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tot i que amb un recorregut ampliat i 

sense la rebuda a la Porxada, que es va 
substituir per una aparició televisiva 20
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Busques una plaça 
per aparcar… o un
actiu on invertir? 

A 5 minuts de la 
Plaça de la Corona

c/ Vallès, 45 - Granollers

Des de 15.000 € - entrega immediata

SALAS us desitja un

Feliç Any Nou!

Els naixements han
disminuït prop d'un
30% en una dècada

L'Idescat ha oficialitzat el padró de 
Granollers, que el 2021 tenia 62.475 

habitants, i les Franqueses, 20.351 

El 2020 va estroncar el creixement de 
població dels darrers anys 10 anys, un fre 
que també es va produir en la crisi de 2007

conjunt del país va ser de -1,2%. A Granollers no 
es disposen encara de les dades de l'any passat, i el 
2020 la població d'origen estranger va créixer un 
7,3%, de manera que el percentatge era del 14,4%, 
molt lluny encara del 19% del 2009.

La majoria de la població de Granollers provinent 
de fora de l'Estat és de l'Àfrica –sobretot del Marroc 
i el Senegal– i d'Amèrica del Sud –Bolívia i l'Equa-
dor–. La població asiàtica, sobretot de la Xina, creix 
moderadament i el 2020 hi havia 420 veïns i veïnes 
censats a la ciutat provinents del país asiàtic.

Granollerins pel món
Tot i les limitacions de moviment provocades per 
la pandèmia, també han estat molts els grano-
llerins i granollerines que han decidit viure fora 
de l'Estat. El 2021 n'hi havia 3.004, quatre vega-
des més que el 2010; 117 més que l'any anterior i 
335 més que el 2019. i M.e.

L'oficialització de la xifra del padró a 1 de gener de 
2021 per part de l'Institut d'Estadística de Catalu-
nya (Idescat) aquest desembre ha evidenciat un fre 
en el creixement de població que s'havia mantin-
gut a l'alça durant la darrera dècada. La pandèmia, doncs, ha afectat també en la demografia, com ja va 
succeir arran de la crisi econòmica de 2007. A Gra-
nollers, el cens és de 62.475 habitants, una xifra que 
suposa un augment interanual gairebé inexistent 
–de 56 persones–, mentre que el 2020 la població 
havia crescut en un 1,9% respecte a 2019. Les Fran-
queses és la primera vegada que no guanya pobla-
ció i ha mantingut el padró. El 2021 hi havia censats 
20.351 veïns, 13 menys que l'1 de gener de 2020. 

Els moviments migratoris són els que han salvat 
ambdós municipis de perdre habitants, ja que el 
nombre de defuncions el 2020 a Granollers –coin-
cidint amb l'esclat de la pandèmia– va ser prop d'un 
20% superior a l'any anterior i la natalitat va caure 
als nivells més baixos del darrer quart de segle.

De fet, tot i que la tendència a la baixa en el nom-
bre de naixements no és nova, a Granollers el 2020 
van néixer un 30% menys de criatures (514) que 
fa una dècada (728), i 21 (3,9%) infants menys que 
el 2019. Segons les dades de l'Idescat, la xifra s'ha 
anat reduïnt des de 2007, quan Granollers va regis-
trar 746 naixements, i des de 2011 que no se supe-
ra la xifra de 700. A partir de 2017, estan per sota 
dels 600 anuals. A les Franqueses la tendència és la 
mateixa i el 2020 s'hi van registrar 137 naixements, 
un 51% menys que 10 anys abans. De fet, el mapeig 
de la Covid-19 al territori que presentava a l'octu-
bre el Consell Comarcal concloïa, entre altres qües-
tions, que a la comarca el nombre de naixements el 
2020 es va reduir un 9% respecte a l'any anterior. 

