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RESUM DE L'ANY

De l'esperança 
de la vacuna 
a la gestió de 
la reactivació
A partir de la primavera les restriccions es van 
anar relaxant, fins que pràcticament només 
va quedar la mascareta, i fins a finals d'any, 
en què el passaport Covid ha guanyat pes

VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

US DESITJA UN FELIÇ ANY 2022

TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

Si el 2020 va ser, sens dubte, l'any 

de la Covid-19, aquest 2021–en-

cara sense deixar la pandèmia 

enrere– es pot batejar com el de 

la vacuna. Segurament, aquesta 

ha estat la paraula que més s'ha 

sentit en aquest període –junta-

ment amb els noms comercials de P�izer, AstraZeneca, Moderna i 
Janssen, que s'han fet populars– i 

en la qual més esperances s'han 

abocat. Unes expectatives que, se-

gurament, amb l'arribada a inicis 

d'any de les primeres dosis, van 

ser massa optimistes –perquè, malgrat que les hospitalitzacions 
greus han disminuït moltíssim, 

no han permès encara recuperar 

la normalitat de moviments de la 

ciutadania–.

L'any 2021 ha continuat, doncs, 

marcat per restriccions, tot i que 

també han estat protagonistes les 

campanyes de vacunació massiva, 

i s'ha tancat amb un 80% de la po-

blació vacunada, el relaxament de 

les mesures de reduccions d'afo-

raments i de reunió, i la reactiva-

ció de bona part dels sectors eco-

nòmics.Amb tot, la represa encara es veu 
amb certs recels, pendents –com 

64.275
AQUEST ÉS EL NOMBRE DE VACUNATS 
AMB PASSAPORT COVID ENTRE
la ciutadania de Granollers i les 

Franqueses. Concretament, a mitjans 

de desembre hi havia 49.073 persones 

vacunades de Granollers, més d'un 

80% de la població total, mentre que 

a les Franqueses n'eren 15.202, un 

75%. Aquest darrer trimestre també 

s'han començat a injectar terceres 

dosis –segones, en el cas de les 

persones que van fer la primera amb 

Janssen–, primer a col·lectius més 

vulnerables i cada cop se'n van anar 

incorporant més.

ARXIU / M.E.

LA PRIMERA VACUNADA  El 8 de gener es va vacunar la primera persona a Granollers. Va ser la Carolina Serra 

Farrés, octogenària i la resident més antiga del Centre Geriàtric Adolfo Montañá. Aquell dia es va injectar

la primera dosi del vaccí al 100% dels 37 residents i a una primera tongada de 27 treballadors.
ARXIU / M.E.

A MILERS  El Palau d'Esports es va convertir, des de l'1 de juny i fi ns al 2 de novembre, en un dels punts de vacunació 
massiva que la Generalitat va desplegar pel territori. S'hi tenia capacitat per injectar fi ns a 25.000 vaccins diaris, unes 
xifres que només es van assolir els primers dos mesos. Al setembre l'afl uència era un 10% de la que hi havia hagut al juliol.

ha estat la tònica anual– de les 

onades pandèmiques, de posibles 

noves soques del coronavirus Sars-

CoV-2 i l'afectació de l'increment 

de contagis als centres sanitaris.

De moment, no només la mas-

careta s'ha quedat com a hàbit es-

sencial per fer vida social, sinó que 

l'any es tanca amb un debat sobre 

l'ús de l'anomenat passaport Covid. 

Fins al novembre, era un document 

que només es demanva per viatjar 

i, des de l'obertura de l'oci nocturn, 

per accedir a discoteques i sales de 

festes. Ara s'ha convertit en neces-
sari per accedir a bars i restaurants, 

i també a gimnasos. Una fórmula 

dels governs, en pro del bé comú, 

per acabar de convèncer els indesi-

sos a vacunar-se. L'any s'ha tancat, 

però, amb noves restriccions. ❉ M.E.
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Joieria artesana amb elegància
    peces úniques fetes per encàrrec . transformació de joies usades

Escaneja’m per tenir 
tota la informació

Onades i restriccions
El gener de 2021, amb el fred de 

l'hivern, la Covid-19 amenaçava 

amb la tercera onada i les auto-

ritats del país hi responien amb 

un confinament local perimetral 

–i el tancament del comerç no es-

sencial durant el cap de setmana–. 

Amb només centenars de vacunes 

administrades, l'UCI tornava a si-

tuar-se a les portes del col·lapse i 

l'Hospital tancava visites i anul·la-

va operacions quirúrgiques, com 

ha hagut d'anar fent durant tot 

l'any per adaptar els recursos sa-

nitaris existents a les necessitats 

extraordinàries dels episodis més 

greus de pandèmia. 

El cansament del personal sani-

tari, sumat a la manca generalitza-

da al país de personal d'infermeria, 

SALUT  L'HOSPITAL DE GRANOLLERS HA HAGUT D'ANAR ADAPTANT-SE A L'INCREMENT DE CASOS

s'ha afegit a un any en què s'ha es-

tat pendent de les onades de con-

tagis constantment, fins a l'entrada 

a la sisena per tancar el 2021.

Paral·lelament, les restriccions 

de mobilitat i interacció social 

han estat també el pa de cada 

dia, malgrat l'ampli percentatge 

de persones vacunades. Una de 

les restriccions que s'arrossega-

ven del primer any de pandèmia 

era el toc de queda –l'anomenat 

confinament nocturn– que, final-

ment, va caure al maig, amb la fi 

de l'estat d'alarma decretat pel 

govern espanyol. A partir d'aquí, 

la Generalitat va anar flexibilit-

zant les mesures restrictives, en 

especial a partir de finals d'estiu, 

quan el percentatge de vacunats 

Nous brots a les residènciesEleccions enmig de la pandèmia

Després de les conseqüències de la pandèmia 

a les residències de gent gran el 2020, l'entrada 

del virus en aquests equipaments ha estat una 

màxima preocupació. Al febrer un brot afectava 

37 persones al geriàtric Les Franqueses.

Tot i la crisi sanitària, el 14 de febrer es van celebrar eleccions 

al Parlament. A Granollers es van substituir 7 col·legis habituals 

per nous espais més amplis, i a les Franqueses 5 dels 7 existents. 

Amb tot, la participació va baixar respecte a altres comicis. Als

dos municipis la llista més votada va ser el PSC, seguida d'ERC.

SOCIETAT
Resum de l'any

Un dels aixecaments de restric-

cions més celebrat va ser el que 

va permetre que els mercats am-

bulants tornessin als seus espais 

habituals, gràcies al fet que una 

resolució del Procicat permetia 

ampliar aforaments i relaxava les 

distàncies mínimes.

A Granollers, el mercat dels di-

jous, després de mesos –des del 

desembre– instal·lat a l'entorn 

del carrer Camp de les Moreres, 

tornava als carrers del centre al 

juny, amb 14 accesos habilitats 

que llavors encara comportaven 

control d'aforament.

Mentrestant, el mercat de Be-

llavista s'havia reduït a la meitat 

de les parades, ja que s'hi alterna-

ven cada 15 dies per disposar de 

més distància, ja que les parades 

només se situaven en una banda. 

El 6 d'octubre, el mercat dels di-

mecres de Bellavista va recuperar 

la doble línia de la quarantena de 

parades enfrontades. 

Mentre Granollers iniciava un 

estudi sobre el model de residèn-

cies i assistència a la gent gran a 

la ciutat i el país i posposava la 

projectada residència al carrer 

Tetuan, el ple de l'Ajuntament de 

les Franqueses aprovava a l'octu-

bre l'avantprojecte per construir 

la residència i centre de dia per a 

la gent gran a Bellavista. Es pre-

veu construir un edifici de quatre 

plantes al número 15 del carrer 

del Terme, dues sobre la rasant 

del carrer i dues a sota. Tindrà 

4.869 metres quadrats de su-

perfície útil –en una parcel·la de 

3.066 metres– i estarà equipat 

per oferir 110 places residencials 

i 25 de centre de dia, a més de sa-

les comunes i terrasses. 

FINS AL JUNY LES PARADES EREN AL CAMP DE LES MORERES

El mercat, ara sí al centre

Futura residència a Bellavista

'Botellons' i festes no autoritzades
Només començar l'any, hotelers de la ciutat i la comarca denunciaven 

l'assalt de joves a habitacions per fer-hi festes. I és que amb el tanca-

ment de l'oci nocturn durant mesos, algun jovent va buscar alternatives 

per trobar-se que van comportar importants molèsties veïnals, brutícia 

i controls extra de les policies locals i Mossos. Els botellons, existents des 

de fa dècades, s'han descontrolat amb les restriccions de la pandèmia i, 

amb l'ajut de xarxes socials, han estat multitudinaris. Les darreres tro-

bades que han transcendit durant l'any han inclòs curses il·legals de cot-

xes i destrosses a espais com el de la marededéu de Fàtima a Llerona.  

ja era significatiu, tot i que al juliol 

el Govern tancava totes les activi-

tats a les 00.30 h i aplicava un toc 

de queda nocturn d'1 a 6 h, coin-

cidint amb la cinquena onada. De 

fet, la restauració, l'oci nocturn, 

gimnasos i els equipaments cultu-

rals han estat els sectors que més 

han hagut d'estar pendents del 

Procicat durant aquest 2021. Al 

setembre es va aixecar la restric-

ció d'un màxim de 10 persones 

en trobades socials, i a l'octubre 

acabaven les restriccions d'afora-

ment a la restauració i la cultura.

A finals de novembre arribava 

l'obligatorietat de presentar el 

passaport Covid a bars, restau-

rants i gimnasos, i al desembre, 

noves mesures restrictives. 
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El 2021 marcarà un punt d'inflexió 

en els equipaments sanitaris de 

Granollers i el Vallès Oriental. Si al-

guna cosa positiva ha representat 

la crisi sanitària és que ha palesat 

més que mai la infradotació de llits 

i serveis a la comarca i la injecció 

de diners per revertir la situació.

Per fer front a la pandèmia, però 

també respondre a mancances his-

tòriques a Urgències de l'Hospital 

–especialment a l'hivern, abans ja 

amb les epidèmies de la grip–, al 

febrer es posaven en marxa els dos 

nous mòduls del Servei d'Urgències, 

que han permès disposar de 8 bu-

taques i 14 boxs més de consultes.

Però si hi ha una fita transcen-

dent és l'inici de les obres de l'am-

pliació de l'Hospital, que suposarà 

guanyar 9.000 metres quadrats 

assistencials nous i uns 6.000 

d'espais de serveis genrals, ins-

tal·lacions i logística. El nou edifici 

s'està construint annex a l'edifici 

on actualment hi ha el Servei d'Ur-

gències i s'estén fins als aparca-

ments municpals que hi havia. En 

aquesta primera fase s'edificarà el 

nou Servei d'Urgències, que ocu-

tants es reserven per a l'ampliació 

quirúrgica en una segona fase.

A més, Granollers està pendent 

de l'obertura de l'hospital lleuger 

del carrer Girona, que tenia pre-

vista una primera fase d'obertura 

a finals d'any, però que la Genera-

litat ha endarrerit al primer tri-

mestre de 2022. Així, en unes set-

manes entrarà en funcionament el 

parà tota la planta baixa de 4.000 

m2 i que comptarà amb 90 punts 

d'atenció, i una planta, de 2.000 

m2, on s'emplaçaran les àrees de 

crítics, semicrítics i d'hospitalitza-

ció convencional, fins a una capa-

citat total de 40 llits, dels quals 

8 es consolidarien com a llits de 

crítics estructurals, passant dels 

20 actuals a 28. Els 3.000 m2 res-

ARXIU / GENERALITAT

SALUT L'INICI DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL I LA IMMINENT OBERTURA DEL NOU CUAP AL CARRER GIRONA SUPOSARAN UN PAS ENDAVANT

Canviant el mapa sanitari 

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

nou Centre d'Urgències d'Atenció 

Primària (CUAP) del carrer Giro-

na, que també ha d'acabar acollint 

l'ASSIR i quiròfans d'operacions 

ambulatòries. Tot un canvi que es 

completarà en uns anys, amb el fu-

tur centre de radioteràpia, anun-

ciat des de fa anys. M.E.

Benito Menni CASM inaugurava el 

4 de novembre la primera unitat 

de recuperació en salut mental del 

Vallès Oriental, un centre llarga-

ment reivindicat al territori pensat 

per reforçar la continuïtat i la pro-

ximitat en l'assistència de la salut 

mental. Aquest nou servei, fins ara 

inexistent a la comarca, afavori-

rà la vinculació amb els recursos 

i programes del territori i evitarà 

llargs desplaçaments als pacients 

i les seves famílies, que fins ara 

s'havien de desplaçar a Sant Boi de 

Llobregat per rebre aquesta aten-

ció. La nova unitat de psiquiatria 

disposa de 18 nous llits de suba-

guts per a persones que necessiten 

ingressos de mitjana estada que 

poden arribar als 3 mesos. Així, els 

pacients amb un estat de descom-

pensació psicopatològica i un qua-

dre clínic i psicosocial complicat hi 

reben una atenció personalitzada 

i un tractament multidisciplinari, 

específic i coordinat amb els ser-

veis comunitaris del territori.

Inaugurada 

la primera unitat 

de recuperació 

en salut mental

Oncologia
ENGUANY TAMBÉ HA NASCUT EL 
NOU ESPAI DOMUM A L'HOSPITAL, 
un racó dissenyat i pensat per a 

persones en procés oncològic, de 

la mà de la Fundació Nou Cims i la 

seva àrea de Benestar Emocional. 

Es va inaugurar a l'octubre, 

coincidint amb el Dia Mundial de 

Càncer de Mama. L'espai disposa de 

tres sales, dissenyades per l'Estudi 

Aura d'interiorisme, que poden 

funcionar tant com a sales d'espera, 

de trobada i de repòs, com a 

espais per acollir activitats –tallers, 

sessions informatives, activitats 

socioculturals, grups de suport, 

etc.– per a persones que fan 

tractaments de quimioteràpia

i radioteràpia. Així, se'n podran 

beneficiar pacients del servei 

d'Oncologia que han de passar 

llargues estones a l'hospital.

AMPLIACIÓ  Les obres per al nou edifici de l'Hospital van començar al setembre
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EDUCACIÓ  OBRES EN UN EDIFICI DEL POLÍGON PALOU NORD PER DEDICAR-LO A LA UNIVERSITAT

La decisió del govern de Granollers 

d'emprendre els passos per ator-

gar el servei d'abastament d'aigua 

a una empresa privada per mitjà 

de concessió ha estat segurament 

la decisió política més polèmica del 

mandat. A l'abril entitats i partits 

constituïen la Taula per l'Aigua de 

Granollers, una plataforma favora-

ble a la gestió directa del servei, i 

que volia un procés participatiu 

entre la ciutadania per decidir el 

model de gestió, després de 50 

anys de concessió amb Sorea. 

La taula es va trobar amb la 

negativa per "motius tècnics"

del govern local a permetre el 

desenvolupament d'una consulta. 

Així, la plataforma va iniciar una 

campanya per recollir signatures 

–més de 6.000– per intentar for-

çar un referèndum sobre la qües-

tió. Acabat el termini legal per 

aconseguir aquests avals, la Tau-

la per l'Aigua ha quedat lluny de 

l'objectiu i ara està pendent d'una 

resposta del Síndic de Greuges de 

Catalunya, a qui ha demanat més 

temps i ha denunciat "traves" a 

la recollida, ja que l'Ajuntament 

demanava que les signatures 

s'acompanyessin d'una fotocòpia 

del DNI del firmant.

