  jl.r.b.  

PARTIT  Pep Busquets aquesta temporada en un compromís de la Penya

Badalona. "Estic molt content. 
Són molts anys a la Penya, gai-
rebé 10, i poder estar amb la 
gent que t’ha acompanyat du-
rant gran part del teu camí com 
a jugador, i que a més t'atorgui 
la confiança de renovar 3 anys, 
em fa moltíssima il·lusió. Ara 
només vull intentar tornar tota 
la confiança que m’han donat a 
mi i seguir així molts anys", ha 

explicat Pep Busquets després de 

signar la renovació fins al 2025, 

que també ha destacat el projec-

te ambiciós de la Penya: "Som un 
club que aspirem a coses grans 
i hem d’intentar com a equip as-
solir els objectius que cada cop 
seran més alts".

Arriba a la Penya fa deu anys
Nascut a Granollers, el març del 

1999, Busquets va arribar al 

club badaloní fa una dècada i hi 

ha crescut com a jugador i com a 

persona. "La realitat és que han 
passat moltíssimes coses en 
tots aquests anys. Al principi 
quan et diuen que vens a la Pe-
nya fa molta il·lusió, però mai 
t’acabes d’imaginar formar part 
de la plantilla del primer equip 
i que et donin un contracte així, 
amb tota la confiança que dipo-
siten en mi. És un orgull poder 
jugar aquí i estic molt content", 

ha dit Busquets, que recorda els 

seus inicis: "La Penya va parlar 
amb els meus pares i no m’ho 
van dir fins que vaig acabar la 
temporada mini al Sant Celoni. 
Ens vam asseure a casa, em van 
comunicar la notícia i per a mi 
va ser un bombazo. I, 10 anys 
després, aquí estem".  jl.r.b.  

El sènior masculí del CB Granollers va 

perdre l'últim partit de la primera volta 

a la pista del segon classificat, el Sant 

Adrià (81-77). L'equip granollerí arriba 

a l'equador de la fase regular al cinquè 

lloc amb un balanç de set victòries i 

quatre derrotes. El pròxim partit dels 

granollerins serà el 15 de gener contra 

el Sant Josep. 

EL SÈNIOR MASCULÍ 
ARRIBA A L'EQUADOR

El porter infantil del CNG, Bruno del Mas, 

ha tornat a entrar en la convocatòria del 

programa d’entrenament de detecció i 

seguiment de talents del Comitè de 

Waterpolo de la Federació Catalana de 

Natació (FCN). El 9 i 16 de desembre, 

del Mas va participar en les sessions de 

tecnificació realitzades al CAR de Sant 

Cugat, amb una trentena de jugadors.

BRUNO DEL MAS, AMB 
LA SELECCIÓ INFANTIL

El Club Triatló masculí, 

bronze a la Lliga Catalana
que han estat lluitant per em-
portar-se la Lliga des de la pri-
mera cursa", informa el club. El 

CTG ha acabat al tercer lloc amb 

394 punts, a tan sols quatre del 

segon classificat, el Rayo Team. El 

campió del circuit català ha estat 

el Club Triatló Lluçanès (410).

Pel que fa a les noies del club 

granollerí, tot i tenir una actuació 

irregular per les lesions, ha pogut 

acabar en una meritòria sisena 

posició.  

Després d'un any intens de pro-

gressiva tornada a la normalitat, el 

Circuit de Barcelona-Catalunya ha 

dissenyat el calendari 2022 amb 

un total de 18 esdeveniments, que 

contemplen disciplines molt dife-

rents i alguns dels millors campio-

nats del món de la competició.

D'entre les competicions, les 

més esperades són les tres cites 

amb certàmens mundials, que ja 

són indispensables en l'asfalt va-

llesà, amb la cursa de la Fórmula 

1, del 20 al 22 de maig; el Gran 

Premi de MotoGP, del 3 al 5 de 

juny; i el Catalunya WorldSBK, del 

23 al 25 de setembre. Com de cos-

tum, les curses amb segell propi 

del Circuit també seran presents 

al mes de juliol amb les 24 Hores 

de Catalunya de Motociclisme i 

les 24H BiCircuit i al setembre 

amb les 24 Hores de Barcelona 

d'Automobilisme.  

El Circuit confirma 

un calendari de 

18 curses el 2022

MOTOR
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A INTECAT donem les campanades

12 dies amb fins al 12% de descompte.
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Preparant el dia dels InnocentsSuspesos els Pastorets de Marata

Les places de la Porxada i de les Hortes

acolliran dimarts tallers per pintar i retallar

la llufa per al dia dels Innocents. A les Hortes, 

l'associació Comerç Ral l'organitza d'11 a 13 h, i a 

la Porxada, Gran Centre, d'11 a 14 i de 17 a 20 h.

Els Pastorets de Marata s'han tornat a cancel·lar, per segon any consecutiu.

La decisió es va prendre dilluns, abans del primer dels dos assajos generals

que quedaven per fer i per unanimitat. Segons el director Josep M. Farnés, 

"el gran volum de persones del poble que hi participa ens impossibilita

de fer-ho, perquè les conseqüències podrien ser incontrolables".

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

Fa 12 mesos, l'Associació 

Amics dels Pastorets va fer 

un gran esforç organitzatiu 

per mantenir aquesta tradició na-

dalenca a la ciutat. El muntatge es va aprimar de manera signi�icativa, 
els assajos es van fer telemàtica-

ment o amb grups molt reduïts per 

minimitzar el risc de contagi i la lo-

gística dalt de l'escenari es va haver de simpli�icar, sempre actuant amb mascareta. Malgrat totes les di�i-
cultats, les tres funcions previstes 

es van poder dur a terme, amb un 

aforament reduït a la meitat. Per la 

veterana entitat va representar tota una �ita i, com diu la seva presiden-
ta, Imma Ortega, "estem contents i 

va ser un èxit poder-ho fer".

Enguany la situació semblava 

més propícia per treure's l'espina, 

però cada dia que passa es compli-

ca una mica més i la companyia viu amb molta angoixa aquest tram �i-nal �ins a l'estrena. Els assajos ja 
s'han traslladat de Llevant Teatre 

–on van arrencar a l'octubre–, al 

Teatre Auditori, i tot l'equip està 

pendent de les notícies sobre la 

sisena onada, per si les autoritats 

imposen noves restriccions. La 

temença més gran és que pugui 

produir-se un positiu, fet que obli-

garia la persona a fer 14 dies de 

El muntatge incorpora un Lluquet en versió femenina i els timbalers dels Diables

àlgids poden coincidir fins a 30 

persones dalt de l'escenari.