D'altra banda, destacava que, malgrat que el 
creixement poblacional ha estat mínim, la pobla-
ció d'origen estranger es va incrementar un 7,7% 
al Vallès Oriental. El 2021 la variació interanual al 

Júlia, Ona i Pol,

els més de moda
Segurament, a Catalunya el Jiayi no es trobarà gai-
res homònims. De fet, l'Idescat només té registrat 
un nen amb aquest nom el 2020. En canvi, a Catalu-
nya tenen més fortuna els noms de Marc, Júlia, Jan i 
Emma. A la comarca els gustos són similars, tot i que 
s'imposen altres noms. Els més freqüents el 2020 
van ser Júlia (29), Ona (29), Pol (28), Abril (26), Mar-
tina (26), Martí (26), Liam (24) i Marc (24), Arnau, 
Emma i Pau (23). A les primeres posicions, al con-
junt del país, també hi apareixen Nil, Leo, Àlex i Mia.

JIAYI, EL PRIMER GRANOLLERÍ DE 2022
Jiayi Jiang Wu és el primer nadó nascut 
el 2022 a l'Hospital de Granollers. És el 
segon fill de la Wangmei, de 21 anys, i 
el Ying Jiang, de 26, que són veïns de la 
ciutat i regenten un bar a Canovelles.

El Jiayi, qui va pesar 2,180 quilos i va 
néixer dissabte 1 de gener a les 9.45 h, 
ha estat també el primer nadó nascut al 
Vallès Oriental aquest any. 

Els pares, nascuts a la Xina, es van 
conèixer fa anys a Barcelona, on han 
viscut fins fa mig any, quan van decidir 
traslladar-se a Granollers, al carrer Mar-

quès Primer de les Franqueses, per tenir 
la feina a prop. La Wangmei explica que 
estan molt contents amb el canvi: "Gra-

nollers m'agrada molt i a Canovelles 

hem trobat molt bons clients", al negoci 
Manguito's bar del passeig de la Ribera.

Per a la Wangmei, que el Jiayi hagi si-
gut el primer vallesà de 2022 ha estat tota 
una sorpresa, perquè sortia de comptes 
el dia 8 i gairebé no va notar cap avís: "Va 

ser un part molt ràpid i la meva llevado-

ra, la Magdalena, va ser molt professio-

nal, em va tranquil·litzar molt".

HOSPITAL

NASCUT EL DIA 1  El nadó amb els seus pares, Ying Jiang i Wangmei Wu
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Els ingressats per Covid-19 
s'enfilen fins a la setantena
L'augment de risc de contagi de les 
darreres setmanes, en què s'han 
batut rècords en les xifres de casos 
confirmats –947 a Granollers els 
darrers set dies i 249 a les Franque-
ses–, s'ha traduït en un augment de 
la pressió assistencial en hospitals 
i centres d'atenció primària. De fet, 
a l'Hospital General de Granollers, 
després de setmanes amb una 
xifra d'ingressats positius de Co-
vid-19 estabilitzada al voltant de 
la quarantena, s'arribava dimecres 
als 70 malalts hospitalitzats.

Aquest número gairebé duplica 
el de pacients de Covid de fa 15 
dies, i en suma 24 al nombre d'in-
gressats dimecres de la setmana 
passada. A més, en una setmana 
especialment complicada al cen-
tre, també s'han hagut de lamentar 

SALUT  EL NOMBRE DE CASOS CONFIRMATS BAT RÈCORDS DES DE FA SETMANES

4 defuncions per coronavirus, de 
manera que l'Hospital n'acumula 
329 des de l'inici de la pandèmia, 
el març de 2020. De fet, la setma-
na anterior també es van produir 
4 morts de persones positives de 
coronavirus, i 3 més des que va co-
mençar aquesta onada de contagis.

L'augment d'ingressos, però, no 
s'ha traduït amb més pressió res-
pecte a setmanes anteriors a l'UCI, 
que aquest dimecres tenia 16 paci-
ents, dels quals 9 positius de Covid. 

Pel que fa als pacients que han 
sortit de l'Hospital després de su-
perar la Covid-19, el centre ja acu-
mula 2.138 altes des de març de 
2020, de les quals 39 s'han produït 
els darrers 15 dies.