Mentrestant, el consistori ha 

anat seguit els tràmits per convo-

car el concurs públic per adjudicar 

el servei, una concessió complexa, 

ja que un estudi previ ha mostrat 

com un 40% de les canonades de la 

ciutat són de fibrociment i s'hauran 

d'anar substituint. Sumant la refor-

ma d'alguns dipòsits i els canvis de 

comptadors antics, la renovació 

total sumaria 27 milions. M.E.

SERVEIS  LA CONCESSIÓ, UNA DE LES DECISIONS POLÈMIQUES

Pendents de la gestió 

de l'abastament d'aigua
La UVic amplia el campus

Més oferta d'FP, una 

assignatura pendent

Enguany també ha començat una 

obra important per a l'àmbit edu-

catiu. L'adequació de l'edifici que 

serà la nova seu central del cam-

pus de la UGranollers, a l'espai que 

antigament ocupava un super-

mercat Aldi al polígon Palou Nord. 

El nou centre ocuparà una super-

fície de 1.400 metres quadrats en 

planta baixa i s'hi habilitaran, a 

més d'aules, cinc laboratoris, tres 

espais de coworking, una recep-

ció, un despatx d'administració, 

serveis i dos magatzems. A més, 

a l'exterior s'adequarà un apar-

cament. Tot plegat perquè el nou 

campus pugui estar enllestit per 

al curs 2022-2023.

De fet, aquest curs 2021-2022 el 

campus de la UVic a Granollers ha 

ampliat l'oferta formativa amb dos 

nous estudis superiors vinculats al 

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

                        homoludicusgranollers@gmail.com

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

OBRIM EL 2 DE GENER
Us desitgem 

un feliç any 2022 

A l'estiu, l'Ajuntament de Granollers va haver de retrotraure l'adjudicació del con-

tracte de manteniment de l'enllumenat públic i declarar desert el concurs arran d'un 

recurs al Tribunal de Contractes del Sector Públic d'una de les empreses que es va 

presentar al concurs. L'informe del tribunal considerava que no s'havia justificat i 

motivat suficientment la proposta econòmica. El contracte es va haver de tornar a 

licitar a la tardor. Amb el contracte per a l'abastiment d'aigua, la situació es va repetir. 

A la tardor es va susprendre el procediment del concurs públic per un recurs d'una 

associació que aplega empreses del sector al Tribunal de Contractes de Catalunya, 

de manera que el consistori es veia obligat a aturar el procediment, que es tornava a 

posar en marxa al ple de desembre, després d'incloure esmenes al plec de clàusules.

A refer contractes rellevants

ARXIU

INICI DE LES OBRES  L'antic supermercat serà el nou campus universitari

territori. Es tracta d'un màster en 

motor de competició –relacionat 

amb l'activitat del Circuit– i un altre 

màster en realitat virtual i augmen-

tada –tenint en compte el Centre 

Experimental de Realitat Virtual i 

Augmentada que impulsa la Unió 

Empresarial Intersectorial–. 

Enguany, més de la meitat dels 

inscrits en cicles d'FP a Granollers 

es van quedar inicialment sense 

plaça: més de 1.100 inscrits per a 

poc més de 500 places. El proble-

ma, comú a tot Catalunya, es va re-

soldre al setembre amb l'obertura 

de més places disponibles en cicles 

online. Amb tot, s'evidenciava la 

necesssitat d'ampliar oferta d'es-

pecialitats i places d'FP a Grano-

llers, sobretot en la modalitat dual, 

un model amb índex d'inserció la-

boral molt alts del qual fa anys que 

la ciutat en vol ser un referent, però 

que encara necessita un pas enda-

vant. Per això el Consell d'FP de la 

ciutat prioritza l'augment de places 

tant de grau mitjà com de grau su-

perior, així com disposar d'un sis-

tema d'orientació propi per acom-

panyar les persones i els centres 

en tot el procés d'acreditació i re-

coneixement, i reforçar la indústria 

4.0 aplicant tecnologia intel·ligent a 

la formació que permeti passar del 

món físic a l'artificial. També pro-

posa un creixement en especialitats 

i reforçar els centres, ja sigui dismi-

nuint els grups d'ESO o ampliant les 

instal·lacions; crear un nou centre 

especialitzat en l'àmbit sociosani-

tari; atraure noves formacions que 

el mercat necessiti, i incrementar 

l'oferta de cursos –tant d'FP inicial 

com d'FP per l'ocupació–. 
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L'Ajuntament de Granollers ha 

identificat els projectes estratè-

gics de ciutat susceptibles de ser 

finançats amb els fons europeus 

de recuperació Next Generation. La 

tria s'ha fet d'acord amb els eixos 

de l'Agenda Urbana, que marquen 

el camí per a un desenvolupament 

urbà sostenible i s'emmarquen en 

tres eixos: transició ecològica, co-

hesió social i transformació digital.

El primer conté projectes de re-

generació urbana i rehabilitació 

energètica d'edificis, desenvolupa-

ment i millora d'infraestructures 

verdes i blaves, economia circular, 

mobilitat i generació sostenible 

d'energia. Concretament, s'hi in-

clou el pla de regeneració integral 

del conjunt residencial Primer de 

Maig al barri de Sota el Camí Ral, 

amb la transformació de l'espai pú-

blic, la rehabilitació energètica dels 

habitatges i la millora de l'accessi-

bilitat amb la vinculació dels veïns, 

així com programes d'intervenció 

social i comunitària, alineats també 

Una de les obres d'infraestructures 

més rellevants per a Granollers i 

les Franqueses és l'ampliació de la 

C-17 amb un tercer carril entre Pa-

rets i Lliçà de Vall, just a l'entrada 

del Coll de la Manya. Aquesta actu-

ació de la Generalitat, que comen-

çava a finals de 2020 en sentit sud, 

s'ha evidenciat durant tot aquest 

any amb el desenvolupament 

d'aquest tercer carril en sentit Mo-

llet, que ja té pantalles antisonores 

i altres elements que n'anuncien 

l'obertura propera. També aquest 

2021, a la tardor, començaven les 

obres del tercer carril en sentit 

nord, uns treballs que tenen un 

pressupost de 18 milions i que es 

podrien enllestir a finals de 2022. 

A més, al setembre Territori lici-

tava els treballs de renovació dels 

enllaços de la Font del Ràdium i 

Can Montcau amb la C-17.

Existeix, però, una acord ampli 

en el fet que la mobilitat del futur 

ha de centrar-se en el transport 

públic i les alternatives al vehicle 

a motor. Així, una de les actuaci-

ons ferroviàries més reclamades 

i esperades a la comarca –el des-

doblament de l'R3 entre Parets i 

la Garriga– ha començat a veure's 

propera. Renfe adjudicava al no-

vembre les obres prèvies que cal 

fer a les estacions afectades amb 

un pressupost de 14,5 milions, i 

al novembre contractava per 13,7 

milions el subministrament dels 

materials que caldrà per desen-

volupar el desdoblament de la via.

Continuen pendents moltes al-

tres promeses vinculades al ferro-

carril, però el 2021 es desenterrava 

el projecte de cobriment de la via 

a Granollers. Calen encara molts 

acords entre la ciutat i Adif. 

MEDI AMBIENT  PROJECTES PER DEMANAR FINANÇAMENTMOBILITAT  UN DELS GRANS REPTES DE FUTUR SÓN LES INFRAESTRUCTURES I EL TRANSPORT PÚBLIC

La transformació 

energètica, pendent 

dels Next Generation

Tercer carril de la C-17 i 
desdoblament de la línia R3

Nova entrada nord amb accés a peu

La Diputació i l'Ajuntament de Granollers han reurbanitzat l'entrada de 
la ciutat per la carretera BV-1432 des de la C-17 fins a l'estació del Nord, 
de manera que s'ha creat un vial per a la mobilitat a peu i en bicicleta,  
així com s'ha millorat l'accessibilitat als barris de Can Gili i Terra Alta.

arxiu / diputació

Una de les actuacions previstes des de fa anys per l'Ajuntament de Granollers en 

el context de transició energètica és la creació de xarxes de calor amb biomassa.  

La segona, la que escalfa set equipaments de la zona sud de la ciutat –la Impremta 

Municipal; el Taller d'Artistes i el Centre de Cultura Popular La Troca; l'Escola Ferrer 

i Guàrdia; les pistes municipals d'atletisme; el Parquet; el pavelló municipal El Tub,  

i l'Institut Carles Vallbona– es va posar en marxa al juny. La xarxa, amb 2.165 metres 

de canonades, compta amb dues grans calderes de 500 kilowatts cadascuna i dos 

acumuladors d’aigua en una instal·lació a les pistes d’atletisme, que substitueixen 

les calderes de gas natural que fins ara proporcionaven calor a tots aquests  

equipaments. La primera xarxa de biomassa va entrar en servei el 2020 i abasta 

l'EMT, l'INS Cumella, les escoles Salvador Espriu i Salvador Llobet i el cinema Edison.

En marxa la xarxa de biomassa

Rampes mecàniques per fugir del cotxe

Al setembre començaven les obres d'un nou tram de rampes mecàniques al carrer 

Carles Riba, concretament al tram baix, entre passeig de la Muntanya i Joan Lluís 

Vives, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a peu a la Font Verda. A la imatge, una 

recreació del projecte, que també vol transformar el tram en un passeig.

a l'objectiu de millorar la cohesió 

social. Per desenvolupar aquesta 

mena de pla de barris i obrir una 

etapa d'ajudes a la rehabilitació 

d'habitatges, l'Ajuntament signava 

una col·laboració amb el Col·legi 

d'Aparelladors, Arquitectes Tèc-

nics i Enginyers de Barcelona, el 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 

i el Col·legi d'Enginyers Industrials.  

Entre els projectes presentats 

als Next Generation també hi ha la 

rehabilitació integral de diversos 

equipaments públics per millo-

rar-ne l'eficiència energètica i re-

duir la contaminació, com és el cas 

de l'Escola Municipal del Treball i 

el Centre Vallès. 

A la cerca d'ajuts europeus
per a la reforma integral

del conjunt residencial
de Primer de Maig
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Enguany també serà el punt d'inici 
d'un nou procés reflexiu comuni-
tari sobre Granollers per tal d'ela-
borar el tercer pla estratègic de 
ciutat, el document que ha de guiar 
el consistori cap al Granollers de-
sitjat el 2030, i que es treballa vin-
culat als 17 Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. Així, des de 
principis d'octubre d'aquest 2021 
i fins al 31 de maig de 2022 l'Ajun-
tament demana la participació de 
la ciutania per aportar propostes 
per definir el Granollers del futur.

En un acte al Museu, es presen-
taven els encarregats de pilotar 
el procés: Mireia Cammany Dorr, 
Fina Jerez Bernat i Arnau Queralt 
i Bassa, els tres comissaris del pla 
que representen, respectivament, 
l'àrea econòmica, la social i la me-
diambiental.

Per participar en el tercer pla 
estratègic es posaven en marxa 
diferents canals en línia i presen-
cials, com el web plaestrategic-
granollers.cat, des d'on es poden 

consultar tots els actes que es fan 
a l'entorn del pla, com el cicle de 
xerrades per conèixer el talent lo-
cal Amb G de Granollers, en què hi 
participen professionals singulars 
vinculats a la ciutat, com el mestre 
xocolater David Pallàs i l'especia-
lista en traçabilitat en el món de la 

moda Anna Saéz de Tejada, entre 
d'altres. També es van programar 
dies taules rodones en el marc del 
procés participatiu que Barcelona 
també ha engegat per definir el 
seu pla estratègic.

Un cop acabat el procés de refle-
xió i propostes per definir les missi-
ons del pla, a partir de l'abril es pla-
nificaran el projectes que s'hauran 
de dur a terme per executar-les. 

PLANEJAMENT TERCER PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Passos per definir la 
ciutat de l'any 2030 ALBA

BARNUSELL 

Tinenta d'alcalde 

a l'Ajuntament de 

Granollers i regidora 

del pla estratègic

Dibuixem el futur

Granollers 2030 marca un horitzó 
de transformació. Un futur prò-
xim. Contribuir a millorar la ciu-
tat, el país i el món en què vivim. 

Així, tenim un repte col·lectiu: 
deixar un entorn millor als nos-tres �ills i �illes, als qui neixen 
avui i als qui vindran. Un planeta 
que ens reclama des de fa molt de 
temps mesures per ser més soste-
nible i un millor lloc per viure. És 
possible? Com hi contribuïm des 
de les ciutats?

Ja fa anys que sentim l'expres-
sió "Pensar global. Actuar local". 
Precisament, aquest és el punt de partida de Granollers en la de�ini-
ció de les estratègies que han de 
guiar la ciutat cap al futur. 

Ho hem començat a fer amb 
consens i amb l'acord de tots els 
grups municipals, compromesos 
i amb la voluntat de dibuixar una 
ciutat responsable i sostenible, 

alineada amb el món i amb els 17 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, marcats per Nacions 
Unides.

Així neix el Tercer Pla Estratè-
gic de Granollers, un projecte on 
tothom hi té cabuda, totes les visi-ons, re�lexions i opinions sobre la 
ciutat que volem, sobre l'entorn, 
sobre el futur. 

Afrontem aquest nou repte col-
lectiu aixecant la mirada per pro-
jectar com i què volem que sigui 
Granollers en els pròxims anys. 
Està a les nostres mans.

Aquest 2021 que deixem enrere 
hem obert un escenari de debat 
que ha de generar espais de cor-
responsabilitat i de sinergies. Un escenari que ha de poder de�inir 
les missions de futur, més enllà 
de les urgències, més enllà del dia 
a dia. I convertir-les en accions i 
projectes concrets. És el moment 
de recollir totes les veus, totes les 
mirades, noves propostes, és hora 
de compartir, de sumar.  

Us convidem a tots i a totes a 
participar-hi, a dir-hi la vostra. 
62.000 mirades sobre Granollers 
per dibuixar la ciutat de l'any 
2030.

El govern municipal 
ha iniciat el procés de

reflexió i s'hi pot participar a
'plaestrategicgranollers.cat'

LES FRANQUESES. Junts per les Fran-
queses (JxLF) i el PSC van formalit-
zat al juliol un nou pacte de govern 
municipal, després de la trencadis-
sa l'any anterior, a les portes de la 
presentació del Pla d'Actuació Mu-
nicipal (PAM). Totes dues formaci-
ons havien governat juntes entre 
2016 i 2020. "Aquests mesos ens 

han servit per replantejar-nos 

allò que no havíem fet bé", deia 
l'alcalde, Francesc Colomé. "Hem 

parlat amb tots els grups munici-

pals, i hem constatat que alguns 

tenen un model de municipi 

molt diferent del nostre". "Amb 

el PSC, en canvi, hem vist que hi 

ha més coses que ens acosten 

que no pas que ens separen, dei-

xant de banda les qüestions de 

país". Colomé insistia en la idea 
que l'objectiu del pacte és "avan-

çar com a municipi". "Fins ara ja 

ho fèiem, més lentament", deia 
l'alcalde, mentre que la socialista 
Marta Reche deia que el municipi 
havia estat "paralitzat". 