Per a Marc Felipe, ajudant de di-

recció, els Pastorets són "el conte 

de Nadal per excel·lència. Una 

història d'aventures de la qual 

tothom n'ha sentit a parlar, 

però que no tothom ha vist", 

fet pel qual fa una crida a omplir 

el Teatre Auditori de Granollers. 

Les tres funcions programades es 

faran dissabte (19 h) i diumenge 

(12 i 19 h). CARLES RIOBÓ

ARXIU

RENOVATS Lluquet i Rovelló són dos joves que acaben dins els Pastorets

TRADICIÓ NADALENCA L'ENTITAT TEM QUE ES PUGUI PRODUIR UN POSITIU QUE OBLIGUI A CONFINAR ACTORS I, PER TANT, A SUSPENDRE L'OBRA

Els Amics dels Pastorets lluiten
per plantar cara a l'infern pandèmic

con�inament, amb la qual cosa es 
perdria tots els assajos, amb tot el 

que això representa. "I depèn de 

quin personatge sigui, estaríem 

obligats a suspendre l'obra, per-

què no podem tenir covers per 

a tots els papers principals, que 

són 26", adverteix Ortega, que es 

dol per la falsa sensació de nor-

malitat que sembla presidir el dia 

a dia: "Jo ho estic passant pitjor 

que l'any passat. Fa un any hi 

havia moltes restriccions que 

donaven una certa seguretat; 

en canvi, ara, tot val: a la feina, 

al transport públic... Estem amb 

un risc súperalt i passant contí-

nuament WhatsApp de preven-

ció a tos els companys, perquè 

ara mateix depenem d'un �il. Es-
tem patint molt".

La versió 2021
Daniela de Vecci torna a assumir 

les tasques de direcció, per quarta 

i última vegada. Els seus Pastorets 

tindran un format idèntic al de 

l'any passat, tret de petits efectes 

de posada en escena, com el gos 

que acompanyarà en Jeremies. La 

novetat més rellevant és l'estrena 

d'una Lluqueta, interpretada per 

la jove Núria Amaya. A més, els 

personatges de Satanàs i Llucifer 

s'han animalitzat; el primer és 

una cabra amb cos d'home i el se-

gon un rèptil. Repetiran per segon 

any consecutiu els timbalers de la 

colla dels Diables de Granollers i 

també es recupera un nen Jesús 

de carn i ossos, en substitució del 

nino utilitzat l'any passat.

Aquesta vegada la canalla apa-

reixerà junta, amb mascareta i 

sense separació per grups. Els 

personatges principals, en canvi, 

aniran sense. En els moments més 

■ La història dels Pastorets a Grano-
llers ve de lluny, ja que la primera re-
presentació data del 1886. Exactament 
un segle després, el 1986, es constituïa 
l'Associació Amics dels Pastorets, l'en-
titat que els aixopluga. Fins al 2001 les 
representacions es van fer al Cercle 
Cultural de la Caixa, "amb un ambient 

molt familiar i direccions molt ama-

teurs", com recorda Anna Maria Es-
carmís, membre de junta.

A partir de l'any següent i ja esta-
blerts al Teatre Auditori, s'adopten 
les direccions escèniques de caràc-
ter professional i el nivell d'exigèn-
cia creix. Cada quatre anys es renova 
aquesta figura per assegurar que el 
muntatge sempre es mantingui viu i 
actual. També s'inicien les col·labora-
cions amb altres entitats, com la Coral 
Polifònica o l'associació Passaltpas de 
danses del món.

Seguint amb aquest esperit, el 2018 
es produeix un canvi rellevant. S'aban-
dona el text clàssic de Josep Maria 
Folch i Torres i s'encarrega un nou lli-
bret a Albert Pijuan, amb l'objectiu de 
dur a escena una versió més moderna 
i dinàmica i, sobretot, amb uns textos 
més adaptats a les condicions d'uns 
actors i actrius amateurs. Una drama-
túrgia de la qual ara només es conser-
va l'esquelet, perquè ha estat objecte 
de transformacions continuades. Avui 
l'acció s'inicia en el present, a casa 
d'una família que viatja en el temps a 
través d'un videojoc. Els infants entren 
en el món dels Pastorets gràcies a la 
realitat virtual i és així com ensopeguen 
amb els rabadans Lluquet i Rovelló.

ELS TEMPS CANVIEN
I L'EXIGÈNCIA CREIX

Fa 12 mesos, l'Associació 

Amics dels Pastorets va fer 

un gran esforç organitzatiu 
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TRADICIÓ NADALENCA ROCA UMBERT ACOLLIRÀ LA PROPOSTA HÍBRIDA I INTERACTIVA

La Fàbrica dels desitjos barreja 
arts visuals, música i escena

Roca Umbert ha passat 

de ser una gran fàbrica 

tèxtil a una fàbrica de 

les arts. Però per Nadal torna a 

reinventar-se una vegada més i 

es transforma en la Fàbrica dels 

desitjos, un espai on els somnis 

es poden fer realitat. Les inspira-

dores d'aquesta experiència són 

la il·lustradora granollerina Clara 

Sáez i l'actriu Maria Jover, de Lli-

nars del Vallès, associades dins el 

Projecte I.G.L.U., un nom que ja és 

un joc en si mateix perquè a cada 

nou projecte poden resignificar 

aquestes sigles al seu gust. "De 

moment, què tal investigadores 

giratòries lluminoses unides?", 

proposen entre rialles.

Aquest és el tercer any que han 

rebut l'encàrrec de reimaginar 

l'espai de La Tèrmica en un con-

text nadalenc. El seu treball –del 

qual val més no desvelar gaires 

detalls, per preservar el factor 

sorpresa– es concreta en un es-

pectacle itinerant, amb una part 

més reflexiva i una altra de taller, 

en què els participants hauran de 

crear un artefacte. El públic anirà 

transitant per diferents sales i a 

cada una hi passaran coses. "Les 

famílies hauran de venir a la 

Fàbrica dels desitjos, però tro-

baran les peces escampades i 

amagades pel vent. Tots junts 

hauran de reconstruir aquests 

desitjos, que s'han reconfigurat 

amb una altra lògica. En acabat, 

els hauran d'activar, entre tots, 

a la Fàbrica dels regals".

Les creadores valoren molt el 

vessant interactiu de la propos-

ta i el fet que el públic sigui part 

del procés de creació. "La gràcia 

d'això és que és un llenguatge 

híbrid, és a dir, que els espec-

tadors trobaran patrimoni his-

tòric, perquè estaran dins de la 

Tèrmica, però també molt art 

visual, música i una part de pa-

raula i de gest, més teatral".