La xifra d'ingressats és similar a la 
de fa un any, quan la població enca-

Les multes del primer estat d'alarmaNous tallers de suport a la criança
El Departament d’Interior ha posat en marxa
el tràmit per a la devolució de les sancions per
infraccions comeses durant el primer estat d’alarma 
(del 14 de març al 21 de juny de 2020) d’acord amb
la sentència del Tribunal Constitucional 148/2021.

Aquest 2022 es reprendran els tallers de suport a la criança,
els dimarts de 15.30 a 17 h, a l'escola bressol municipal Tortuga. 
Les activitats, incloses dins del programa Àrea Familiar de  
l'Ajuntament, s'adrecen a famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
compten amb una infermera i una assessora de lactància.

SOCIETAT

ra no estava vacunada. Ara, però, les 
dades epidemiològiques són altíssi-
mes, amb més contagis confirmats i 
risc de rebrot que mai des de l'inici 
de la pandèmia, de manera que tot i 
que el percentatge de persones amb 
complicacions és menor, el número 
d'ingressos acaba sent el mateix. 

Així, la incidència acumulada de 
la setmana (IA7) a Granollers ja 
supera els 1.500 de casos confir-
mats per cada 100.000 habitants 
–947 granollerins han estat posi-
tius en una PCR o test d'antígens 
la darrera setmana–, mentre que a 
les Franqueses és de 1.243. El risc 
de rebrot és de 3.597 i 2.809, res-
pectivament, tot i que a velocitat 
de contagi ha disminuït i se situa al 
voltant de l'1,4 –encara molt lluny 
de la situació òptima–.  m.e.

El Departament de Salut ha començat a administrar la dosi de record de la vacuna 

contra la Covid a les persones d'entre 40 i 49 anys, després que setmanes abans 

s'obrissin les franges d'edat de persones més grans, així com la segona dosi per  

als vacunats amb Janssen. Salut recomana que aquestes persones i les que van 

rebre AstraZeneca rebin la dosi de record almenys tres mesos després. Als qui van  

rebre una vacuna d'ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna) se'ls pot administrar la dosi  

de record almenys sis mesos després de la segona dosi. D'altra banda, Salut ha 

llançat una campanya a l'aplicació de cites Tinder per ampliar la vacunació entre les 

persones de 20 a 49 anys. La secretària de Salut Pública ha insistit en la importància 

de la vacunació si encara no s'ha iniciat i en les terceres dosis davant l'òmicron.

Oberta la vacunació de la dosi 
de reforç als majors de 40 anys

L'Hospital de Granollers disposa  
–gràcies al servei del Banc de Llet 
del Banc de Sang i Teixits i a la 
comissió de lactància materna de 
l'àrea pediàtrica del centre– de 
llet materna per tractar infants 
prematurs o de baix pes que ho 
puguin necessitar. Aquesta set-
mana, la Kira ha estat la prime-
ra pacient que s'ha beneficiat 
d'aquest tractament.

La llet materna és el millor ali-
ment que pot rebre un nadó, ja que 
és molt més completa que qualse-
vol altra alternativa. Conté proteï-
nes, anticossos i greixos que garan-
teixen el creixement i protegeixen 
el lactant de malalties com la diar-
rea i la pneumònia. També s'ha de-
mostrat beneficiosa per al desen-
volupament neurològic i visual i 
la prevenció de malalties pròpies 
de l'edat adulta. Això és important 
per alguns nadons de risc, com els 
prematurs (nascuts abans de les 
37 setmanes de gestació), als quals 
també protegeix de malalties prò-
pies de la prematuritat. En cas de 
nounats molt prematurs (nascuts 
abans de les 32 setmanes) i els que 
neixen amb un pes inferior a 1.500 
grams, la nutrició amb llet materna 
és també una part crucial del seu 
tractament a les UCI neonatals. 