POLÍTICA

JxLF i PSC reediten 

el pacte de govern 

que havien trencat 

l'any anterior

Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

  Venda i lloguer d’immobles
  Gestió integral de patrimoni
  Compra-venda de solars
  Valoracions

C. Carles Riba, 7, 2-2 · Granollers · T. 93 870 44 15  I  639 026 621    

www.jubanyassociats.com

Experiència i Professionalitat
Montse Jubany

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

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

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

661 295 971  I  93 688 91 88

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

El teu despatx d’advocats a Granollers 

COMPROMÍS I QUALITAT

www.ipdlegal.com

Us desitgem un feliç any 2022
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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

El 2021 començava amb una trista 
notícia. El 16 de gener, l'alpinista 
paretà Sergi Mingote moria arran 
d'una caiguda al K2, quan baixava 
de la segona muntanya més alta del 
món (8.611 metres) en una expedi-
ció que pretenia conquerir el cim 
del K2 a l'hivern, una fita mai asso-
lida. En la caiguda, l'alpinista de 49 
anys va patir un politraumatisme 
cranioencefàlic i diverses fractu-
res. De seguida van ser moltes les 
mostres de condol i les reaccions 
per recordar les diferents facetes 
de Mingote, que també havia estat 
alcalde de Parets entre 2011 i 2018 
i president del Consorci Besòs Tor-
dera, entre d'altres. Arran d'això, 
la Fundació RIVUS va posar el seu 
nom als premis de treballs acadè-
mics que convoca cada any, i l'On-
Codines Trail també va batejar un 
tram amb el seu nom. Durant l'any 
han estat diversos els homenatges 
que s'han fet a la seva figura.

Paco Agudo, històric periodis-
ta de Ràdio Granollers, moria a 
començaments d'octubre als 60 
anys. S'havia iniciat els anys 80 a 
la desapareguda Ràdio Montmeló 
i des dels 90 treballava a les ones 
granollerines. Amant de la músi-
ca i els esports, va ser una de les 
ànimes dels concerts a la Granja 
G2M de Montmeló. De fet, al seu 
municipi feia sovint d'speaker

en actes esportius i populars. En 
constituir-se el consorci de Ràdio 
7 Vallès, el 1990, es va incorporar 
a l'emissora supramunicipal, fins 
que va néixer Ràdio Granollers ara 
fa 20 anys. A l'emissora de la ciutat 
hi va ser redactor d'informatius, 
cap d'esports i, fins a la pandèmia, 
coeditor i presentador del magazín 
Granollers avui. 

A finals d'octubre també moria 
als 83 anys l'activista cultural i cí-
vica Olga Pey, medalla de la ciutat 

OBITUARIS L'ESPORTISTA SERGI MINGOTE, MORT D'ACCIDENT MENTRE PRACTICAVA ALPINISME AL K2, TENIA NOMÉS 49 ANYS

Els que ens han deixat

SERGI MINGOTE

ARXIU

PACO AGUDO

el 2016. Cofundadora de la com-
panyia de teatre Acte Quatre, va 
actuar durant més de 30 anys en el 
teatre amateur de la ciutat, primer 
a Quatre per Quatre, i va participar 
en obres arreu de Catalunya. Per 
aquesta faceta també va rebre re-
coneixements i premis, entre els 
quals el primer premi com a actriu 
de repartiment en el Concurs de 
grups amateurs de Teatre Ciutat 
de Tàrrega (2014). A més, va ser 
una activista social incansable, 
amb voluntariats en entitats com 
Oncovallès –en la qual va dirigir 8 
anys un taller terapèutic d'expres-
sió emocional–, i la parròquia de 
Sant Esteve, on va fer de catequista 

durant més de quatre dècades.
Finalment, poc abans de Nadal 

es coneixia el traspàs de l'activista 
cultural Joan Illa Morell, conegut 
com el Faraó JIM. Illa va ser una fi-
gura clau en l'arribada de les avant-
guardes artístiques a Granollers els 
anys 70. Va ser director del Centro 
de Iniciativas y Turismo (CIT), enti-
tat a través de la qual va organitzar 
la primera Mostra Internacional 
d'Art Homenatge a Joan Miró, que 
el 1971 va portar reconeguts ar-
tistes d'arreu d'Europa a la ciutat, 
inclòs el mateix homenatjat. Poste-
riorment va tenir una llarga trajec-
tòria com a activista i organitzador 
d'esdeveniments culturals. 

OLGA PEY JOAN ILLA MORELL (JIM)

Amb tot, aquest any també han 
traspassat altres persones vincu-
lades a la ciutat amb certa trans-
cendència pública. És el cas de José 
Antonio Sánchez (62 anys), funda-
dor i president de l'Alliance Fran-
çaise, d'on també va ser professor 
i director; el músic i bateria Ricard 
Pont (52 anys), que havia tocat a 
Treepoli i col·laborava amb el grup 
Pops; l'empresari Paulí Puig Tuset 
(90 anys), qui havia estat gerent de 
l'empresa Conserves Pui,; o Angeli-
na Sellés (101 anys), de la històrica 
carnisseria Viaplana.

Un home de 38 anys i de nacionalitat 

gambiana va morir al novembre en un 

accident laboral en una empresa de re-

ciclatge del Coll de la Manya, en quedar 

atrapat a l'interior d'una premsa metàl-

lica. El cas va evidenciar la precarietat 

amb què treballen alguns col·lectius, 

fet que, segons denunciaven els sindi-

cats, té relació directa amb la sinistra-

litat laboral. D'altra banda, al setembre, 

un motorista de 47 anys i veí de Corró 

d'Avall moria a causa d'un accident a 

Gualba, i al gener una dona de 38 anys 

també moria atropellada per una moto 

de gran cilindrada mentre travessava 

fora d'un pas de vianants al carrer Ra-

mon Llull. Arran d'aquest cas, els veïns 

de Ponent alertaven de l'alta velocitat a 

què circulen alguns vehicles per aquest 

carrer i demanaven més prevenció i 

obstacles per pacificar el trànsit.

UN HOME MOR EN 

ACCIDENT LABORAL

AL COLL DE LA MANYA

Entitats i organitzacions han ce-
lebrat aniversaris rodons durant 
el 2021. El més significatiu, per 
antic, el de la Fonda Europa, que 
enguany ha fet 250 anys com a 
establiment hostaler. També des-
taquen els 75 anys de l'editorial 
Alpina, especialitzada en carto-
grafia, guies familiars, senderisme 
i muntanya. És l'editorial carto-
gràfica més antiga del país, i per 
commemorar l'aniversari va ob-
sequiar els col·laboradors amb un 
facsímil del primer mapa editat, 
de Sant Llorenç del Munt.

En altres àmbits, també han 
celebrat aniversaris el Circuit de 
Barcelona-Catalunya (30 anys), i 
han fet un quart de segle els co-
merciants Del Rec al Roc i el Con-
sell de Poble de Llerona. També 
a les Franqueses l'escola Bella-
vista-Joan Camps ha bufat 20 es-
pelmes amb un canvi d'imatge, i 
menys antiga és l'organització de 
la PAH, que acumula 10 anys de 
lluita per l'habitatge a Granollers, 
les Franqueses i Canovelles, una 
dècada en la qual ha intervingut 
en més de 1.500 casos diferents.

I en l'àmbit cultural, destaquen, 
entre d'altres, els 30 anys dels 
Xics i els 20 del Drac Petit de Gra-
nollers, així com els 10 del festival 
Fantàstik amb les millors propos-
tes cinematogràfiques del gènere 
fantàstic i de terror. 

EFEMÈRIDES

La Fonda Europa, 

l'Alpina, la PAH

o el Circuit

bufen espelmes
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SANTI
MONTAGUD 

DES DEL BALCÓ

Entre novembre i gener

Escric des d'un nou desembre que 

mossega absències insuportables, 

fa un fred humit, una humitat fre-

da, passejo entre arbres de plàstic 

vestits amb boles xineses i sota Pa-res Noels que s'en�ilen per balcons 
intermitents i donen a les cases un 

aire de... casa de putes. El paisatge 

s'omple de llums de colors llam-

pants que dissimulen el gris po-

tent de la ciutat de les marmotes.

Trepitjo voreres desordenades, 

folrades d'escopinades antiper-

sones, de cartrons i de mobles, 

de caques de gossos artístiques i 

penso que encara queden molts 

imbècils per educar.

En alguns racons de la perifèria de 

la meva ciutat, la decadència és ab-

soluta i ens cal una empenta o mo-

rirem estirats al sofà dins una sèrie de Net�lix, ofegats per la mediocritat 
que ens envolta. I és que anem fent 

sense fer res, anem tirant d'una ma-

nera mecànica, passem d'una festa 

major (vinga a beure i a beure...) a la campanya de Nadal (compreu, �ills 
de Déu, compreu!) i de la purpurina 

i el cava de Cap d'Any (calces ver-

melles i un vomitiu Freixenet) a la 

Mitja Marató que es tracta d'un dia 

on milers d'humans numerats i amb 

poca roba, paguen per anar i tornar 

durant dues o tres hores. I poc des-prés, la des�ilada de Carnestoltes 
amb un fred de collons, una nova 

Passada de l'Ascensió i tornem-hi 

amb els blancs, amb els blaus, el vi 

negre, les cerveses daurades i les 

coca-coles infectes de tota la vida.

Hi ha el que hi ha, i si les meves 

lletres us molesten, sempre podeu 

deixar de llegir-me, estic segur que 

trobareu milers de lletres barre-

jades amb més gràcia i molt més 

interessants que aquestes. Articles 

que parlin de las Guerreras, de mu-seus magní�ics i de teatres plens, 
dels milers d'arbres que omplen la 

ciutat, de la participació dels ciuta-

dans en les decisions polítiques, de 

la remor dels motors molt a prop 

del Palou rural, de la Paella Parella-

da i d'una Fonda en perill de mort, 

del mercat més antic de Catalunya, 

de les aus i dels peixos del Congost, 

dels camells de la perifèria i de mil 

històries humides que succeeixen a 

la República Benkiser del Congost.

Darrerament, potser també és 

culpa d'aquestes bestioles amb 

nom de lletres gregues, ens sentim 

derrotats, passius, vells, exhausts, 

grisos, autòmats programats per 

anar de casa a la feina, fer un cafè 

i tornar a casa. Sembla com si en 

Terrades ens hagués derrotat per 

KO al novè assalt, i allà som: de bo-

caterrosa, damunt l'asfalt, esperant 

l'any 23 en què, com sempre, l'opo-

sició arribarà tard, en baixa forma i 

els deixebles del Faraó continuaran 

remenant les cireres del país de les 

Meravelles, barri per barri, porta 

per porta i casa per casa i tot anirà 

com ha d'anar, ni bé ni malament, 

ni blanc ni blau, i aquest serà el po-

ble de sempre, ni gran ni petit, ni 

maco ni lleig, Porxada, festa major, 

balonmano i Mitja Marató.

Ei, inventeu alguna cosa més que 

jo no n'he sabut, ja m'he fet gran i 

em queda menys per morir-me. I 

bon Nadal, bon Sant Esteve, bon 

Sant Silvestre, bons Reis i, sense 

cap mena de dubte, visca el Dimo-

ni. Que no existeix i és una llàstima, 

perquè és un catxondo.

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. 

Ens sentim derrotats, 
esperant el 2023 en què,

 com sempre, l'oposició
 arribarà en baixa forma

HABITATGE LA PAH PROMOU OCUPACIONS PER OFERIR SOSTRE A FAMÍLIES VULNERABLES

TENSIONS PER AL 
DRET A L'HABITATGE

Les dificultats per l'accés a l'habitatge han continuat sent protagonistes el 2021, en 

què la PAH de Granollers ha arribat a la seva primera dècada. L'entitat, a banda de 

les habituals concentracions i negociacions per evitar desnonaments, ha iniciat una 

estratègia de promoció d'ocupacions de propietats buides de grans tenidors per 

proporcionar sostre a famílies vulnerables. Al maig, el desallotjament a poques hores 

de l'ocupació d'un bloc al carrer França de Canovelles va provocar tensions  que van 

acabar amb càrregues policials i tres detinguts acusats de resistència. Tot plegat va 

comportar mobilitzacions a la ciutat per mostrar el rebuig a l'acció policial i la soli-

daritat amb les persones detingudes, que en unes hores van ser posades en llibertat.

ARXIU / XAVIER SOLANAS

La Mútua compra l'antiga Montepío
Al novembre La Mútua signava la compra de l'antiga seu de Montepío 
de Conductors, al número 13 del carrer Mare de Déu de Núria de 
Granollers, en el qual l'entitat preveu fer una inversió de 2.150.000 euros 
per convertir-lo en habitatges i serveis per a la gent gran.

MÚTUA

Al setembre, desenes de veïns de 

Bellavista es concentraven per 

protestar pel tancament de l'ofici-

na del BBVA del carrer Barcelona, 

que se sumava al degoteig des de 

fa anys de tancaments d'oficines 

bancàries. De fet, a la pràctica, Be-

llavista, amb 9.000 habitants, s'ha 

quedat sense cap oficina al barri. 

Tot i les protestes i els contactes 

de l'Ajuntament de les Franqueses 

amb la direcció del BBVA, a finals 

de mes l'oficina abaixava la persi-

ana definitivament. L'Ajuntament 

aprovava una moció que instava 

les entitats financeres a reforçar 

els seus serveis al municipi.

Veïns preocupats 
pel tancament 
d'oficines bancàries
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Un any nou és sempre un principi nou. Però recomençar no significa començar 
de zero. Ni molt menys. Més aviat, tot el contrari. Recomençar, en realitat, 

significa continuar. Però continuar millorant. Significa centrar-se en les coses 
bones. Significa marcar-se reptes nous, noves fites. I posar-se en marxa per 
assolir-los, amb tota la responsabilitat i l’experiència que ens dona haver-ne 

assolit de molts altres. 

Què et sembla? Recomencem?

Et desitgem un feliç any nou.

Feliç recomençament!

Feliç 2022!
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A més de l'impacte sanitari i social 

arran de les restriccions imposades 

per la Covid, la pandèmia també ha 

tingut les seves conseqüències eco-

nòmiques. Després d'un 2020 molt 

convuls, amb un fort increment de 

l'atur i dels expedients de regulació 

temporal d'ocupació, el 2021 ha 

estat l'any de l'inici de la recupe-

ració pel que fa a l'ocupació. L'any 

va començar arrossegant les males 

dades de l'any anterior, amb un pri-

mer mes de 2021 que va registrar 

l'increment d'atur més pronunciat 

des de 2013 en un mes de gener al 

Vallès Oriental. A la comarca hi ha-

via llavors gairebé 27.000 persones inscrites a les Oficines de Treball, 
un 22,7% més que el mateix mes 

de l'any anterior. En municipis com 

Granollers i les Franqueses, la dife-

rència d'aturats respecte a l'any an-

terior era encara més alta, d'entre 

el 25% i el 27%, i la taxa d'atur als 

dos municipis se situava al voltant 

del 14,5%. A més, gairebé la meitat 

de les persones en situació d'atur a 

la comarca durant aquests mesos 

no van rebre cap tipus de prestació, 

concretament el 47,1% del total. 