Es tracta d'un espectacle adreçat 

als infants, però admeten que hi ha 

parts que permeten fer una reflexió 

IGLU

EXPERIÈNCIA HÍBRIDA  Art visual dins d'un element patrimonial de la ciutat

molt més adulta. "Intentem que 

els grans no s'avorreixen, men-

tre els nens i nenes estaran més 

pendents dels estímuls sonors, 

lumínics o del mateix espai. Ens 

agradaria molt trobar un llen-

guatge familiar, en el sentit més 

ampli del terme. Que tothom s'hi 

senti atret i que tots puguin estar 

junts fent això alhora".

La Fàbrica dels desitjos obrirà 

portes de dilluns a dimecres. El re-

corregut tindrà una durada d'uns 

40 minuts, en grups reduïts acom-

panyats per monitors i amb passis 

a les 11, 12 i 13 h del matí i a les 

17, 18 i 19 h de la tarda. Les entra-

des, però, ja estan exhaurides. 

La 13a temporada del cicle La mú-

sica del cel viurà diumenge la seva 

particular festa major d'hivern. 

A partir del migdia i amb entrada 

lliure, l'església de Sant Esteve serà 

l'escenari de La batllia de Sant Es-

teve de Granollers. Es tracta d'una 

fanfara per a tres gralles, timbal i 

dos orgues de tubs, la mateixa peça 

que ja es va poder sentir a l'estiu, 

durant la festa major, tot i que 

aquest cop comptarà amb l'afegitó 

de Glòria de gralles, a càrrec dels 

cantaires de la Coral Albada.

Els intèrprets seran els organis-

tes Vicenç Prunés i el seu fill Igna-

si, Enric Monstant i Xavier Pijuan 

tocant les gralles dolces, Gemma 

Rovira a la gralla baixa i Albert Ma-

llorca amb el timbal. Tots plegats 

dirigits per Josep Maria Sauret.

La Fundació Pro Música Sacra 

Granollers, creada el 2009, orga-

nitza aquest cicle de concerts en-

torn de l'orgue Josep Maria Ruera.

Com assegura l'organització, 

el present programa ha demos-

trat que es tracta d'un instrument 

eclèctic, que permet oferir un ampli 

ventall de repertoris, especialment 

els més difosos els dels segles XX i 

XXI –tant corals com organístics–, 

ja sigui com a instrument solista, 

acompanyant o cambrístic.

Nova fanfara de Sant Esteve

Si la pandèmia ho permet, Claudi 

Arimany no faltarà a la seva cita 

anual del calendari nadalenc. El 

flautista granollerí resident a les 

Franqueses, des del 1994, cada 29 

de desembre celebra el seu ani-

versari amb una actuació a la par-

ròquia de Santa Coloma. Enguany 

durà el títol Nadal entre amics, el 

cicle de Concerts de Marata –que 

arriba al número 241– proposa la 

darrera cita musical de l'any.

Dimecres (21 h), els flautistes 

Claudi Arimany i Eduard Sànchez, 

el violoncel·lista Marc Renau i el 

clavicèmbalista Pedro Rodríguez 

acompanyaran instrumentalment a 

la mezzosoprano hispanoargentina 

Marisa Martins. La cantant va inici-

ar els seus estudis a Buenos Aires 

MÚSICA  CONCERT D'ANIVERSARI DES DE FA 27 ANYS

El flautista Claudi Arimany 

acomiadarà l'any a Marata
i els va continuar al Conservatori 

Superior de Barcelona. Canta òpe-

ra, lied i també està especialment 

interessada en la relació veu-mo-

viment, fet pel qual ha intervingut 

en produccions que combinen mú-

sica i dansa contemporània. Ha es-

tat guardonada amb l'Orphée d'Or 

2008 en la categoria de Grandes 

Voix Humaines Henry Jacqueton.

En aquesta ocasió el repertori 

inclourà obres de contingut religi-

ós i nadalenc de Bach, Händel i Te-

lemann, amb peces com la Cantata 

per la Festa dels Tres Reis Mags o 

l'ària del Magnificat.

El proper concert programat 

serà el del 6 de març, una matinal 

amb música del barroc interpre-

tada amb instruments originals.

XAVIER SOLANAS

Quan les nadales són protagonistes

Sota l'aixopluc de la Porxada, Granollers Canta. Enguany, les cantades
de nadales típiques d'aquestes dates s'han agrupat en aquesta iniciativa, 
que fins avui, dijous, i des de la setmana passada, ha dut corals i entitats 
de la ciutat a un escenari muntat a la Porxada. Avui, dijous (10 h), serà el 
torn del Cor Jove dels Amics de la Unió.

XAVIER SOLANAS

CORRÓ RECREA 
ELS PASSATGES MÉS 
POPULARS DEL BETLEM

Després de dos anys d'aturada, el cap de setmana passat l'Associació de Veïns de 

Santa Eulàlia va reprendre la tradició del pessebre vivent de Corró d'Avall, que en dos 

anys celebrarà el seu 25è aniversari. La versió d'enguany, adaptada per evitar aglo-

meracions, ha mantingut algunes de les imatges més clàssiques d'aquests betlems 

vivents i ha teatralitzat els passatges de l'anunciació als pastors i l'adoració dels reis.

EL CAP DE SETMANA PASSAT ES VA PODER VISITAR EL PESSEBRE VIVENT DE CORRÓ D'AVALL

Roca Umbert ha passat 

de ser una gran fàbrica 

tèxtil a una fàbrica de 
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MÚSICA EL COL·LECTIU LINDYFROGS ES PROPOSA FER CREMAR ELS TORRONS BALLANT A LA TARAFA

Sant Esteve a ritme de swing
Lindyfrogs és l'associació 

que promou a Granollers 

la cultura i la música swing, 

incloent-hi els diferents balls que hi 

estan associats. A banda de les se-

ves trobades a la sala l'Aplegador 

de Roca Umbert, el primer i tercer 

dissabte de cada mes, pel dia de 

Sant Esteve organitzen festa grossa 

a la Sala Francesc Tarafa (20 h). El 

ball tornarà a ser el protagonista, 

naturalment, però aquest cop les 

parelles no hauran de fer les seves 

evolucions al ritme de música en-

llaunada, sinó que han convidat el 

Professor Cunningham and his old 

School a servir-la en viu i en directe. 

Rere aquest nom hi ha el sa-

xofonista, clarinetista i vocalista 

Adrian Cunningham, un australià 

resident a Nova York que el 2012 

va muntar una banda amb una formació �lexible que s'adapta 
en funció de les necessitats: trio, 

quartet, quintet o big band. 

Quan està de gira, Cunningham 

també es fa acompanyar de mú-

sics locals. El que no varia és el 

seu repertori d'estil retro: una po-

tent i energètica batedora on s'hi 

barreja so Nova Orleans, hot jazz, 

rhythm & blues i big band swing.