Més fàcil de digerir
Hi ha algunes mares que inicial-
ment tenen dificultats per atendre 
la necessitat de llet materna dels 

LA KIRA HA ESTAT LA PRIMERA PACIENT A REBRE EL TRACTAMENT

Banc de llet materna per 

tractar infants prematurs

seus nadons. Aleshores la donació 
de llet materna esdevé una excel-
lent alternativa per proporcionar 
una nutrició i un tractament òp-
tim als nadons, mentre les mares 
es recuperen. També s'utilitza 
després de cirurgies de l'aparell 
digestiu, ja que aquesta llet és més 
fàcil de digerir i facilita la recupe-
ració intestinal. El seu consum 
disminueix les infeccions genera-
litzades greus i combat les necro-
sis intestinals, la causa principal 
de defunció entre els nounats.

Les mares lactants que vulguin 
ser donants poden trobar tota 
la informació sobre el procés de 
donació al web bancsang.net/do-
nants/banc-llet-materna.  m.e.

hospital

PREPARANT LA DONACIÓ

Restriccions

El Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya (TSJC), a petició del Govern, ha 

avalat prorrogar 14 dies més el toc de 

queda i la limitació de les trobades so-

cials a 10 persones, així com mantenir 

el límit al 70% d'aforament als actes 

religiosos i cerimònies civils, i requerir 

l'ús de passaport covid en establi-

ments com gimnasos i restaurants.

PRORROGAT EL
TOC DE QUEDA 14 DIES
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Rebella't!Ambnosaltres,tensel

poderdecanviarlatevaenergia

autoconsum@estabanell.cat

I, amés, gaudeix d'unpreuespecial pels teus

excedents energètics durant 12mesos:

La teva instal·lació solar, ambundescomptede fins

al 10% i finançament total

0,07€/kWh

Súperoferta

pertempslimitat!

Escaneja el codiQRoentra a

estabanellenergia.cat/rebellat

Acasaoalacomunitatde

veïns,trieuautoconsum

.

El ple del Consell Comarcal va 

aprovar la setmana passada el 

pressupost per a l'exercici 2022, 

que puja a 27.623.026 euros, un 

5,3% més que l'exercici 2021. El 

pressupost es va aprovar amb els 

vots a favor de l'equip de govern 

(PSC, Junts i ECG), l'abstenció de 

Cs i la CUP i el vot contrari d'ERC. 

Del pressupost destaca l'absència 

d'una partida destinada a la nova 

seu –pendent de concretar-se–, 

com sí que es va recollir en el 

pressupost de 2021. Segons fonts 

de l'ens, el consell preveu finançar 

l'adequació de la futura seu amb 

una subvenció de 800.00 euros 

de la Diputació i amb una part del 

romanent d’aquest any, que s’afe-

girà quan es faci el tancament dels 

comptes del 2021 i es conegui el 

total del romanent disponible. 

Segons els responsables de la 

institució, el pressupost d'enguany 

es caracteritza per "un menor ni-

vell d'endeutament, l'equilibri 

en els comptes, la cerca de l'efi-

bar a faltar "un projecte de co-

marca, ja que només tiren enda-

vant els projectes que proposa 

la Diputació o la Generalitat".

ciència i l'eficàcia en la gestió", 

amb l'objectiu que aquesta sigui  

una administració "ben gestiona-

da i solvent, que redueix el deute 

i es regeix per l'equilibri pressu-

postari". En aquest sentit, el pres-

supost de 2022 és "continuista" a 

l'espera que es concretin les apor-

tacions de la Generalitat, tal com 

explicava el president, Emilio Cor-

dero. "S'ha fet sense retallar cap 

servei dels que es presta, amb 

una previsió d'increment del 

sou dels treballadors del 2%, 

però amb una indefinició per 

part de la Generalitat, sobretot 

en relació amb els contractes 

programa de serveis socials i 

educació". De fet, els serveis pres-

tats en aquestes dues àrees sumen 

el 76% del pressupost.

Com a novetats, destaca l'ober-

tura de partides destinades a crear 

una oficina per captar i gestionar 

fons europeus i també un servei 

per a l'Agenda 2030.