Al març, la tendència es va cap-

girar i l'atur va començar a baixar, un descens que s'ha mantingut fins a final d'any. Alguns mesos, com el 
juny, la recuperació de l'activitat 

reduïa l'atur per sobre del 5,5% en un mes, fins al punt que a finals 
del primer semestre el Vallès Ori-

LABORAL  A FINALS DEL TERCER TRIMESTRE, EL NOMBRE DE PERSONES AFILIADES A LA SEGURETAT SOCIAL ERA EL MÉS ALT DES DE MITJANS DE 2008

Ocupació, del pou al punt àlgid

De gener a novembre 

s'han recuperat

gairebé 7.000 llocs de 

treball al Vallès Oriental

Nou centre de negocisTanquen comerços històrics i singulars
Granollers compta, des de començaments

d'any, amb la seu catalana de l'Instituto de

Emprendimiento Avanzado (IEA), una escola

de negocis especialitzada en emprenedoria

que ja funcionava a Madrid i Miami.

La botiga de reparació de calçat Montpart, al carrer Alfons IV des del

1983, abaixava la persiana després de gairebé 40 anys per la jubilació

de Joan Montpart, especialista en reparació de calçat a l'instant. Un

altre comerç històric, la Ferreteria North, al barri Congost, també tancava 

després de 53 anys per la jubilació del seu propietari, Josep Vilarrasa.

ECONOMIA

En només un any, l'atur ha passat del 14,5% a l'11% a Granollers i les Franqueses

Al febrer, la multinacional alemanya Bosch –una de les úl-

times plantes de components per a l'automoció i una de les 

més grans del metall a la comarca–, anunciava la voluntat 

d'abaixar la persiana a Lliçà d'Amunt i acomiadar 336 treba-

lladors. El tancament, després de més de 30 anys produint 

sistemes de fre per a vehicles, per traslladar la producció a 

Polònia, es plantejava per al mateix any, tot i que finalment 

es va ajornar fins al juny de 2022. Durant tot l'any, adminis-

tracions i sindicats han treballat per minimitzar l'impacte del 

tancament i buscar alternatives de reindustralització. 

D'altra banda, la divisió de genèrics del grup suís Novartis 

Sandoz, amb planta de producció a les Franqueses, anunci-

ava al maig la seva intenció de tancar aquesta planta el 2024. 

La decisió posava en risc els 170 llocs de treball de la firma a 

les Franqueses. Novartis obria aleshores una negociació, i al 

juliol transcendia el compromís de l'empresa de recol·locar 

la meitat de la plantilla abans de tancar.

També aquest any hi ha hagut acomiadaments massius 

–73 a la comarca– a Abertis, coincidint amb l'aixecament de 

barreres als peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33, i 

Pastas Gallo anunciava un pla de reestructuració que impli-

cava el trasllat de part de la producció de Granollers a An-

dalusia, amb afectació sobre 37 treballadors de la fàbrica del 

polígon Congost. Finalment, però, un acord entre la direcció i 

els sindicats garantia la recol·locació d'aquests treballadors 

en altres centres de producció del grup a Catalunya.

arxiu

ental ja oferia 2.349 llocs de treball més que finals del 2019. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social tam-

bé superava les xifres del 2019 i, de fet, al final del tercer trimestre era 
el més alt assolit des de mitjans de 2008, amb 149.239 vallesans afili-
ats. Pel que fa als llocs de treball, el 

Vallès Oriental en registrava al se-

tembre 181.318 –la xifra absoluta 

més alta assolida des del 2012, i és 

que moltes persones de comarques 

veïnes treballen al Vallès Oriental–.

Contractació a l'alça
Pel que fa a la contractació, les da-

des de gener no eren gaire esperan-

çadores, ja que a Granollers queia 

un 29,7% respecte al mateix mes 

de l'any anterior. Durant l'any la 

contractació ha anat recuperant-se, fins que a finals de novembre ja era 
un 3,6% superior a la del mateix mes de l'any anterior. Si bé tots els 

sectors econòmics han registrat 

increments importants, destaca el 

sector serveis –amb gairebé tres de cada quatre afiliacions a la comar-

ca–, amb un creixement superior 

al 4%. Granollers i les Franqueses, 

per la seva banda, consolidaven la 

seva posició de lideratge en la con-

tractació del sector químic els dar-

rers 10 anys, amb gairebé 40.000 

contractes signats en aquests dos 

municipis entre 2010 i 2020. i

Bosch i Novartis anuncien el tancament

Resum de l'any
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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.

Pimec ha renovat aquest any la 

comissió executiva de la comarca, 

amb Daniel Boil com a president, 

mentre que els sindicats CCOO 

i UGT ratificaven per a un nou 

mandat els seus secretaris gene-

rals a la comarca, Gonzalo Plata i 

Vicenç Albiol. Al juny, coincidint 

amb el 10è aniversari de FEM Va-

llès, l'agrupació es va constituir 

com a entitat i va fixar la seva seu 

a Granollers. Joan Díaz i Joaquim 

Colom, de la UEI, en són els prin-

cipals responsables amb l'objectiu 

de promoure l'economia dels dos 

vallesos i "superar la condició de 

perifèria metropolitana en què 

el Vallès ha estat permanent-

ment situat". D'altra banda, enti-

Agents econòmics actius

El Gremi d'Hostaleria del Vallès 

Oriental va celebrar al març la 

primera gala del gremi, una ini-

ciativa pensada per reivindicar 

el sector de la restauració i l'hos-

taleria després d'un any de pan-

dèmia. El gremi es va reivindicar 

com a sector essencial al territori, 

dinamitzador de l'economia i el 

turisme, i va demanar més suport 

als ajuntaments. De fet, fins ben 

entrat el 2021 el sector va ser un 

dels més perjudicats per les res-

triccions, ja fos la limitació d'afo-

raments o d'horaris dels serveis. 

El 2021 també ha estat l'any 

en què la mítica Fonda Europa 

ha commemorat el seu 250è ani-

versari, una efemèride que con-

verteix aquest icònic establiment 

del centre de Granollers en la casa 

d'hostaleria més antiga del país. 

El Gremi d'Hostaleria 
reconeix l'esforç del sector

La Covid ha sacsejat l'activitat empresarial els últims dos anys, i espe-

cialment alguns sectors. Perruqueries i centres d'estètica, per exemple, 

es mobilitzaven a inicis d'any per reclamar un IVA reduït del 10%, men-

tre que set escape rooms de Granollers i un de les Franqueses s'associ-

aven per reclamar "empara legal" i que es reconegui el seu sector com 

"una forma singular respecte d'altres tipus d'oci". I un dels sectors 

més afectats després de gairebé un any i mig d'inactivitat, l'oci nocturn, 

també reclamava a l'estiu poder reobrir amb seguretat. 

Oci i estètica, en peu de guerra

Al novembre entrava en funciona-

ment el Consell de l'FP i l'Ocupació 

del Vallès Oriental, impulsat per la 

Taula Vallès Oriental Avança, per 

adequar l'oferta d'FP a les necessi-

tats de les empreses. També l'EMT 

estrenava boxs per a soldadures, 

una formació que impartia la Fun-

dació Paco Puerto. L'últim any, 

l'Ajuntament ha invertit en l'ade-

quació dels tallers de l'EMT per re-

forçar la formació professional.  

Plans i accions 

per a la formació

tats com Pimec i la Cambra de Co-

merç del Vallès Oriental apostaven 

per crear un gran centre d'R+D so-

bre el vehicle elèctric al voltant del 

Circuit de Barcelona-Catalunya i 

desenvolupar el PDU. La Cambra, 

per la seva banda, celebrava al 

novembre el Dia de la Cambra i 

premiava els millors treballs d'FP 

de la comarca per prestigiar la for-

mació professional. 

Joves talents i empresariat
També a la tardor es presentava 

Lyne Group, una entitat que, sota 

el paraigua de la UEI, es proposa 

connectar joves talents i empresa-

riat per tal de compartir experièn-

cies a través del networking. 

ENERGIARESTAURACIÓ  EL GREMI VOL CONSOLIDAR UNA GALA ANUAL

arxiu

REIVINDICACIÓ  Els restauradors reclamaven més suport a les administracions

ENTITATS  FEMVALLÈS HA FIXAT LA SEVA SEU A GRANOLLERS

A la tardor es va consolidar una 

escalada de preus que ja havia 

començat a l’estiu. Les patronals 

alertaven que la forta pujada dels 

preus de l'energia restaven com-

petitivitat a les empreses, i la crisi 

de subministraments i matèries 

primeres n'afectava la producció. 

Pel que fa al consumidor, la crisi 

dels microxips reduïa els estocs 

dels productes tecnològics i mar-

cava llargues llistes d’espera, per 

exemple, per comprar un cotxe. 

Producció en risc 

per preus disparats
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Segons les dades de l'Observatori 

dels Centres Urbans de la Funda·

ció Comerç Ciutadà, presentat al 

juny, Granollers és la ciutat metro·

politana que millor s'està recupe·

rant de l'impacte de la pandèmia 

pel que fa a vitalitat comercial, 

després que durant el 2020 l'ac·

tivitat caigués prop d'un 5% a la 

ciutat. Especialment significatiu 

va ser el repunt durant el primer 

trimestre del 2021, quan la mode·

ració dels preus dels lloguers dels 

locals comercials va atraure algu·

nes marques que feia temps que 

buscaven l'oportunitat d'instal·

lar·se a la ciutat o fer algun canvi 

de local. Això va fer que l'activitat 

creixés al voltant d'un 11%.

Entre les obertures més destaca·

des dels darrers mesos hi ha hagut 

la de Decathlon, Viena i Goufone 

al centre. Biking Pont també obria 

una botiga de 700 m2 al nord del 

carrer Girona, i Uma Stores obria 

un establiment multiproducte a 

l'espai de l'antic Basolí. Al centre 

també aixecaven persiana una ca·

feteria 365, un establiment d'em·

panades de la cadena Las Muns; 

la quarta botiga de moda d'Agudo 

Stores, la parafarmàcia Elan Phar·

ma al local de l'antic Viena; una 

mútua a l'antic Saterra Joiers, i 

una perruqueria a l'antiga botiga 

de moda Asia entre molts d'altres. 

A la zona sud de la ciutat, Caprabo 

Granollers, una gran botiga multi·

producte gestionada per una soci·

etat d'emprenedors xinesos amb 

centenars d'articles per a la llar. 

D'altra banda, el canvi de paisat·

ge comercial també ha suposat el 

tancava al gener el supermercat 

de l'edifici Tilma, a l'avinguda Sant 

Julià, el primer establiment que la 

firma va obrir a Granollers ara fa 

25 anys. Pocs mesos després obria 

al mateix espai el nou Macro Hiper 

arxiu

COMERÇ  EL PRIMER TRIMESTRE, L'ACTIVITAT COMERCIAL VA CRÉIXER AL VOLTANT DE L'11%, MENTRE QUE L'ANY ANTERIOR HAVIA CAIGUT AL VOLTANT DEL 5%

GREGORI 
VIZCAÍNO 

Director de la

Fira de l'Ascensió

La Fira de l'Ascensió: de
la tradició a la transició verda

El mes de maig es va suspendre, 

per segon any i arran de la Covid, 

la 70a edició de la Fira i Festes de 

l'Ascensió, i l'Ajuntament va pro·

gramar, entre el 14 i 16 de maig, 

activitats culturals i econòmiques 

per dinamitzar alguns dels sectors 

més castigats per les restriccions 

de la Covid. Així, es van organitzar 

petits mercats al centre –de vins, 

formatges i herbes remeieres– 

per recordar la gran fira al parc, i 

unes 600 persones van participar 

en les primeres Jornades Gastro·

nòmiques organitzades pel Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental, 

en què, durant tres dies, una vin·

tena d'establiments van oferir 

plats i promocions especials.

L'Ajuntament, per la seva ban·

da, aprofitava aquest parèntesi de 

la fira, ja iniciat el 2020, per im·

pulsar un procés de reflexió amb 

tots els agents econòmics, polítics 

i sectors implicats en la fira per 

reinventar la mostra tradicional i 

definir el model de fira dels prò·

xims deu anys.

A l'estiu es formalitzava el re·

lleu en la direcció de la Fira i Fes·

tes de l'Ascensió, que assumia 

Gregori Vizcaíno en lloc d'Enric 

Brufau després de 17 al capda·

vant d'aquest esdeveniment eco·

nòmic, i a final d'any s'anunciava 

que, de cara al 2022, la fira deixa·

rà de ser multisectorial per cen·

trar·se en l'economia verda. 

L'Ascensió se suspèn per
la pandèmia i obre un temps 
de reflexió per reinventar-se

El món firal català està canviant, 

més encara en el nou escenari 

post·Covid. Per això l'Ajuntament 

de Granollers s'ha plantejat revisar 

el model de fira de l'Ascensió, que el 

2022 es farà del 26 al 29 de maig. 

Aquest projecte renovat contempla 

dues línies d'actuació. D'una banda, 

potenciar el concepte general de 

Fira i Festes de  l'Ascensió, més enllà 

de tot allò que passi al Parc Firal. Es 

programaran diferents propostes firals al centre de la ciutat, i s'inte·

grarà tota l'oferta cultural i festiva 

en una única agenda. Es vol fomen·

tar un itinerari des del Parc Firal 

cap al centre de la ciutat, i a l'inre·

vés, amb implicació del sector co·

mercial, turístic i de restauració. En 

segon lloc, la transició verda vol ser el relleu temàtic de la fira tradicio·

nal, en un inici ramadera, i després 

multisectorial. La principal propos·

ta comercial al Parc Firal serà doncs 

presentar una expo relacionada 

amb mobilitat, energies renovables, 

reciclatge, aigua, habitatge, produc·

ció agroalimentària de proximitat  i 

altres sectors relacionats amb l'eco·

nomia circular. Aquest format expo 

contempla una part d'exposició i 

divulgativa, i també tota l'oferta 

comercial per part d'expositors es·pecialitzats. La fira verda inclourà 

també un congrés especialitzat i 

per a professionals, amb conferèn·

cies, debats, i presentació d'experi·ències i casos d'èxit. El parc firal no 
oblidarà propostes d'interès gene·

ral, i presentarà un espai gastronò·mic, i una fira de mostres del Vallès, 
amb especial protagonisme del 

sector comercial, turístic, l'esport, 

i l'associacionisme. Tot plegat amb 

un nou format per aconseguir una 

experiència que sigui atractiva pel 

visitant. Amb aquesta acció, Gra·

nollers vol donar visibilitat als seus 

projectes i compromisos amb l'eco·

nomia verda i circular, així com pre·sentar una proposta de fires i festes 
actualitzada, que connecti amb la 

ciutadania, i amb capacitat de cap·

tació d'un públic d'àmbit català. 

El comerç es recupera amb
força de l'embat de la Covid

Al juny, una desena de parades del 

Mercat de Sant Carles s'adherien 

a un projecte per vendre els seus 

productes en línia. Gràcies a una 

subvenció de la Diputació, el mer·

cat estrenava un web (mercatsant-

carles.com) que facilita la compra 

i la distribució dels productes del 

mercat amb comoditat i seguretat. 

D'altra banda, a l'octubre també 

es posava en marxa Granollersco-

merç.cat, una plataforma disse·

nyada per unificar el comerç local 

a Internet i que va arrencar amb 

la participació de més de 300 co·

merços de la ciutat. L'objectiu és 

facilitar la presència de tots els co·

merços i empreses de serveis de la 

ciutat a Internet i millorar la comu·

nicació entre client i comerç, eli·

minar les barreres digitals i adap·

tar·se a l'evolució del sector. 