Cunningham i els seus actuen 

en grans esdeveniments i festivals 

arreu del món i diumenge seran 

a Granollers per reviure aquest 

viatge musical que va des dels 

carrers del barri francès de Nova Orleans �ins a les sales de ball del 
Harlem novaiorquès, passant per 

P.CUNNIGHAM

PROFESSOR CUNNINGHAM  El saxofonista lidera la banda que serà a la Tarafa

Dg 26 de desembre, 20 h
Sala Francesc Tarafa
Preu: 15 euros 

l'edat daurada del jazz.

Les entades al concert tindran 

un preu de 15 euros i ja es poden 

abonar, a través de Bizum, al telè-

fon 678 02 10 93.

Fins al 31/12/2021

Galeria Sol, antiga Casa Matas
Carrer del Sol, 47. Granollers

LANDSCAPES 
of MISCOMMUNICATION

Gravats de Judith Collell PoalJoana Almirall
antiga casa Matas
us desitja

a tots els clients 
de Granollers i del Vallès

of MISCOMMUNICATION

El talent local clou el cicle de jazz

Divendres el 49è Cicle de Jazz al Casino, que començava a l'octubre, 

arribava a la seva fi amb un concert de luxe amb talent de proximitat. Martí 

Ventura, Miquel Casanova, Toni Cuesta, Joan Sanmartí i Francesc i Joan 

Vidal hi brindaven un repertori que passava per totes èpoques i estils, 

incloses algunes nadales.

XAVIER SOLANAS

ELS CONCERTS AL CASINO VAN COMENÇAR A L'OCTUBRE

Traves a la festa de l'handbol de la Pia

Si el TSJC avala les restriccions del Procicat, l'Associació Esportiva de 

l'Escola Pia haurà de suspendre la festa que organitzava divendres nit, 

la Pia Last Dance, a la sala Nau B1 que comptava amb l'actuació de la 

Barretina Sound System i P&P Sound de la Disco inferno de festa major. 

Les noves restriccions a causa de la pandèmia la impossibilitaran. 

Lindyfrogs és l'associació 

que promou a Granollers 

la cultura i la música swing, 
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MÚSICA  FORMA PART D'UN COL·LECTIU EMERGENT DE SONS URBANS A GRANOLLERS

Fat Marron, un exemple 

de superació a través del rap
Amb 15 anys era un adolescent 

amb problemes d'obesitat i abocat 

al carrer, freqüentant ambients poc 

recomanables. Però Ramon Serra 

ha sabut distanciar-se d'aquelles 

experiències vitals marginals grà-

cies al rap. "A través de la música 

vaig veure que podia expres-

sar-me, que podia explicar-ho 

tot i parlar d'aquelles coses que 

potser no podia explicar a nin-

gú, ni al meu millor amic ni a la 

meva mare, amb qui tinc molt 

bona relació. Era una via d'es-

capament", confessa. També ha 

estat un mitjà per construir-se una 

identitat diferent, d'aquí l'elecció 

del seu nom artístic: Fat Marron, 

un joc de paraules en anglès i cas-

tellà, clarament autoreferencial.

Un cop fet el pas, es va unir a 

altres companys amb inquietuds 

comunes per crear Skeptical Visi-

on (SKV), un col·lectiu local obert 

que aplega artistes de música ur-

bana, productors, dissenyadors 

d'audiovisuals i mànagers. De 

moment, conformen aquest grup 

Luis Cornejo (Dogma), Arnau G. 

(Shaw), Pablo González (LaPaca), 

Ferran Matamala (Kalashowi), Ke-

vin Maldonado (Kevin Louvre) i 

Juan Marinas (Fussy).

Comptant amb aquest suport, 

Serra va començar a compondre 

cançons, sempre amb una inspira-ció autobiogràfica. "Avui dia es cre-

en estils musicals gairebé cada 

dia, però penso que s'ha perdut 

el missatge. Jo sempre he cregut 

molt en el rap consciència, el que 

fuig de la superficialitat i dels as-

pectes més materials. Aquest és 

el meu estil", opina Serra.

El seu primer tema va ser Al de-
talle i la seva discografia va conti-
nuar amb tres senzills publicats a 

través de plataformes digitals de 

forma gratuïta: Buscando mi salsa, 

Soy leyenda i No nací loco. Entre 

tots tres acumulen més de 68.000 

visualitzacions a YouTube des de 

l'estiu. "Com que ens movem a les 

xarxes, la part visual és molt va-

lorada, i nosaltres també volem 

transmetre un missatge a través 

de la imatge". Com a curiositat, el 

videoclip del primer tema es va en-

registrar en part a la cuina del res-

taurant DO, on treballava de cuiner. 

Serra creu que hi ha similituds: 

"Quan faig una cançó és com 

quan faig un plat: li dono voltes, 

miro el que hi puc afegir i que no 

perquè quedi bé. Al cap i a la fi és 

fat marron

FAT MARRON  Les cançons de Ramon Serra combinen el català i el castellà

buscar la seva peculiaritat".

Una de les senyes d'identitat de 

Fat Marron és l'ús del català i el cas-

tellà. Una mostra d'això és la cançó 

Bona sort i salut, publicada a l'octu-

bre i completada amb un vídeo en-

registrat al barri de Ponent i a Ca-

novelles. "El català està mal vist 

fora de Catalunya, però la gent 

hauria de separar el tema polí-

tic, fugir de l'estereotip i escoltar 

més les lletres", apunta el raper.

El seu darrer treball és Ácido, 

estrenat l'1 de desembre i que ja 

ha superat les 3.600 visualitzaci-

ons. En els pròxims dies arribarà 

un nou tema i videoclip, meitat en 

català i meitat en castella, Ja sé qui 
sóc, de to més melòdic.

Arran de la creació d'SKV aques-

ta comunitat estan atraient nous perfils, "gent a la qual li agra-

da fer samplers, o que canta o 

que masteritza", amb l'objectiu d'aprofitar tots aquests talents en 
un equip ben compenetrat i amb 

major visibilitat.  carles riobó

David Aran · Tel. 678 32 94 42 · finestrambient@gmail.com · GRANOLLERS · AIGUAFREDA 

www.finestrambient.com

Persianes i motoritzacions

Divisions d’oficina

Mampares de bany i dutxa

Mosquiteres

Cortines i tendals

Falsos sostres

Tanques de jardí BONES FESTES I FELIÇ 2022

Les seves primeres 
cançons s'acosten a

les 70.000 visualitzacions
a la plataforma YouTube

Durant el llarg període de confina-

ment la majoria de grups musicals 

van patir a causa de la impossibili-

tat d'accedir al local d'assaig i al tan-

cament de sales on poder actuar. 