L'associació de comerciants Del 

Rec al Roc, amb una cinquantena 

d'associats, iniciava a l'octubre els 

actes del seu 25è aniversari, amb 

una desfilada de moda, la identifi·

cació dels comerços adherits amb 

plaques, un sopar de germanor 

i l'edició d'un llibre amb textos i 

imatges que recullen la història 

d'aquesta entitat comercial. 

També a l'octubre tornaven els 

Premis Porxada, la gala del comerç 

de la ciutat, després d'un any de 

parèntesi per reconèixer la trajec·

tòria dels establiments històrics. 

Se'n van distingir 10 que celebra·

ven 25 anys, un que en feia 75, i 

deu més que superaven el cente·

nari. En aquesta edició també es 

van distingir els serveis essencials 

durant la pandèmia, les farmàcies 

i els establiments d'alimentació. i

Comerç electrònic, 
també per als
establiments locals

Del Rec al Roc
celebra el
seu 25è aniversari

Fusió de Gran Centre i Comerç de Dalt
Al maig, les associacions de comerciants Gran Centre Granollers i Comerç 
de Dalt es fusionaven en una sola entitat per "sumar, ser més forts i fer més 

pinya". L'objectiu era "sumar l'experiència de les dues associacions, els 

equips tècnics i treballar per un projecte de ciutat mantenint la singularitat 

de cada zona", així com guanyar visibilitat i representativitat, reduir despeses
i evitar duplicitats en la gestió. La nova entitat compta ara amb uns 250 
comerços i serveis associats, i des d'aleshores ja han dut a terme diverses 
activitats de promoció, des de la Gran Fira al Carrer fins a la campanya
solidària de Nadal, enguany destinada a la Fundació REIR. A més, Gran Centre 
també ha renovat la targeta de fidelització, la primera targeta de crèdit 
que s'activa arran de l'acord entre un banc i una associació de comerciants.

tancament de les botigues del grup 

Inditex: Massimo Dutti a la Por·

xada i Bershka al carrer Anselm 

Clavé, mentre que Zara, de quatre 

plantes, tancarà aquest gener.

Segons el mateix estudi de l'Ob·

servatori de centres urbans de la 

Fundació Comerç Ciutadà, Grano·

llers ha tingut una ocupació mitja·

na del 90% als locals del centre els 

darrers dos anys, una xifra força 

més alta que la mitjana catalana.

També en l'àmbit comercial, 

mitja dotzena de comerciants de 

la Porxada i els carrers del vol·

tant reactivaven l'associació Som 

Porxada, una agrupació de comer·

ciants que va néixer el 2015 per 

tal de promoure el comerç local i 

de proximitat, potenciar el centre 

històric, fer més visible el petit 

comerç i defensar·lo davant les 

grans cadenes i multinacionals. 

Al juny, Del Rec al Roc, Més que 

Comerç i Som Porxada van signar 

un acord per potenciar conjunta·

ment el comerç del nucli històric 

de la ciutat. 
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Una sentència obliga l’INSS  
a reconèixer la viduïtat 
d’una víctima de violència 
de gènere

L’expert respon

Olga Marquina
Advocada laboralista 
del Col·lectiu Ronda

«Cal indicar que aquest jutjador 
és ben conscient de l’extrema di-
ficultat que, en moltes ocasions, 
tenen determinades persones 
per acreditar el mal tracte patit, 
les vexacions i els insults, més 
quan aquestes conductes es 
produïen en un moment histò-
ric en què existia una important 
capa de silenci i de tolerància 
per una part important de la so-
cietat». Aquest és el raonament 
que ha fet el Jutjat Social núme-
ro 2 de Granollers a l’hora d’es-
timar la demanda interposada 
contra l’INSS per una dona que 
va ser víctima de violència mas-
clista en mans del seu exmarit 
després que se li denegués la 
pensió de viduïtat en conside-
rar que no reunia els requisits 
econòmics per ser-ne percepto-
ra i no podia al·legar l’excepció 
de violència de gènere per no 
haver-se acreditat judicialment 
aquesta situació. 

La norma vigent estableix que 
existeix el dret a la pensió de 
viduïtat del cònjuge supervivent 
en cas de divorci o separació, 
sempre que no hagi contret 
nou matrimoni o constituït pa-
rella de fet, exigint que sigui 
creditor d’una pensió compen-

satòria que s’extingeixi al mo-
ment de la mort de l’excònjuge. 
Però d’ençà de l’entrada en vigor 
el 24 de desembre de 2009 de 
la Llei 26/2009, les dones que 
han estat víctimes de violència 
masclista estan exemptes de 
complir amb aquest requisit «ja 
que en aquests casos es presu-
meix que si no ha existit pensió 
compensatòria no és per raons 
econòmiques, sinó com autode-
fensa i autoprotecció». A banda, 
la sentència recorda a l’INSS que 
la via judicial no és pas l’única 
vàlida per acreditar l’existència 
de maltractament i cal consi-
derar les possibles dificultats 
per «denunciar a través dels 
canals ordinaris la situació que 
patia; optant simplement per la 
dissolució del matrimoni com a 
única via per sortir de la situa-
ció de menyspreu i violència». 
I en aquest sentit, «la valoració 
de la prova s’ha de fer contex-
tualitzant el moment en que es 
produïa la invocada situació de 
violència de gènere, i sempre 
prenent en consideració que 
històricament, i fins el 2004, la 
violència de gènere no va rebre 
una tutela especial de l’ordena-
ment jurídic». En aquest cas, per 
exemple, el maltractament es va 
evidenciar a través del testimoni 
dels propis fills de la parella, el 
d’unes veïnes i els informes mè-
dics aportats. 

Una sentència valenta de la qual 
estem orgullosos i satisfets per-
què demostra com, pas a pas, 
cada vegada són més els jutjats 
que afronten la tragèdia de la 
violència masclista avantpo-
sant la necessitat de protecció 
i reconeixement de qui ha patit 
abans que no pas el rigor eco-
nomicista, inflexible i excloent 
exhibit de forma habitual per 
part de l’INSS que, amb la seva 
forma de procedir, revictimitza 
la persona.

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Durant l'any també han estat no-
tícia algunes empreses de Grano-
llers i les Franqueses per la seva 
activitat o per les inversions pro-
jectades a la ciutat. Per exemple, 
Plasticband, a la Font del Ràdium, 
dedicada a la producció de maqui-
nària i consumibles per a l'emba-
latge, ha presentat nous models de 
màquines sostenibles i que incor-
poren tecnologia 4.0 i ha llançat al 
mercat la primera fleixadora horit-
zontal 100% elèctrica i sostenible. 
Alhora, ha anunciat també la cons-
trucció d'una nova fàbrica "verda"
a les mateixes instal·lacions de la 
companyia per assumir el creixe-
ment previst els pròxims anys i per 
produir més fleix ecològic.

Riera Nadeu, especialitzada en 
la fabricació d'equips industrials 
i proveïdora de serveis per a les 
indústries química i farmacèutica, 
ha estat construint una nova nau 
d'uns 5.300 m2 al Coll de la Manya 
per traslladar-hi tota l'activitat 
productiva. La consultoria Àgora, 
especialitzada en fiscalitat, lega-
litat i temes laborals i financers, 
incorporava al març l'assessoria 
Gestió Directa, activa des de feia 
uns 15 anys a la plaça de les Hor-
tes, per reforçar els departaments 
fiscal, laboral i legal. Al març, 
GST3D, fabricant de filaments per 
a impressió 3D, obria nova fàbrica 
a Granollers, al polígon Congost, 
i al maig, l'empresa alimentària 

noves activitats empresarials.
A les Franqueses, Tecnopol Sis-

temas, especialista en membra-
nes impermeabilitzants, invertia 
2 milions d'euros en l'ampliació 
de les instal·lacions, on també ha 
creat un centre de formació per a 
professionals de la impermeabilit-
zació, i la logística Inkema, fins al 
juny amb seu a Parets, traslladava 
la central a una nau de 13.500 m2 
al Ramassar per guanyar capacitat 
productiva i logística, i centralitza 
en un mateix espai els departa-
ments de comercial, producció, 
logística, R+D i servei tècnic.

A l'altra cara de la moneda, Cri-
cursa, fabricant de vidres corbats,  
tancava l'any anunciant que entra-
va en concurs de creditors, amb un 
deute de 60 milions d'euros. X.L.

Audens Food, amb 220 treballa-
dors al polígon Jordi Camp, incor-
porava l'activitat de Freigel Food 
Solutions SAU, de Sant Fruitós 
de Bages, totes dues del mateix 
grup, per especialitzar les capa-
citats productives de les plantes 
d'elaboració. Finalment, Coty, al 
polígon Congost de Granollers, 
duia a terme l'ampliació de línies 
de producció per reforçar l'enva-
sat de fragàncies, externalitzant la 
producció de gels.

També a Granollers, grups logís-
tics començaven els treballs per 
ocupar els espais alliberats per 
altres empreses sense activitat, 
com Bimbo o Bigsa, mentre l'AJun-
tament aprovava el pla urbanístic 
del polígon Els Xops, de 55 ha, que 
pretén atreure una trentena de 

TEIXIT PRODUCTIU RIERA NADEU, COTY I PLASTICBAND HAN FET INVERSIONS MILIONÀRIES

Empreses en creixement

JOAN
DÍAZ

President de la 

Unió Empresarial 

Intersectorial (UEI)

La infl ació frena la recuperació

La recuperació al llarg de 2021 no 
ha estat tal qual esperàvem. De fet, 
ha quedat palès, un cop mes,  el 
caràcter global de la nostra econo-
mia, del qual no ens en podem des-
fer, diguin el que diguin els nostres 
polítics, i si no que els ho expliquin 
als incauts que es van deixar con-vèncer sobre el Brexit i la su�icièn-
cia de la seva economia.

Per tant, la recuperació de l'eco-
nomia mundial, i també la nostra, 
es desaccelera pels efectes de la in�lació i els efectes en les cadenes 
de subministrament global. L'eco-nomia espanyola encara el �inal 
d'any amb un menor creixement 
de l'activitat respecte al previst, una in�lació molt elevada i més di-

molt la vida si augmenten els tipus 
d'interès en el moment en què els 
bancs centrals endureixin la seva 
política monetària de forma deci-
dida. El pagament dels interessos 
del monstruós deute extern que 
hem contret pot restar moltes pos-
sibilitats d'inversió en el futur, i pot 
complicar-nos bastant les futures 
prestacions socials.

Però el motor principal de l'eco-
nomia, que és el consum, sembla 
ser que no acaba de tirar a tota mà-
quina. Això probablement es deu a una manca de con�iança en el futur 
per part dels consumidors. Potser 
per la Covid, potser pel moment 
polític, potser per la manca de con�iança sobre el futur de la nos-
tra economia. No sé quants anys 
han de passar per veure al nostre 
país una coalició ampla de govern 
dedicada a tirar endavant el país, 
aplicant les reformes necessàries,  
sense mirar les enquestes sobre 
possibles resultats electorals.

namisme en l'ocupació.
L'alça dels preus probablement 

ve condicionada pel caràcter tran-
sitori de la major part dels factors, 
però així està posant en guàrdia els 
bancs centrals, que començaran a 
endurir la seva política monetària.

Com dèiem, les perspectives 
de creixement de l'economia es-
panyola, i per tant, la catalana, és 
menor a les previstes. La Comissió 
Europea el xifra en el 4,6% per al 2021 i el 5,5% per al 2022, in�lu-
ït pels factors abans esmentats: 
manca de subministraments, en-
cariment de les matèries primeres, 
retard en l'aplicació dels fons euro-
peus i la incertesa reguladora.

D'altra banda, s'està evidenci-
ant una notable fortalesa en els 
ingressos impositius. Malgrat això, 
quedaran per sota del previst. Això ens porta a un dè�icit entorn al 
-4,5% del PIB i, per tant, la neces-
sitat de seguir en el camí de l'en-
deutament, que ens pot complicar 

ARXIU

INDÚSTRIA  Riera Nadeu ha estat construint una nova nau al Coll de la Manya
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ESPORTS
Un bronze del TwirlingCarlos Viver, punt final com a seleccionador
El Club Twirling Les Franqueses va debutar 
a l'octubre al Campionat d'Europa amb 
una medalla de bronze de Sara Cano, en la 
categoria juvenil. El club tan sols sumava un 
any des de la seva fundació. 

Carlos Viver va deixar de ser el seleccionador femení d'handbol
d'Espanya, a pocs mesos de la disputa del Mundial. Després d'acabar 
al novè lloc als Jocs Olímpics de Tòquio, la Reial Federació Espanyola
d'Handbol va comunicar l'acord per la marxa de Viver perquè hi 
havia "la necessitat d'un nou revulsiu".

El 2021 serà recordat per la ce-
lebració del Mundial Femení 
d'Handbol, que va tenir Grano-
llers com a la seu principal. El 
Palau d'Esports va acollir les tres 
fases de la cita internacional i va 
ser l'única que va organitzar la 
darrera fase, des dels quarts de 
final fins a la somiada final. 

La ciutat va ser l'epicentre de 
l'handbol femení internacional, 
del 2 al 19 de desembre, quan 
Noruega va guanyar el seu quart 
or en un Campionat del Món. Les 
noruegues van aconseguir la vic-
tòria contra França a la final i a les 
semifinals havien eliminat Espa-
nya. En la final de consolació, Di-
namarca pujaria al tercer esglaó 
del podi final. "El mundial ha es-
tat un element crucial pel futur 
de l'esport femení a Granollers 
i Catalunya, també ha estat es-
sencial per reconèixer Grano-
llers com la capital mundial de 
l'handbol", deia l'alcalde Josep 
Mayoral, que se satisfeia del gran 
nombre d'activitats que s'havien 
celebrat a la ciutat, en paral·lel a 
l'esdeveniment esportiu: "hem 
rebut gent d'arreu del món. 

HANDBOL | Mundial  DEL 2 AL 19 DE DESEMBRE EL PALAU D'ESPORTS ACULL EL MUNDIAL FEMENÍ

Hem comprovat que el mundial 
era un projecte de ciutat, que ha 
sumat totes les entitats esporti-
ves i un col·lectiu humà extraor-
dinari". 

A banda de la disputa esportiva 
del Mundial, Granollers va demos-
trar que pot organitzar un esdeve-
niment internacional i que compta 
amb un gran nombre de volunta-
ris, concretament prop de mig 
miler. "Durant els 19 dies hi han 

Granollers, capital de 
l'handbol femení mundial

Kaba Gassama ha tancat un any 
per emmarcar. La granollerina 

Gassama guanya l'European 

League i és quarta al Mundial

ha aconseguit èxits en l'àmbit de 
clubs i seleccions. L'esportista, 

LA GRANOLLERINA VA DISPUTAR AMB ÈXIT LA COMPETICIÓ CONTINENTAL DE CLUBS

MUNDIAL  El Palau d'Esports en un dels partits de la fase final

TONI TORILLAS / RFEBM

Abril Conesa, Txell Mas i 
Antonio Garcia, olímpics

JOCS OLÍMPICS ANTONIO GARCIA, BRONZE EN HANDBOL

Tot i els dubtes per la Covid-19, 
finalment Tòquio va celebrar 
els Jocs Olímpics un any després 
del que havia previst. L'estiu del 
2021 va ser intens per a tres es-
portistes, que es van convertir en 
olímpics: Txell Mas, del CN Les 
Franqueses; Abril Conesa, del CN 
Granollers, i Antonio Garcia Ro-
bledo, del Fraikin Granollers. 

Dels tres participants, Antonio 
Garcia va ser l'únic que va tornar a 
terres vallesanes amb una meda-
lla olímpica, un bronze. El capità  
vallesà del Fraikin, va aconseguir 
el tercer lloc després de guanyar 

amb Espanya la final de consola-
ció contra Egipte, per 31 a 33. La 
selecció espanyola va disputar la 
final pel tercer lloc contra els egip-
cis després de perdre la semifinal 
contra Dinamarca, que permetia 
al vallesà sumar un bronze olím-
pic als seus 37 anys. “En aquesta 
generació ens faltava una me-
dalla olímpica”, deia el llagos-
tenc en acabar el duel, que afegia: 
“guanyar una medalla olímpica 
és molt especial, és molt bonic”.

Pel que fa a Mas i Conesa, van 
participar en la natació artística 
espanyola amb diploma olímpic.  

JL.R.B.

MEDALLA DE BRONZE  El jugador del Fraikin guanya el bronze amb Espanya

hagut uns 380 voluntaris actius 
diàriament, tot i que hi havia 
mig miler inscrits. És un llegat 
molt important i tothom tin-
drà molt present la tasca dels 
voluntaris", explicava el regidor 
d'Esports, Álvaro Ferrer, que tam-
bé apuntava el paper en la lluita 
per la igualtat: "amagat darrere 
de tot això hi ha la lluita per la 
igualtat entre homes i dones i el 
Mundial ajuda".  jl.rodríguez b.

formada al BM Granollers, va viu-
re la decepció de no entrar en la 
llista final per disputar els Jocs 
Olímpics de Tòquio, però va com-
plir el somni de jugar el Mundial 
d'Handbol, amb un meritori quart 
lloc amb Espanya. "L'ambient 
ha estat espectacular, sempre 
ens han animat, fins i tot en els 
moments més complicats. Hem 
de donar les gràcies", explicava 
Gassama, qui admetia que en aca-
bar el partit havia plorat "d'ale-
gria perquè m'ha costat molt 
arribar fins aquí".

Amb el Nantes Atlantique, Kaba 
Gassama va completar una tem-
porada d'èxit amb la consecució 
de l'European League. La jugado-
ra va contribuir en la victòria de 
l'equip  francès amb quatre gols. 
En acabar el curs, va marxar cap 
al Fleury Loiret, de França.  

AMB LA COPA  Kaba Gassama amb el trofeu de l'European League

NANTES ATLANTIQUE

Triomf de la 'sincro' a l'Europeu

Fins a quatre medalles va guanyar la natació artística a l'Europeu de 
Budapest (Romania) al maig. Meritxell Mas i Cecília Jiménez, del CN Les 
Franqueses, i Abril Conesa, del CN Granollers, van guanyar en equip un 
bronze tècnic i una plata de lliure; mentre que Pau Ribes, del CN Les 
Franqueses, va guanyar dues plates en duet mixt tècnic i lliure.

RFEN

Resum de l'any
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xavier solanas

Durant el primer trimestre del 
2021, els entrenaments dels clubs 
federats es van reprendre amb 
limitacions d'aforament i amb 
l'entrada de la primavera van tor-
nar les competicions oficials, que 
s'havien suspès a l'inici de tempo-
rada. Les restriccions d'accés, l'ús 
de mascareta i l'obligatorietat de 
rentar-se les mans amb gel hidro-
alcohòlic va permetre l'assistèn-
cia de públic a les instal·lacions 
esportives. 

Entre les imatges del primer 
trimestre, destaca la tornada com-
petitiva del CF Les Franqueses, 
que va poder completar la seva 
primera temporada històrica a 
la Primera Catalana de futbol. Els 
equips federats van poder comple-
tar les seves lligues territorials, tot 
i que l'ajornament de partits per la 
Covid-19 va ser una constant, que 
amb el pas de les setmanes de l'any 
va anar a menys. Fins i tot, es van 
reprendre els entrenaments i els 
partits del Consell Esportiu del Va-
llès Oriental a partir de l'abril. Això 
sí, les competicions van reduir el 
nombre d'equips participants i el 
seu format. 

Amb el nou curs 2021-2022, les 
competicions es van iniciar amb 
normalitat, però més tard de l'ha-
bitual, al voltant de l'octubre.

Sense Granollers Cup
Tot i recuperar l'activitat esporti-
va, la Granollers Cup novament es 

POLIESPORTIU DES DE FINALS DE MARÇ A MITJANS DE DESEMBRE, L'ESPORT TORNA A ACTIVAR-SE

L'activitat de l'esport federat
es recupera, però amb incertesa

va suspendre per segon any con-
secutiu. En canvi, el campionat va-
llesà del Torneig Coaliment, també 
d'handbol, va aplegar prop d'un 
miler d'esportistes al maig. També 
el cinquè mes de l'any, el Circuit de 
Barcelona-Catalunya va aplegar un 
miler d'aficionats per la Fórmula 1, 
i al juny, per MotoGP, es va viure 
una gran jornada amb 19.352 es-
pectadors, que coincidia amb una 
millora epidemiològica.
 
El Tast, pioner en asfalt
La ciutat ha estat pionera en re-
preses esportives, com ara el 24 
d'abril, amb la disputa de la pri-
mera gran cursa d'asfalt amb un 
miler de participats. Va ser amb El 
Tast de la Mitja, i posteriorment, al 
juny, se celebraria la mítica Mitja, 

La Mitja Granollers 2021 serà re-
cordada com una cursa d'edició li-
mitada. La prova s'acostuma a ce-
lebrar al febrer, però per motius 
de la Covid va passar al 5 de juny, 
en dissabte. La cursa popular va 
aplegar prop de 2.000 atletes i va 
ser una de les proves atlètiques 
pioneres de 21 km, que es van po-
der celebrar a l'estiu. 

El circuit es va modificar i es va 
allunyar del nucli urbà per evi-
tar aglomeracions, amb sortida 
i arribada a l'avinguda Sant Julià 
amb el carrer de l'Empordà. El re-
corregut passava entre polígons 
industrials, de Granollers a la Gar-
riga, passant per Canovelles i les 
Franqueses. Els atletes populars 
van acabar satisfets i els de l'elit 
van mostrar un alt nivell compe-
titiu. Els guanyadors van ser Ayad 

La Mitja supera la Covid 
amb una edició especial

ATLETISME  GUENYEN AYAD LAMDASSEM I KAROLINA NADOLSKA

Lamdassem i Karolina Nadolska, 
dos atletes que van agrair la cur-
sa granollerina perquè va formar 
part de la seva preparació de cara 
els Jocs Olímpics de Tòquio. 

L'AE La Mitja té la intenció de 
recuperar el circuit tradicional el 
2022 i que el d'enguany quedi en 
la memòria dels més de 2.000 at-
letes que van completar-lo al juny, 
després d'haver hagut d'ajornar 
la prova a començaments d'any 
a causa de la Covid. "Hem acon-

seguit un circuit ràpid, però no-

saltres volem tornar al primer 

cap de setmana de febrer en 

el recorregut habitual", deia el 
president de la Federació Catala-
na d'Atletisme i un dels responsa-
bles de l'AE La Mitja, Joan Villuen-
das, que es mostrava satisfet dels 
temps i la participació. 

arxiu

FUTBOL  SOLIVELLES TORNA AL CLUB DESPRÉS D'HAVER ESTAT DESTITUÏT LA TEMPORADA PASSADA

però en un nou circuit lluny del nu-
cli urbà per evitar aglomeracions. 

La tardor recupera l'esport
Els esdeveniments esportius es 
van concentrar a la tardor, com ara 
la cursa del CN Granollers, la cursa 
Els 10 de les Franqueses o el cam-
pionat de Freestyle de motocròs 
al Palau d'Esports. Fins i tot, al de-
sembre es va celebrar amb èxit el 
Mundial d'Handbol Femení, del 2 
al 19 de desembre. 

Un final d'any 'inesperat'
Res feia pensar que l'any acabaria 
com es va iniciar, amb la suspen-
sió dels campus de Nadal d'alguns 
clubs. Fins i tot, s'ha suspès el Tor-
neig de Nadal del CB Granollers, 
per segon any consecutiu.  jl.r.b.

El CB Granollers masculí va lluitar 
per la permanència a la Lliga EBA 
fins a l'última jornada, tot i que va 
acabar amb el descens de catego-
ria. L'equip dirigit per Ricard Ven-
tura no va poder salvar la catego-
ria estatal, tot i que va mostrar un 
bon nivell de joc durant el curs. 
L'equip es va veure afectat per les 
restriccions de la Covid i els ajor-
naments constants, cosa que va 
dificultar el curs esportiu. Des de 
l'estiu, Toni Olivares s'ha fet càr-
rec de l'equip amb l'objectiu de 
consolidar un projecte a Copa Ca-
talunya i intentar lluitar per l'as-
cens amb jugadors de la casa. 

El CBG masculí 
perd la Lliga EBA i 
baixa a Copa

El FS Ciutat Granollers va assolir 
el curs passat un ascens histò-
ric a la Segona Catalana. El club 
va decidir la temporada passada 
competir a les lligues territorials 
de futbol sala de la Federació Ca-
talana de Futbol i ho va fer amb 
èxit. A la seva primera temporada 
va aconseguir l'ascens a la Segona 
Catalana després d'un any d'èxit, 
tot i que aquesta nova campa-
nya lluita per la salvació. Pel que 
fa al filial, el 2021 va quedar-se 
a les portes de l'ascens, també a 
Segona Catalana, tot i que aques-
ta campanya torna a situar-se en 
llocs per fer l'ascens. 

BÀSQUET FUTBOL SALA

El FS Ciutat puja a 
la Segona Catalana 
al debut de Tercera

EN JOC  Un partit del CF Les Franqueses contra el CF Mollet UE

EN CURSA  Un dels moments de la sortida de la prova

L'Esport Club Granollers va des-
fer a l'estiu un projecte que va fer 
somiar a l'afició del carrer Giro-
na amb l'ascens a la nova Segona 
RFEF –antiga Segona B–. L'equip 
dirigit per José Solivelles va acon-
seguir situar-se a la promoció d'as-
cens i va quedar-se a les portes de 
la gran final per l'ascens després 
de perdre contra el Sant Andreu en 
una eliminatòria fatídica (0-1):  en 
l'última acció de l'afegit, Pau Dar-
bra va fallar un penal, que hauria 
forçat una pròrroga.

L'afició local es va bolcar amb 
el seu equip durant el primer se-
mestre del 2021 i va sorprendre 
la marxa de Solivelles després 
d'una trajectòria impecable. La 
destitució del tècnic de Rubí va 

anar acompanyada amb la marxa 
de tota la plantilla perquè el club 
volia fer un nou projecte amb me-
nors de 23 anys.

La nova era de l'ECG arribava 
de la mà de Javier Pérez, tècnic 
de confiança de Nama Sports que 
després d'un inici irregular va de-
cidir marxar del club i deixar sen-
se entrenador al club. "Crec que 

l'equip té potencial, però crec 

que jo no el puc fer tirar enda-

vant", deia Pérez.
Finalment, la directiva grano-

llerina va assumir les regnes de 
la situació, i la corda amb Nama 
Sports es va tensar quan el club va 
decidir recuperar Solivelles, que ja 
suma deu partits oficials i que ha 
renovat part de la plantilla. Entre 

L'ECG desfà un projecte engrescador
Pérez i Solivelles, Martí Domènech 
va assumir la direcció de l'equip 
com a tècnic interí. 

Àngel Aguirre, nou president
La candidatura d'Àngel Aguirre, de 
59 anys i comercial de professió, 
va ser l'única que va presentar-se 
a les eleccions de l'EC Granollers 
al juny. Aguirre era el vicepresi-
dent del club des del gener del 
2019 al costat de Juan Castillo, que 
enguany va decidir dimitir de la 
presidència per motius personals. 
El nou president té la principal 
tasca de fer créixer la massa social 
de l'ECG i readreçar la situació es-
portiva del primer equip, que lluita 
per la permanència a la complica-
da Tercera RFEF. 
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BMG
El camí a la Lliga Europa EHF del 

Fraikin Granollers va arribar fins 

a la segona ronda de la competi·

ció continental i es va quedar a 

les portes de la desitjada fase de 

grups. L'equip d'Antonio Rama va 

perdre els dos partits de l'elimina·

tòria contra el Kadetten Schaffhau·

sen, a l'anada per 36 a 33 i la torna·

da avui dimarts al Palau d'Esports 

per 27 a 32. 

L'equip granollerí havia assolit 

la plaça continental després de sol·

licitar·la per haver quedat al quart 

lloc el curs 2020·2021. El club va 

viure amb il·lusió la participació 

europea i enguany manté la línia 

ascendent de joc i té com objectiu 

tornar a Europa. 

Marxa Marc Garcia
El capità del Fraikin Granollers, 

Marc Garcia, va anunciar al març 

que es retirava. El central, de 36 

anys, va comunicar la seva decisió 

al club i, posteriorment, va fer una 

roda de premsa al Palau d'Esports. 

El jugador del Fraikin va ser aco·

miadat amb honors per l'aficionat 

i el món de l'handbol. 

HANDBOL EL FRAIKIN ACABA LA TEMPORADA AL QUART LLOC DE LA LLIGA ASOBAL

Efímera participació a Europa

Novena Supercopa de Catalunya del KH-7

El KH-7 Granollers femení va ser el dominador de la final de la Supercopa 

de Catalunya contra l'Handbol Sant Quirze al Palau d'Esports, per 31 a 

23. L'etapa de Salva Puig va arrencar amb un nou títol per a les vitrines 

granollerines, que ja encadena nou trofeus de la copa catalana i és l'equip 

dominador del trofeu. El nou equip de Puig iniciava de la millor manera 

després de la marxa de la banqueta de Robert Cuesta. D'altra banda, 

l'equip filial del KH-7 aconseguia un ascens a la Divisió d'Honor de Plata 

després de completar amb èxit una fase final a Gran Canària. 

L'empresari Víctor Font, veí de 

Granollers, va perdre les eleccions 

del FC Barcelona davant Joan La·

porta al març. La candidatura del 

granollerí va ser la segona més 

votada amb 16.679 vots, que su·

posa el 29,99% dels participants. 

La candidatura que va guanyar 

les eleccions àmpliament va ser  

l'expresident Joan Laporta, que va 

rebre 30.184 vots, el 54,28% dels 

55.611 socis i sòcies que van votar 

als comicis. 

Recentment, el granollerí no ha 

descartat tornar a presentar·se en 

unes noves eleccions a la presi·

dència del FC Barcelona. 

Amb Joan Laporta al capda·

vant del club, Sergi Barjuan va 

ser escollit per dirigir el filial del 

FC Barcelona a la nova Primera 

RFEF. A la tardor, el franquesí va 

haver de dirigir també el primer 

equip després de la destitució de 

Ronald Koeman. Així, Barjuan va 

asseure's a la banqueta del Camp 

Nou en partits de la Primera Divi·

sió i de la Lliga de Campions fins 

a l'arribada de Xavi Hernández.  