Quan el sector es va reactivar, 

l'Associació Urbana de Sons i Arts 

(AUSA), l'entitat que gestiona els 

bucs d'assaig de Roca Umbert, va 

voler implicar-se en la reparació 

d'aquest teixit malmès i ajudar a 

la precària situació dels músics de 

Granollers i rodalia, especialment 

d'aquells que estaven començant 

i que van ser els més perjudicats.

Va ser aleshores, al febrer, quan 

des de Roca Umbert Fàbrica de les 

Arts es va posar en marxa un con-

curs, obert a bandes residents i no 

residents de tota la comarca, que 

tenia com a estímul l'enregistra-

ment d'un EP de quatre cançons. 

El jurat va triar finalment una dot-

zena de grups i intèrprets i AUSA 

s'ha encarregat de fer totes les gra-

vacions, una tasca llarga i laborio-

sa que ja s'ha completat. El fet que 

hi hagi grups de tots els estils ha 

complicat notablement la tasca de 

producció i d'enginyeria de so, que 

ha assumit Carles Gallego. "Des de 

trap al blues més tradicional, 

passant pel rock, pop, rap i des-

prés coses molt poc etiqueta-

bles o molt genuïnes, com és el 

cas de La rateta ja no escombra 

l'escaleta o de la Non Jambi, que 

té un estil molt personal que no 

podem classificar".

El tècnic destaca la tasca 

d'acompanyament que ha tingut 

aquest projecte i el diàleg crea-

tiu obert que s'ha establert amb 

els joves: "molts grups estaven 

Suport als grups 
del territori
a Roca Umbert

A TRAVÉS DELS BUCS D'ASSAIG GESTIONATS PER AUSA

començant tot just abans de la 

pandèmia, i no només han en-

trat per primera vegada en un 

estudi, sinó que ha calgut una 

feina important d'assessora-

ment i d'orientació en els seus 

primers passos".

Molts dels seus temes ja estan cir-

culant per les xarxes i plataformes 

digitals i ara s'ha iniciat la segona 

fase, consistent a portar els grups 

dalt d'un escenari. Això ja s'ha pro-

duït en alguns casos, com per exem-

ple durant la recent jornada de por-

tes obertes de Roca Umbert, que va 

incloure quatre concerts de curta 

durada a la sala Nau B1. La resta 

de grups s'aniran programant els 

propers mesos, també en esdeveni-

ments de ciutat com la festa major. 

Gallego ha quedat gratament sor-

près "pel talent que hem desco-

bert en una generació molt jove, 

amb molt interès per la música 

i per transmetre missatges molt 

reivindicatius". i c.r.

Els noms
El jurat va seleccionar una
dotzena d'intèrprets i grups,
però un d'aquests es va desfer
pel camí i no ha arribat a la fase 
d'enregistrament. De la resta, cinc 
són de Granollers (Anila Padrós,  
Irieix, No Logo, Non Jambi i  
Severian), un comparteix membres 
entre Granollers i Moià (La rateta
ja no escombra l'escaleta) i cinc
són de la resta de la comarca
(La Elisa, Mike La Motta, Seyka,
Slim Bay Seals i Wild Cassie).
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ART  ESTER TORRALBA, AMB ESTUDI A GRANOLLERS, PIONERA A LA COMARCA EN 'HANDPOKE'

Retorn a la tècnica de tatuatge 
més antiga i tradicional
Des de fa un temps el tatuatge és 
tendència. La seva consideració 
social ha canviat, i ha passat de 
ser una pràctica marginal a im-
posar-se com una opció personal, 
mostrada sense complexos ni pre-
judicis.

La mataronina Ester Torralba 
s'ha beneficiat d'aquesta evolució, 
fins al punt de compaginar la seva 
tasca d'il·lustradora i dissenya-
dora gràfica amb la de tatuadora 
professional, amb el nom de Suri-
Gus Tattoo. I ho ha fet optant per 
una tècnica de tatuatge encara 
poc coneguda, el handpoke, que 
consisteix a fer els dibuixos no-
més amb agulla i tinta, sense l´ús 
d'una màquina elèctrica. Els con-
torns, les densitats, les textures 
i les ombres, tot es crea tatuant 
punt per punt, a mà. És l'herència 
contemporània de la tècnica de ta-
tuatge més antiga, que té orígens 
ancestrals. "M'agrada el tatu-

atge com a expressió artística, 

i mai vaig pensar que m'hi de-

dicaria. Però la meva germana 

em va descobrir el handpoke, 

em va agradar moltíssim i vaig 

començar a aprendre de mane-

ra autodidacta, practicant amb 

pell sintètica i pells de taronja". 

"La primera víctima vaig ser jo 

mateixa, i després la família i 

les amistats. Fins que ja em vaig 

llançar", explica l'Ester.
Aquesta és una tècnica més len-

ta i menys agressiva que el tatu-
atge convencional, perquè intro-
dueix menys quantitat de tinta a 
la pell. També és menys dolorosa 
i el procés de cicatrització és més 
ràpid, fins al punt que algun dels 
clients de l'Ester s'ha relaxat tant 
que han acabat adormint-se a l'es-
tudi. "Hi ha gent que em diu que 

amb la màquina elèctrica 

es posa molt nerviosa o els 

intimida, i el handpoke és 

tota una altra cosa. S'ha de 

provar".
Hi ha estils molt dife-

rents de handpoke. L'Ester 
ha optat pel puntillisme o 
dotwork. Els motius que 
acostuma a fer són de peti-
tes dimensions, poc invasius, 
molt minimalistes, amb línia 
fina i generalment amb tinta 
negra. Potser per això el seu 
perfil de client són majorità-
riament noies. Els encàrrecs 
també són molt variats, però 
sovintegen els dissenys per-
sonalitzats i amb un valor 
sentimental. "De vegades 

són paraules o frases, inicials 

o dates, acompanyades d'algun 

dibuix. Peces que són íntimes i 

no tant per lluir". 
L'Ester va començar a Mataró fa 

uns 3 anys i des de setembre tam-
bé ho fa a Granollers, on disposa 

surigus tattoo

ESTER TORRALBA  De SuriGus Tattoo TREBALLANT EN 'HANDPOKE'

d'un espai a Theke, un centre al 
carrer de Bruniquer que des del 
2015 ofereix sales polivalents a 
lloguer per hores, moltes d'elles 
ocupades per professionals de la 
salut i el benestar, tot i que no ex-
clusivament.  C.R.

LES FRANQUESES. Des de fa 31 anys 
les Franqueses dóna la benvingu-
da a l'any nou amb un concert. El 
més curiós del cas és que l'amfitrió 
musical sempre és el mateix, l'Or-
questra Internacional Maravella. 
Dissabte 1 (19 h) aquesta insòlita 
tradició es mantindrà i la formació 
gironina oferirà el seu concert al 
Teatre Auditori de Bellavista.