Víctor Font perd 

les eleccions

i Sergi és tècnic
Temporada de contrastos per als 

germans Espargaró, un cop acaba·

da la temporada de MotoGP. Men·

tre que l'Aleix (Aprilia Factory 

Racing) ha aconseguit el 8è lloc 

de la classificació general; el Pol, 

que s'estrenava amb Repsol Hon·

da Team, ha estat 12è, en un curs 

per oblidar. La 8a posició d'Aleix 

Espargaró suposa la seva millor 

posició en cinc temporades amb 

Aprilia –a les anteriors va acabar 

al 17è lloc, en dues ocasions, al 

15è i al 14è–. Pel que fa al Pol, la 

temporada del 2021 ha estat per 

esborrar, malgrat haver debutat 

amb l'equip Repsol Honda i com·

plir un somni. 

30 anys del Circuit
El Circuit de Barcelona·Catalunya  

va celebrar tímidament al novem·

bre els 30 anys de la seva inaugu·

ració. La Covid·19 va fer trontollar 

les espectatives de l'asfalt vallesà, 

tot i que va poder celebrar un ca·

lendari amb gran part de la seva 

activitat, però al primer semestre 

de l'any amb la falta d'aficionats.  

FUTBOL MOTOR

El millor any 

d'Aleix a MotoGP 

amb Aprilia
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CULTURA
Carnaval virtualEls Reis d'Orient més televisius
El Carnaval va haver de ser virtual. Alguns 

dels actes més litúrgics es van poder seguir 

a través del YouTube municipal i des de 

l’Ajuntament es va fer una crida a compartir a les xarxes fotogra�ies de disfresses.
Per primer cop en molt de temps la nit més màgica de l'any va haver

de prescindir de les tradicionals cavalcades per evitar aglomeracions. 

Els Reis d'Orient van ser més televisius que mai i el senyal de VOTV i

les xarxes socials municipals van ser les eines per transmetre el seu 

missatge. El patge Gregori amb mascareta  ja albirava aqeusta fórmula.

El sector cultural i l'oci nocturn 

van ser dos dels àmbits que van 

patir amb més intensitat la para-

lització de l'activitat que va mar-

car el 2020, una situació que enca-

ra s'arrossegava a començaments 

d'aquest any. El país es trobava 

immers en plena tercera onada 

i, en conseqüència, el Procicat va decidir allargar el con�inament lo-
cal i el toc de queda. Les escoles de 

dansa va ser un col·lectiu que va 

mostrar especialment el seu des-

acord per la normativa que obliga-

va a tancar les aules, i a Granollers 

i comarca l'alumnat va protagoni-

zar una campanya en contra.

La xifra de vacunats augmen-

tava i la velocitat de contagi ana-

va disminuint. Enmig d'aquest 

panorama, la ciutat  disposava 

d'una oferta cultural i d'especta-

cles adaptada la nova realitat. Una 

bona prova d'això van ser dues de 

les primeres cites tradicionals de 

l'any, les representacions dels Pas-

torets i el concert d'El Messies de 

Händel. Malgrat els inconvenients, 

van exhaurir les localitats dispo-nibles, un signi�icatiu indicador de 
l'interès del públic per recuperar 

una certa normalitat.

 En general, el 2021 ha estat 

marcat per la progressiva represa 

Escena grAn presentava una programació 

amb el lema revelador 'Amb moltes ganes' 

La consigna era fer les coses adaptades

i d'una manera diferent, però fer-les

tacle de petit format, pensat per 

a teatres i adaptat a les mesures 

de prevenció. També van anar ar-

ribant amb normalitat el festival 

FemPop a Roca Umbert, el cicle la 

Música del Cel a l'església de Sant 

Esteve i el Microteatre. Escena 

GrAn presentava la programació 

de primavera, amb un lema reve-

lador: Amb moltes ganes.

La creu va ser la cancel·lació 

de la Fira i Festes de l'Ascensió, 

ARXIU

CANTÀNIA  El projecte va canviar el TAG pel Palau, i va permetre tirar endavant el projecte col·lectiu

EQUIPAMENTS I ENTITATS HAN SOVINTEJAT CANCEL·LACIONS I AJORNAMENTS, TOT I QUE S'HAN ANAT RECUPERANT AFORAMENTS I ASSISTÈNCIA D'ESPECTADORS

Progressiva represa del pols cultural

del pols cultural, així com per la 

recuperació dels aforaments i de 

l'assistència d'espectadors, gràci-

es a la progressiva relaxació de les 

restriccions. Tot i això, les cancel-

lacions, canvis i ajornaments tam-

bé han sovintejat, sobretot pel que 

fa a actes més massius.

A mitjans de febrer les dades 

epidemiològiques van començar 

a millorar lleugerament. En con-seqüència, es van �lexibilitzar al-

gunes mesures. Es van equiparar 

les llibreries als equipaments cul-

turals, de manera que van deixar 

d'estar subjectes a les restriccions 

del comerç i van poder obrir el 

cap de setmana.

Al març el risc de rebrot anava 

de baixa i s'afrontava l'any amb 

un altre ànim. El grup Buhos va 

recollir ben bé aquest esperit pre-

sentant al TAG Teràpia col·lectiva, 

un títol escaient per a un espec-

Resum de l'any

TRACY
SIRÉS 

Directora artística 

del Teatre Auditori 

de Granollers

Temps d'incerteses; temps d'adaptacions!
rem que no normalitzat a la llarga.

Els nostres artistes troben a 

faltar palpar les emocions del 

nostre públic. Aquell somriure, 

aquell rostre emocionat o aquella 

expressió que amb la mascareta queda a mig gas. En de�initiva, el 
retorn de la gestualitat del públic 

al 100% cap a tot el que passa a 

l'escenari.

Però tenim molta sort. Tenim un públic �idel i molt compromès que 
segueix apostant per tot allò que 

programem i que dona sentit a la 

nostra feina.

Per començar aquesta nova 

Si alguna cosa hem après durant 

aquest 2021 és que ha estat un 

any ple de canvis, i ens hem vist 

afectats per una pandèmia que ar-

rosseguem des del 2020.La paraula que ha de�init millor 
l'estat amb el qual hem hagut de 

executar-lo, tot i que sense públic; 

i Cantània, que aquest any es va 

celebrar al Palau d'Esports de la 

ciutat compartint espai com a seu 

de vacunació. Alguns exemples en 

què, un cop més, es manifesta que 

la cultura s'adapta als nous temps 

i segueix amb aquesta etiqueta de 

resiliència; de resistència i de llui-

ta (o podríem dir-ne compromís) 

per apropar les arts escèniques a 

tothom!

Les nostres formacions resi-

dents tampoc ho han tingut fàcil 

i cantar i tocar amb mascareta ha 

esdevingut un fet habitual i espe-

conviure durant el 2021, i també 

el 2020, és incertesa. Malgrat tot, 

aquesta incertesa l'hem transfor-

mat en una capacitat de treball en 

equip i una lluita diària per tirar 

endavant la nostra activitat habi-

tual i readaptar aquells projectes 

i activitats per tal de poder-los 

seguir fent i a la vegada, complint 

amb les mesures corresponents. 

En són exemples el projecte edu-

catiu Mapadeball que enguany 

va tenir lloc a l'exterior de Roca 

Umbert i diferents alumnes de 

secundària de Granollers i les 

Franqueses del Vallès van poder 

temporada, que compartim amb 

els diferents equipaments d'Esce-

na grAn, ens semblava que el lema 

Aixequem el vol era molt indicat. 

Perquè la cultura ens fa volar, ens 

evadeix de la rutina i a la vegada 

ens fa pensar. Però pensar d'una 

manera sana i constructiva. Per-

què tots sabem que el què ha ac-

centuat aquesta pandèmia són els 

problemes de salut mental (com 

ha tractat la darrera edició de La 

Marató).

Nosaltres no som experts en 

medicina, però sí que sabem que 

amb la cultura podem fer un món 

una mica millor. I això ens motiva 

a seguir avançant amb il·lusió.

Bones festes a tothom!

que enguany havia de celebrar 

una edició amb números rodons, 

la 70a. Com a consol, es va disse-

nyar un programa alternatiu que, 

pel que fa a l'àmbit cultural, va 

incloure un seguit d'activitats per 

dinamitzar un dels sectors més 

castigats per la Covid. Els parcs 

de Ponent i de Torras Villà es van 

convertir en centres neuràlgics de 

l'activitat, sumats a equipaments 

culturals com el TAG, la Nau B1 i 

els museus.

 Entre maig i juny es va celebrar 

la Mostra d'Art Urbà a Roca Um-

bert i el festival Opera Aperta. De 

fet, el mes de juny va marcar un punt d'in�lexió. Va ser el moment 
en què la ciutat va començar a re-

cuperar el ritme d'activitats ante-

rior a la pandèmia, presentant el 

programa Segueix la Cultura, una 

temporada d'estiu amb prop d'un 

centenar de propostes gratuïtes el 

juny i el juliol. 2.000 entrades es 

van posar a disposició del públic, 

amb reserva prèvia per garantir 

els aforaments permesos.

La consigna era la de fer les co-

ses d'una manera diferent, però 

fer-les. Entre les iniciatives resca-

tades, una nova edició de l'Obert x 

Vacances –la segona en pandèmia, 

i aquesta vegada amb alguns es-

pectacles amb entrades exhauri-

des–; la recuperació del festival 

Musik N Viu, suspès l'any passat, 

o també les projeccions a la fresca 

del Cinemafreshhh!.

Continua a la pàgina 25
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arxiu / toni torrillas

LA PROGRAMACIÓ DE TARDOR D'ESCENA GRAN RECUPERAVA GAIREBÉ LA NORMALITAT, AMB UNA SEIXANTENA D'ESPECTACLES I GRANS NOMS DE L'ESCENA DEL PAÍS

La cultura d'arrel torna a prendre el carrer

DIABLES  Van poder tornar a portar el foc i les espurnes al centre

Un Sant Jordi gairebé 'normal'

Granollers va celebrar la diada de Sant Jordi, tot i que amb totes les precaucions 
i sempre d'acord amb el pla específic del Procicat. Va ser una demostració 
exitosa de la possibilitat de recuperar el to festiu, malgrat el context advers. 
Les tradicionals parades no es van poder instal·lar sota la Porxada, però les 
llibreries sí que van poder fer-ho al carrer, davant dels seus establiments 
i seguint tots els protocols d'espai i seguretat marcats. També es van poder 
fer algunes signatures de llibres, amb tanques i control d'aforament.

arxiu /xavier solanas

També es van recuperar altres ma-

nifestacions de la cultura popular, 

com l'aplec sardanista i l'esbart 

dansaire, entre d'altres.

 Una altra gran mostra d'aques-

ta adaptació obligada a les cir-

cumstàncies va ser la complexa 

organització d'una nova edició 

de la cantata educativa Cantània, 

suspesa l'any anterior. Les res-

triccions no permetien l'accés del 

total de 2.100 cantaires al TAG i 

l'espectacle es va traslladar al Pa-

lau d'Esports, amb una amplitud 

que garantia el manteniment dels 

grups bombolla.

Un estira-i-arronsa
En aquells moments un nou ter-

me es va començar a incorporar al 

diccionari pandèmic: desescalada. 

Tanmateix, al juliol es produeix un 

increment de contagis i es constata 

que la desescalada s'ha fet mas-

sa de pressa, i el Govern decideix 

tornar a tancar l'oci nocturn en es-

pais interiors i també obliga a fer 

test d'antígens o tenir la pauta de 

vacunació completa per poder as-

sistir a esdeveniments amb més de 

500 persones. En acabat, tot aboca 

a reinstaurar el toc de queda, per 

tractar de contenir la nova onada, 

enmig de crides a la prudència. 

Amb aquest context i amb la pre-

visió que l'agost seria un període 

complicat, Blancs i Blaus van poder 

oferir 9 dies de gresca l'última set-

mana d'agost, amb actes conjunts, 

sense competitivitat entre colles i 

amb aforament limitat al 70%. Era 

la festa major adaptada. Les entra-

des van volar en qüestió d'hores.

 Al setembre, i després de quatre 

cancel·lacions, el festival MiniBeat anunciava el seu ajornament fins 

al maig de 2022, alhora que l'or-

ganització es mostrava crítica amb 

les restriccions al món cultural.

També al setembre Escena grAn 

presentava la nova temporada de 

tardor 2021-2022 amb un eslògan 

que deixava clares les intencions: 

Aixequem el vol!. La programació 

era ambiciosa, amb més d'una 

seixantena d'espectacles i grans 

noms de l'escena cultural del país.

Finalment, a l'octubre es ma-

terialitzava el permís del Govern 

per reobrir l'oci nocturn en espais interiors, amb certificat Covid. 
L'aforament dels locals estava li-

mitat al 70%, es permetia ballar i 

la mascareta era obligatòria en tot 

moment excepte quan s'estigués 

consumint. Pocs dies més tard 

també s'aixecaven les restriccions 

d'aforament en restauració i equi-

paments culturals, que tornava a 

ser del 100%.

Un dels primers esdeveniments 

de gran format que hauria pogut beneficiar-se d'aquesta relaxació 
podria haver estat el festival Fu-

siònica, però diversos condicio-

nants van portar a reubicar-lo a 

l'interior de la Nau B1.

Altres iniciatives que han tin-

gut lloc durant el darrer trimestre 

han estat el Cicle de Jazz, el festi-

val Fantàstik, el Microteatre i el 

festival Panoràmic, que creixia en 

durada i activitats.  c.r.

Ve de la pàgina 24
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La compra per part de l'Ajuntament de l'obra de grans dimen-

sions Submergències, pintada in situ al Museu de Granollers, ha 

culminat el que es podria descriure com l'Any Viaplana. L'ar-

tista granollerí Vicenç Viaplana, un dels de més projecció de 

la ciutat, iniciava el 2021 amb l'exposició antològica Viaplana, 

els llocs de la pintura, a l'Espai Volart de la Fundació Vila Casas, 

que a la primavera també duia l'obra del granollerí al Centre 

Cultural la Mercè de Girona. Aquest 2021 també es va poder 

veure el resultat del treball de l'artista d'entre octubre i no-

vembre de 2020 al Museu, amb la mostra, durant la primavera, 

Pintant a la 4a planta, amb l'obra de gran format adquirida per 

44.000 euros per al Patronat Municipal del Museu. Ara, Sub-

mergències és a punt d'instal·lar-se al Museu de Ciències Na-

turals de Granollers, coincidint amb el 10è aniversari del nou 

edifici del museu i els 35 anys de la creació de la Tela. M.E. 

ARXIU / ACN

ART L'ARTISTA GRANOLLERÍ HA ESTAT PROTAGONISTA D'UNA RETROSPECTIVA A LA FUNDACIÓ VILA CASAS I HA PRESENTAT EL PROJECTE 'SUBMERGÈNCIES' AL MUSEU

L'any Viaplana

■ El també granollerí Vicens Vacca, 
un dels artistes de referència de l'art 
sonor del país, ha viscut també un any 
dolç. Aquesta tardor, el Centre d'Art 
Tecla Sala de l'Hospitalet li ha dedicat 
la seva primera retrospectiva –titulada 
Fora de cap lloc–, amb una selecció de 
treballs que van des de la dècada dels 
80 fins a l'actualitat. Enguany, Vacca 
també ha exposat al Museu de Torto-
sa, entre altres espais. A més, ha estat 
impulsor del cicle d'art contemporani 
Ítem Sèries del Casino.