De fet, els rècords temporals no 
són una novetat per aquesta in-
combustible orquestra. Fundada 
a Caldes de Malavella el 1951, fa 
set dècades que actua en escena-
ris d'aquí i de fora. Un any més, els 

seus quatre cantants i els músics 
que els acompanyen, dirigits pel 
mestre Eduard Font, oferiran un 
viatge de música i cançons que 
travessa diferents estils i èpoques.

Les entrades ja es poden adqui-
rir de manera anticipada al mateix 
Teatre Auditori de Bellavista, al 
Casal Cultural de Corró d'Avall (de 
dilluns a divendres, de 17 a 21 h i 
dissabtes de 10 a 14 h) o bé través 
del web Entràpolis. 

FA 31 ANYS QUE L'ORQUESTRA ENCETA L'ANY A LES FRANQUESES

L'Associació cultural Amics de la 
Ciutat de Granollers organitza el 
concert d'any nou, que diumenge 
(19.30 h) tindrà com a protago-
nistes els músics del Jove Projecte 
Orquestral de Catalunya a la Sala 
Tarafa.

La primera part del progra-
ma consta d'àries i cançons per 
a soprano solista i per a duet de 
sopranos solistes, amb acompa-
nyament de l'orquestra. Aquestes 
veus seran les d'Irene Arquillué, 
Laura Crespo i Txell Milà, de Bi-
gues i Riells, tres joves promeses 
líriques que interpretaran obres 
de Delibes, Mozart i Verdi.

La segona part oferirà valsos i 
polques de Johann Strauss, una 
selecció adient per aquestes dates 
nadalenques. El concert, dirigit 
per Josep Maria Sauret, també vol 
ser un homenatge al compositor 
francès Camille Saint Saens, en 
commemoració del seu centenari 
i del qual s'interpretarà El Cigne 
d'El carnaval dels animals.

MÚSICA  CONCERT DEL JOVE PROJECTE ORQUESTRAL 

Les promeses de la música 

simfònica donaran 

la benvinguda a l'any nou
Aquest concert/actuació s'em-

marca dins la gira d'hivern del Jove 
Projecte Orquestral, creat i dirigit 
per Sauret el 2018 amb l'objectiu 
d'aplegar talents que han acabat 
els seus estudis de grau professi-
onal i altres que ja estan cursant 
els estudis superiors de música. 
Més de 60 joves catalans d'en-
tre 15 i 25 anys integren aquest 
projecte global i heterogeni, amb 
l'afany d'excel·lir, amb caràcter i 
professionalitat. Una experiència 
de convivència i adaptació a nous 
reptes que també es basa en va-
lors com el respecte, la solidaritat 
i el treball en equip. 

El seu primer concert va ser el 
2019 i actualment, malgrat la pan-
dèmia, l'orquestra ha preparat un 
repertori que al llarg de la prima-
vera i l'estiu ha estat presentant 
pel territori català. 

L'entrada és gratuïta pels socis 
de l'associació. La localitat numera-
da amb reserva ja es pot gestionar, 
per Whatsapp, al 657 86 28 33.   

Llevant Teatre va acollir el cap de 

setmana l'adaptació granollerina de 

la premiada Dubte, escrita per Jonh 

Patrick Shanley. El muntatge, un 

drama d'intriga que tracta els 

abusos sexuals en l'àmbit de 

l'Església, està dirigit i produït pel 

granollerí Esteve Banús i interpretat 

per Marga Alerm, Elena Campillejo, 

Jordi Pocoví i Marlene Quiroga.  

La companyia local Milnotes hi ha 

posat el seu granet de sorra aportant 

els decorats i el vestuari.

          Llevant Teatre 
gaudeix de l'adaptació 
local de 'Dubte'

xavier solanas

surigus tattoo

TATUATGE 

Ds 1 de gener, 19 h. Teatre Auditori 
de Bellavista. Preu: 18 i 15 €

Finalment, el Parc Infantil de Na-
dal (PIN) de Granollers quedarà 
suspès per segon any consecutiu 
a causa de la pandèmia. Tot i que 
en un primer moment es pretenia 
tirar endavant aquestes activitats  
per a nens i nenes al Palau d'Es-
ports, l'increment de contagis de 
Covid de les darreres setmanes i 
les noves restriccions i recomana-

cions decretades per la Generali-
tat van fer que dimarts es decidís 
anul·lar-lo. Aquest projecte lúdic, 
que es volia celebrar els 2, 3 i 4 de 
gener, va néixer el 1997 de la mà 
de la llavors nova associació cul-
tural la Soca, que ha acabat acon-
seguint un centenar de voluntaris 
i un dels parcs d'aquestes caracte-
rístiques més gran de Catalunya. 

El Parc Infantil de Nadal se 

suspèn arran de la pandèmia

La Maravella no falla
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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

El Nadal dóna inici 

a trobades, alegries, 

unió i des del 

Casino de Granollers 

ho mantenim com 

una cosa brillant 

que ens omple 

de felicitat avui 

i sempre.

BONES FESTES 

A TOTHOM!!!

El Nadal dóna inici 

a trobades, alegries, 

unió i des del 

Casino de Granollers 

ho mantenim com 

una cosa brillant 

que ens omple 

de felicitat avui 

i sempre.

BONES FESTES 

A TOTHOM!!!
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L'Ajuntament ha licitat els treballs 

de consolidació i restauració de 

la muralla medieval, en el tram 

del carrer Jaume Camp i Lloreda, 

entre la cantonada amb la plaça Maluquer i l'edifici de Can Puntes, amb una superfície d'actuació de 
153 metres quadrats. Els tècnics 

municipals han pressupostat el 

projecte en 70.258 euros i han fixat un termini d'execució de 8 
mesos. Amb aquesta actuació es 

vol revertir l'estat de degradació que pateixen els 34 metres de lon-

gitud d'aquest element patrimo-

nial i històric de Granollers, que 

l'Ajuntament vol posar en valor per explicar el paper que ha tingut en la configuració de la ciutat.
La muralla es va construir el ter-

cer quart del segle XIV, sota el reg-nat de Pere III, tot i que hi ha indicis d'un primer perímetre emmurallat 
del segle XIII. Tenia una alçada d'entre 4 i 5 metres i una amplada 
d'entre 0,90 i 1,20 i un traçat apro-ximadament hexagonal. Per això 
és un element de protecció patri-

monial catalogat, encara que avui 

la muralla està fragmentada, amb 

molts trams desapareguts i llenços 

Rehabilitació de la muralla medieval 

en el tram del carrer Jaume Camp

PATRIMONI  L'AJUNTAMENT PREVEU ADJUDICAR ELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ AMB UN PRESSUPOST D'UNS 70.000 EUROS

ajuntament

DESPERFECTES  La rehabilitació ha de permetre sanejar i consolidar el mur

de mur incorporats a edificis de 

nova construcció.

La fàbrica de la muralla al tram 

del carrer Jaume Camp està cons-

tituïda per còdols, carreus i frag-

ments de maó, disposats a dues 

cares lligats amb morters pobres 

de calç. En tractar-se d'un tram d'uns 34 metres de longitud la 

composició és bastant hetero-

gènia i presenta diverses zones 

identificables, tant per les dife-

rents èpoques de construcció com 

per les intervencions realitzades 

amb els temps. La intervenció principal es farà al parament ex-

terior del carrer, i a l'interior no-

més a la cantonada en què l'estat 

de degradació és més avançat. La 

resta de tram interior quedarà 

pendent per a propers treballs.

La muralla presenta importants 

pèrdues del morter d'assenta-

ment de les pedres, principalment còdols de riu, i a les parts baixes 
hi ha intervencions de reparació 

amb diversitats de materials i 

morters. També es detecten consi-

derables formacions vegetals a les 

parts superiors i coronament de 

la muralla, aprofitant forats i buits 

en les juntes i entre les pedres. Per tant, la rehabilitació pretén 
eliminar els morters disgregats i els dipòsits de brutícia acumula-da, així com grafits, i consolidar 
amb morters de calç hidràulica  

–més resistent– el mur. S'aprofita-

rà per ajustar de color els morters 

L'espai el balcó del Museu de 
Granollers ja llueix Un lugar que 

inspira a los poetas d'Eduardo Gómez 
Query, la peça guanyadora de la 15a 
edició del Premi de pintura Paco 
Merino que promou el Grup ProArt 
Paco Merino. L'obra s'exhibirà al 
Museu fins al febrer. És habitual que 
l'equipament cultural exposi l'obra 
guanyadora de l'edició anterior a la 
que hi ha en curs i que es va atorgar 
al novembre. En aquesta ocasió la 
premiada de l'any 2020.

          La guanyadora  

del 15è premi Paco 

Merino, al Museu

museu

Itineraris
PRECISAMENT, A L'ENTORN 

DE L'ADOBERIA, EL MUSEU 

de Granollers té programat un 
seguit d'activitats i itineraris per la 
ciutat per apropar l'època medieval i 
el patrimoni històric a la ciutadania. 
A banda de l'itinerari del Granollers 
medieval, n'hi ha també per difondre 
altres èpoques de la història, com 
el que avui dijous (10 h) es farà 
sobre els bombardejos del 1939, 
organitzat conjuntament pel 
Museu de Granollers i Can Jonch.

al color original, de manera que 

l'operació de consolidació sigui 

discreta i no alteri la imatge de 

la muralla, de manera que també 

s'eliminaran els trams tapiats llis 

pintat que presenten les portes i 

finestres obertes posteriorment.Els treballs, així com altres in-

tervencions dels darrers anys, 

s'emmarquen en l'objectiu del govern municipal, fixat en el Pla d'Actuació de Mandat (PAM), de 
disposar d'un projecte de difusió 

de les muralles. i m.e.

L'artista granollerí Vicens Vacca exposa des de fa setmanes al Centre 
d'Art Tecla Sala la mostra Fora de cap lloc, una exposició retrospectiva 
en què mostra una selecció de treballs que van des de finals dels anys 

80 fins a l'actualitat. Vacca fa anys que s'ha convertit en un referent de 

l'art sonor. S'hi inclouen produccions com Literatura universal (1986), 
l'obra sonora Història de la música (1996), Zen (2016-2018) i Grand 

Hall Lament (2013), apps sonores per a telèfons mòbils, entre d'altres. 

Es podran veure i escoltar fins al 9 de gener.  

Vacca clourà l'exposició a 
la Tecla Sala el 9 de gener
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Farmàcia Girbau

Canovelles
T’oferim atenció personalitzada 

per cuidar la teva salut

Horari: De dilluns a divendres 

de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. 

Dissabtes de 9 a 13.30 h

Carrer Sol, 65 · Canovelles 

farmaciagirbau.cat 

    938 40 61 08   

    676 463 944

Segueix-nos a les xarxes socials:

Us desitgem un      Bon Nadal 

i un 2022 ple de salut
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 23 al diumenge 26 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 7º 14º 8º 16º 7º 16º 7º

LITERATURA I COMUNICACIÓ  S'ENREGISTRA CADA 15 DIES A L'ESTUDI DE RÀDIO GRANOLLERS

L'escriptora Anna Ballbona 
estrena un podcast literari 
L'escriptora i periodista Anna 
Ballbona estrena avui, dijous, Do-

mini màgic, un podcast literari que 
es podrà escoltar a través de la 
plataforma Ivoox i, passat festes, 
també cada dimarts al dial i al web 
de Ràdio Granollers, ja que el pro-
grama s'enregistra a l'estudi que 
l'emissora local té a Roca Umbert. 
"Aquí hi ha uns estudis molt 

bons i uns tècnics que fa molts 

anys que fan ràdio. D'altra ban-

da, sempre he cregut que mol-

tes coses interessants surten de 

les perifèries", explica Ballbona.
Durant gairebé una hora de 

durada conversarà "de mane-

ra tranquil·la i pausada" amb 
un ampli ventall de literats: nar-
radors, assagistes i poetes, tots 
amb perfils diferents i sense que 
la trobada estigui motivada per 
cap motiu d'actualitat i sense cap 
llibre que sigui novetat, tot i que 
aquesta possibilitat tampoc s'ex-
clou. La primera convidada és 
l'escriptora i guionista alemanya 
Stefanie Kremser, actualment es-
tablerta a Barcelona. "He esco-

llit autors que m'agraden, però 

també hi ha una tria volguda 

d'autors que proporcionin una 

a cada capítol s'escoltarà la músi-
ca proposada per l'autor o autora i 
també tres títols de llibres que, per 
alguna raó, han estat importants 
per ells i els han acompanyat.

Cada 15 dies hi haurà un pod-
cast/programa nou, fins a comple-
tar una temporada de 16 capítols 
que arribarà fins al mes de juliol. 
El programa és una col·laboració 

conjunta de Ràdio Granollers i 
Tramoia Produccions Culturals, 
i per a Anna Ballbona representa 
un retorn a l'emissora local, on fa 
prop de 20 anys es va formar com 
a periodista.  c.riobó

ANNA BALLBONA  Als estudis de Ràdio Granollers, a Roca Umbert

c.r.