VICENS VACCA TAMBÉ 
HA VISCUT LA PRIMERA 
RETROSPECTIVA

Murals i gran mostra a Barcelona de Fontcuberta

El prestigiós fotògraf resident a Roca Umbert Joan Fontcuberta estrenava al juliol a Igualada
el mural gegant sobre el confinament que li havia encarregat Òmnium i el festival Cruïlla,
i en el qual destacava la imatge del granollerí i veí de taller Ramon Aumedes. De fet, aquest
no és l'únic fotomosaic de Fontcuberta que enguany s'ha estrenat a l'espai públic. A més, 
després de 13 anys, Fontcuberta ha estat protagonista d'una primera gran mostra de 
la seva obra a Barcelona –Monstres, que encara es pot visitar a Can Framis fins al gener–.

Un nou 'mur que parla' al barri Congost

El projecte d'art urbà i comunitari Murs que parlen s'engrossia al juny amb una nova obra
de grans dimensions a la plaça de la Llibertat del barri Congost. L'autor, 3TTMAN –el francès 
Louis Lambert–, s'inspirava en les idees del veïnat sobre els mesos de confinament.

Primer maping a les Franqueses

La darrera dècada, els màpings –projeccions audiovisuals sobre façanes– s'han anat 
popularitzant i, fins i tot, substituint espectacles pirotècnics. A les Franqueses aquest Nadal 
es va viure el primer videomaping, projectat sobre la façana de l'edifici consistorial. L'alcalde 
ja avançava que segurament no serà la primera vegada.

ÒMNIUM X.SOLANAS

AJUNTAMENT

L'escriptor granollerí Albert Fonrs reco-

llirà en un llibre la història del 31 de maig 

de 1938, quan la ciutat va ser bombardeja-

da per l'aviació feixista que va provocar un 

mínim de 224 morts i centenars de ferits i 

edificis en runes. Al maig es presentava el 

projecte a Can Jonch en el marc de la campa-

nya Contra l'oblit, que ha acabat de recopilar 

testimonis i documents sobre el dia més trà-

gic de la història de la ciutat. La d'enguany 

ha estat la primera fase del projecte, que a 

partir de 2022 passarà a un segon nivell, en 

què Forns començarà a treballar en el llibre, 

que es vol tenir enllestit el maig de 2023.

Forns explicava que la idea d'aquest pro-

jecte li va venir quan escrivia el seu darrer 

llibre –Abans de les cinc som a casa (Edici-

ons 62), 40è Premi Sant Joan–, inspirat en 

un dietari. "Aquest tipus de documents 

ajuden a explicar-nos i a donar una vi-

sió diferent de la dels historiadors, més 

emotiva", considera. Precisament al llibre 

hi parla de Walter Kempowski, un alemany 

que va fer una crida per rebre fotos i docu-

ments de l'alemanya nazi per fer un retrat 

col·lectiu de l'època. Amb tot el materi-

al rebut, va fer una obra de 10 volums. La 

proposta de Kempowski ha inspirat el futur 

llibre de Forn sobre el bombardeig de Gra-

nollers, que se centrarà en un sol dia, aquell 

31 de març de 1938. L'autor alemany també 

va dedicar una part de la seva extensa obra a 

reproduir el dia de la detenció de Hitler, una 

reconstrucció amb més de 120 testimonis. 

LITERATURA I MEMÒRIA UN PROJECTE CORAL QUE CULMINARÀ EL 2023

Albert Forns recollirà en un llibre 

els testimonis del bombardeig
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A INTECAT donem les campanades

12 dies amb fins al 12% de descompte.

Any Nou,
Mac Nou.
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GRANOLLERS. Ni la màgia dels Reis 

d'Orient i els patges Gregori, Llum 

i Picarol poden garantir al 100% 

la cavalcada de dimecres a la tar-

da. Amb tot, la previsió inicial era 

recuperar aquesta tradició, que 

l'any passat es va veure estron-

cada per la pandèmia, perquè els 

infants de la ciutat puguin tornar 

a veure ses majestats lluir els ves-

tits estrenats fa dos anys i que no han tornat a des�ilar. 
Així, es pretenia reprendre la 

picarolada (17 h) al Campament 

Reial de Roca Umbert per tal de 

despertar Melcior, Gaspar i Balta-

sar, perquè arrenquin la cavalca-

da (17.30 h). Els carrers es talla-

ran segons el pas de la cavalcada 

i aquesta es voldria que acabés, 

com és habitual, amb la recepció 

a la plaça de la Porxada. Això sí, 

el recorregut de les carrosses ha 

canviat per adaptar-se a les me-

sures Covid, de manera que s'han 

triat carrers més amplis, que per-

metin una major distància i menys 

aglomeracions. 

Així, en comptes de pujar per 

Anselm Clavé, ses majestats ani-

ran per l'avinguda Sant Esteve, 

l'avinguda del Parc i el carrer Gi-rona �ins a girar per Torras i Ba-
ges. A la plaça de la Constitució, en�ilaran Roger de Flor �ins al car-

AJUNTAMENT

PENDENTS DE LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES Aquest és el recorregut previst de la cavalcada aquest any, tot i que està 
sotmès a canvis i, fins i tot, a anul·lacions. L'augment de contagis i les noves restriccions decretades la setmana passada 
pel Procicat fa que el govern local es plantegi altres escenaris. Consulteu somgranollers.cat per a posibles canvis.

FESTES NADALENQUES LA CAVALCADA, TAL COM ESTAVA CONCEBUDA INICIALMENT, ESTÀ EN PERILL ARRAN DE LES DARRERES RESTRICCIONS SANITÀRIES

Els Reis canviaran el recorregut 
per passar per carrers més amples ■ La setmana passada, arran de les 

recomanacions de la Generalitat res-
pecte a la Covid-19, la Soca, l'entitat 
que organitza el Parc Infantil de Nadal 
(PIN), va decidir suspendre'l per segon 
any consecutiu, malgrat els mesos de 
feina i tenir format l'equip de monitors 
i monitores. El PIN s'havia de celebrar 
els dies 2, 3 i 4 al Palau d'Esports. Tot-
hom qui ja havia comprat un tiquet en 
línia podrà recuperar l'import abonat.

SUSPÈS EL PARC DE 
NADAL PELS CONTAGIS

LES FRANQUESES. Els Reis d'Orient 

mantindran la seva cita a Corró 

d'Avall i l'habitual arribada en 

helicòpter (17 h). A diferència de 

l'any passat i, si les restriccions 

sanitàries ho permeten, baixaran 

de l'aparell a la plaça Joan Sanpera 

per recórrer, a partir de les 18.15 

h, els carrers del poble i saludar 

els infants. A les 19 h s'espera que 

arribin a la plaça de l'Espolsada.

També a Bellavista i LleronaLa visita reial a les Franqueses no 
acaba aquí. A les 16.30 h l'helicòp-

ter també els deixarà al parc del 

Mirador de Bellavista, per on a les 

17 h iniciaran el recorregut pels 

seus carrers, fins a la plaça Major 

(18.30 h), on convidaran a tothom 

a una xocolatada. A Llerona, la vi-

sita dels Reis d'Orient acostuma 

Corró manté la tradicional arribada 

en helicòpter de ses majestats Les Franqueses aquest Nadal ha estrenat fira i 
també la figura del patge Ganxet, un 
ajudant reial que serà a la plaça de 
l'Espolsada dimarts (17 a 20 h) per rebre 
les cartes amb els desitjos dels infants 
per als Reis d'Orient.
Alhora, també hi haurà diverses activitats 
paral·leles a l'esperada arribada de ses 
majestats la tarda de dimecres. De dilluns 
a dimecres, l'Espai Can Prat acollirà l'Espai 
dels Somnis, una instal·lació 
que permetrà conèixer 
les interioritats de 
l'engranatge reial 
–aforament limitat 
i entrades a tea-
tres.lesfranqueses.

cat–. A més, el Centre 
Cultural de Bellavista acollirà 
dilluns (16.30 a 19.30 h) un taller 
de fanalets, que també es farà a 
les 17 h a les Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt. 

El patge Ganxet recull cartes

a ser més íntima i a les 18.30 h 

arriben a la carpa del Consell del 

Poble per rebre les cartes de nens i nenes. Tots plegats caldrà que 
deixin les sabates ben enllustra-

des i amb les mongetes que repar-

teixen els ganxetins i ganxetines 

perquè els Reis hi deixin regals. 

ARXIU

PELS AIRES  L'any passat, tot i la Covid, es mantenia l'arribada en helicòpter

rer Sant Josep per arribar a la Por-xada. Caldrà acabar de con�irmar 
aquesta setmana els plans, però.

Campament del Patge Gregori
Com l'any passat, el Campament 

del Patge Gregori, que es farà els 

dies 3 i 4 de gener, manté el for-

mat de visita guiada i recorregut. 

Els nens i nenes hi podran veure 

les carrosses i les tendes reials, i entrar a la Tèrmica dels regals i el 
carbó, a més de fer tallers. Seran 

sessions de 40 minuts amb afora-

ment limitat de 10 a 13.20 h i de 

16 a 19.30 h. Per això ha calgut 

reservar prèviament entrades i 

les disponibles fa dies que estan 

esgotades. L'Ajuntament estudia-

va –en el moment del tancament 

d'aquesta edició– ampliar el nom-

bre de visites per poder reduir 

aforaments arran les mesures de-

cretades pel govern per frenar els 

contagis de Covid-19. M.E.
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El primer cap de setmana de 2022 

s'obrirà amb propostes musicals, 

tot i les revetlles anul·lades.

A les Franqueses hi ha un con-

cert que no falla mai, encara que hi 

hagi pandèmia. I és que l'Orques-

tra Internacional Maravella fa 31 

anys que és l'encarregada del con-

cert de Cap d'Any. Serà dissabte 

(19 h) al Teatre Auditori de Bella-

vista, que ha hagut d'adaptar l'afo-

rament a les noves restriccions del 

Procicat. Un any més, els quatre 

cantants i els músics de la Marave-

lla, dirigits per Eduard Font, oferi-

ran un viatge de música i cançons 

que travessarà èpoques i països. 

Les entrades, al web Entràpolis, te-

nen un preu de 18 i 15 euros.

Diumenge, la música continuarà 

sent protagonista, en aquest cas a 

Granollers, de la mà de l'associació 

Amics de la Ciutat, que ha convi-

dat, de nou, a la Sala Tarafa (19.30 

h) els músics del Jove Projecte Or-

questral de Catalunya, dirigit per 

Josep Maria Sauret. La primera 

part del programa inclourà àries i 

cançons per a sopranos solistes, i, 

la segona, valsos i polques de Jo-

hann Strauss i un homenatge a Ca-

mille Saint Saens. Per assistir-hi, 

cal reservar mitjançant el Whats-

app, al 657 86 28 33. 

FESTES NADALENQUES  ELS CONCERTS HAURAN DE TENIR EN COMPTE LES NOVES RESTRICCIONS

Música per encetar el 2022

i revetlles i festes anul·lades 

EL CLÀSSIC FRANQUESÍ  L'Orquestra Maravella fa 31 anys que no falla el dia 1

'LA PELL FINA', L'ALUMNAT DE L'INSTITUT 
DEL TEATRE ACTUA A LA PORXADA
n Dimarts (12 h), els amants del teatre tindran una cita per encetar l'any a la  

Porxada. L'alumnat de segon d'Interpretació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic  

de l'Institut del Teatre, dirigits per Gemma Beltran, duran a l'escenari una propos-

ta de commedia dell'arte, La pell fina, una obra creada conjuntament per Beltran 

i el grup d'alumnes. La commedia dell'arte es basa en una improvisació metòdica 

que s'inspira en l'actualitat social, amb personatges de tipologia fixa, general-

ment amb màscares i amb l'espontaneïtat com a protagonista.

n Dijous, Xics de Granollers va deci-

dir suspendre el Quinto de Nadal que 

estava previst per Sant Esteve. La colla, 

que havia aconseguit el suport d'un 

centenar de comerços i entitats, ha 

decidit posposar-lo. De moment, en-

cara no hi ha nova data.

EL QUINTO DE NADAL 
VA QUEDAR AJORNAT

AMICS DE LA CIUTAT  Donen suport de nou al Jove Projecte Orquestral de Sauret

maravella

ramon ferrandis
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Bon any 2022!

Amb aquest especial de resum de l'any iactes nadalencs, re�lexionem sobre què hemdeixat enrere i us volem desitjar un molt bon2022, ple de bones notícies! Tornarem divendres vinent, després del dijous festiu de Reis.
GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIJOUS, 30

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal. Fins a les 20 h

11 h. Taller de taitxí. 11.30 h. Miniarc  

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Jocs de taula 

20.15 h Plaça de l'Ajuntament

Exhibició de hip-hop

DIVENDRES, 31

10 h Plaça de l'Ajuntament

Fira de Nadal. A les 13.30 h, traca fi nal
10 h Plaça Joan Sanpera

Bitlles catalanes

DISSABTE, 1

19 h Teatre Auditori de Bellavista 

Concert d'Any Nou. Orquestra Maravella

DILLUNS, 3

16.30 h Espai Can Prat

L'espai dels somnis (també dimarts)

DIMARTS, 4

17 h Plaça de l'Espolsada

El patge Ganxet

DIJOUS, 30

11 i 18 h Plaça Maluquer i Salvador

Contacontes i campanades

11 h Plaça de les Hortes 

Classe d'autodefensa personal,

a càrrec d'IWA Dojo Karate i Taller i 

pintacares en anglès de Mr Language

19 h La Troca. Roca Umbert

Veredicte de l'Home dels Nassos

DIVENDRES, 31

17 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada, al voltant de l'exposició 

Tu investigues!

DISSABTE, 1

18.30 h Cinema Edison

Projecció del curtmetratge La carretera, 

de Palou a can Mònic (1966-1976)

19 h Teatre Auditori de Granollers

Els Pastorets 

DIUMENGE, 2

11 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada

12 i 19 h Teatre Auditori de Granollers

Els Pastorets 

12 h Plaça de la Porxada

Comencem l'any a ritme de swing

18 h Parc Firal 

Circ. Fantasy World

19.30 h Sala Tarafa

Concert d'Any Nou amb Jove

Projecte Orquestral de Catalunya

DILLUNS, 3

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

16 h Roca Umbert

El campament reial del patge Gregori

DIMARTS, 4

12 h Plaça de la Porxada

Teatre. La pell fi na, amb alumnat de 

l'Institut del Teatre

16 h Roca Umbert

El campament reial del patge Gregori

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer i visita 

guiada a la sala d'invertebrats

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

Pessebre institucional.

Esport femení a Granollers: 

els inicis. Fins al 28 de febrer

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2022

El Modernisme i les fl ors. 

Fins al 9 de gener de 2022

Luz Broto. Posar-se al lloc de l'altre. 

Fins al 3 d'abril

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

Centre Cívic Palou

Palou i els mestres Celestí Bellera i 

Rita Gibernau. Fins al 31 de gener

Espai Gralla-Llibreria la Gralla 

Pintures de Josep Maria Lujan. 

Fins al 8 de gener

Cinema Edison

V Premi d’Escultura Manel Batlle. 

Fins al 9 de gener 

Espai Tranquil- Barbany

Fotografi a de natura i poesia
espiritual de poble. Fins al 13 de gener

Tasmania, taller de joieria

CCCC de Sagi Tarbal i Jordi Sánchez. 

Fins després de Reis

Restaurant llibreria Anònims

Antonio Téllez, cent anys. 

Fins al 5 de gener

www.somgranollers.cat 
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