LA COMPETITIVITAT NO ÉS COSA D'HOMES
n  L'autora tornarà a ser notícia el 28 de febrer, amb motiu de la publicació del 
seu nou llibre, Elles competeixen, un treball de no-ficció que recull testimonis 
d'esportistes en actiu o retirades de totes les edats, així com professionals  
de l'esport en un sentit ampli (educadores, entrenadores, periodistes…).  
Ballbona ha volgut tenir "una mirada pròpia, que no és la de l'entrevista,  
sinó un intent d'establir un diàleg entre totes elles a partir de temes, d'idees i 
experiències de vida que m'han explicat". L'autora -a qui agrada l'esport com a 
espectadora i com a practicant, i també escriu articles d'opinió al diari L'esportiu 

"amb una mirada singular"-, explica que inicialment el projecte va néixer  
com una proposta de l'editorial Ara Llibres, però que l'ha anat fent seu, "perquè  
és un món que sempre m'ha despertat curiositat". Una de les entrevistades  
és la portera del Balonmano Granollers, Nicole Wiggins, i per a Ballbona és
un bon exemple de "la força, la potència, el convenciment i l'entusiasme de 
gent que està fent esforços descomunals i que se'n surt per la tossuderia".

paleta de colors molt diferent".
El títol del podcast està extret 

d'un vers de Joan Vinyoli, i Ballbo-
na destaca un element afegit que 
farà de fil conductor i contribuirà 
a generar una atmosfera especial: 

Cada any, després de la fartanera 
de la nit de Nadal i els canalons 
del dia de Sant Esteve, els Xics de 
Granollers organitzen el popular 
sorteig del Quinto. És una vella 
tradició que es remunta al 2009, 
amb la qual cosa enguany arriba 
a la 12a edició mantenint-se com 
un dels costums més arrelats de 

la colla local. L'única vegada que 
es va deixar de fer va ser l'any 
passat, a causa de les restricci-
ons sanitàries. Aquesta setmana 
aquesta amenaça també plana 
sobre l'esdeveniment solidari –en 
què han col·laborat un centenar 
de comerços–, que s'acostuma a 
fer a l'Aplegador de Roca Umbert.

TRADICIÓ  ELS GUANYS ES VOLEN DESTINAR AL TRACTAMENT DE TRASTORNS ALIMENTARIS

Quinto de Xics, a l'Aplegador El Quinto de Nadal només seria 
un senzill entreteniment si no fos 
perquè també té un vessant solida-
ri. En els dels Xics els participants 
poden comprar tants cartons com 
vulguin, i tots els beneficis ob-
tinguts de la venda es destinen a 
una organització social. Aquest 
cop això no serà ben bé així, i els 
guanys es repartiran entre l'Associ-
ació contra l'Anorèxia i la Bulímia i 
la Fundació Sant Joan de Déu.  

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

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

El programa desgranarà
l'univers creatiu d'autors
catalans o vinculats
a la literatura del país
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Per posar el cos a to a les Hortes

Les festes són propícies als excessos. Dimecres (11 h) 

l’associació Comerç Ral i l’escola de dansa Klass 

proposen una sessió de zumba a la plaça de les 

Hortes, ideal per cremar calories. Una hora més tard, 

es farà una relaxant classe de ioga.

Una versió dels Pastorets que no heu vist ni veureu mai a cap altre lloc. Aquest és 

l'ambiciós repte que assumeix el muntage que diumenge arriba al Teatre Auditori 

de Can Palots (19 h), en la primera de les tres funcions programades. Les altres 

dues seran ja al mes de gener, el diumenge 2 (19 h) i el dissabte 8 (19 h)

Aquí retrobem en Lluquet i en Rovelló al segle XXI, immersos de ple en el món 

millennal i, com sempre, enfrontats a les forces de l'avern, Satanàs, Llucifer i els 

7 pecats capitals, que en aquesta ocasió volen acabar amb una part de la cultura 

i la tradició de Catalunya. Com es veu, els Pastorets canovellins s'inspiren en el 

text  de Folch i Torres, però la seva virtut és la poca fidelitat a l'original, imaginant 

noves aventures, nous personatges i nous escenaris. 

Àngels, dimonis i pastorets 
a Can Palots de Canovelles

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIJOUS, 23
10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

DIVENDRES, 24
10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

DILLUNS, 27
10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

DIMARTS, 28
10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

DIMECRES, 29
10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal

21 h Església de Santa Coloma  

de Marata

Nadal entre amics. Concert

DIJOUS, 23 
12 h Comerços associats a

Comerciants Congost

Visita de la patgessa Gregorina

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències 

Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans. Taller familiar

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

20 h Plaça de la Porxada

Granollers canta: Cor Jove dels Amics 

de la Unió 

DIVENDRES, 24
9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de brocanters. La fira de les 
il·lusions

10.30 h Comerços de Comerç Ral

Visita de la patgessa Gregorina

DISSABTE, 25
16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició Tu 

investigues!

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

DIUMENGE, 26
9 h Plaça de la Porxada

La crema torrons de Granollers Pedala. 

Pedalada ciclista

12 h Parròquia de Sant Esteve

La música del cel: La batllia de Sant 

Esteve de Granollers i Glòria de gralles. 

Concert

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

19 h Roca Umbert

Quinto de Nadal dels Xics de Granollers

20 h Sala Tarafa 

Professor Cunningham and his old 

School. Concert

DILLUNS, 27
10 i 16 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Tallers de fanalets i de picarols

11 h La Térmica (Roca Umbert)

Fàbrica dels desitjos

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

DIMARTS, 28
10 i 16 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Tallers de fanalets i de picarols 

10.30 h Comerços de Comerç Ral

Visita de la patgessa Gregorina

12 h Comerços associats a

Comerciants Congost

Visita de la patgessa Gregorina

11 h Plaça de les Hortes

Taller de llufes

11 h La Térmica (Roca Umbert)

Fàbrica dels desitjos

11 i 17 h Plaça de la Porxada

Taller de llufes

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

DIMECRES, 29
10 i 16 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Tallers de fanalets i de picarols 

10.30 h Comerços de Comerç Ral

Visita de la patgessa Gregorina

11 h La Térmica (Roca Umbert)

Fàbrica dels desitjos

17 h Comerços associats a

Comerciants Congost

Visita de la patgessa Gregorina

18 h Parc Firal

Fantasy World. Circ

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

Aula de malacologia. Permanent

Aula de paleontologia. Permanent

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
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
Construyendo el puente entre lo 

visible y lo invisible. Fotografies de 
Kasia Derwinska

Restaurant llibreria Anònims
Antonio Téllez, cent anys. Fins al 5 de 

gener

Exposicions
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