Des de l'oposició, ERC deia tro-

ADMINISTRACIÓ L'ENS APROVA UNA PREVISIÓ DE DESPESES DE 27,6 MILIONS D'EUROS

Cap partida per a la nova seu al 

pressupost del Consell Comarcal
Granollers va arrencar a l'octubre 

la segona edició dels pressupostos 

participatius, una iniciativa de par-

ticipació en què la ciutadania pot 

decidir a què es destinen dos mi-

lions d'euros del pressupost mu-

nicipal del mandat. Després d'una 

primera fase d'informació, del 15 

d'octubre al 5 de desembre es van 

recollir les propostes mitjançant el 

web granollers.cat/pressupostos-

participatius. Per resoldre dubtes 

sobre el procés es van instal·lar 11 

punts de suport en equipaments 

municipals i puntualment també 

hi va haver 10 punts mòbils d'in-

formació a l'espai públic. Alhora, 

es van organitzar 10 sessions de 

debat sobre gent gran, joventut, 

infància, diversitat funcional, ado-

lescència, nova ciutadania, soste-

nibilitat i medi ambient, deficièn-

cia visual, perspectiva de gènere i 

accessibilitat universal. 

Finalitzada aquesta fase de de-

bat i recollida de propostes, l'Ajun-

tament ha rebut 241 propostes, 92 

més que en la primera edició. La 

majoria fan referència a la millora 

de l'espai públic urbà (58), la mo-

bilitat (48) i el medi ambient i els 

espais verds (36), tot i que hi ha 

propostes de tots els àmbits.

Fins al 31 de gener es farà la va-

loració tècnica d'aquestes aporta-

cions, i durant el febrer es priorit-

zaran les propostes i els suports 

de cadascuna. Del 23 de febrer al 

4 d'abril es concretaran les pro-

postes, i els projectes que se sot-

metran a votació es presentaran 

del 5 al 18 d'abril. La votació final 

dels projectes es podrà fer del 19 

d'abril al 3 de maig, i l'execució i 

el seguiment dels projectes gua-

nyadors es faran a partir del maig, 

un cop resolta la votació. 

Amb aquest procés, l'Ajunta-

ment busca "implicar la ciutada-

nia en el debat i la presa de de-

cisions sobre el destí d'una part 

dels recursos públics, aconse-

guir més transparència i efi-

ciència en la gestió municipal, 

conèixer les necessitats i prio-

ritats de la ciutadania, i ajustar 

la despesa municipal tenint en 

compte aquestes necessitats".

PARTICIPACIÓ LA VOTACIÓ ES FARÀ DEL 19 D'ABRIL AL 3 DE MAIG

Els pressupostos reben

241 propostes ciutadanes

Granollers

La Diputació de Barcelona i el BBVA 

han signat crèdits, les últimes setma-

nes, amb 25 ajuntaments de la provín-

cia per valor de 25 milions d'euros, una 

part dels quals estan subvencionats per 

la Diputació. Un dels crèdits signats és 

amb l'Ajuntament de Granollers, que 

rebrà quatre milions d'euros. Aquests 

crèdits permeten als ajuntaments reduir 

els costos financers dels préstecs dels 

municipis destinats a noves inversions, 

acollir-se a plans de millora de la treso-

reria i a línies de préstecs pont per a in-

versions finançades amb subvencions.

CRÈDIT DE 4 MILIONS 
PER A L'AJUNTAMENT
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Carrer Sant Jaume, 102 · Granollers · T. 93 870 78 64

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

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

ignasiglobalf3@gmail.com

LA COMARCA GRANOLLERS

FERRETERIA

@

PINTURA 

FERRETERIA

LLAR · JARDÍ

Horari: de 8.30 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. 

Paral·lelament a les obres del nou 

edifici de l'Hospital General de 

Granollers que desenvolupa la Ge-

neralitat, l'Ajuntament de Grano-

llers ha licitat el projecte construc-

tiu del vial de connexió d'aquesta 

ampliació del complex sanitari, i 

que ha de respondre també al pla-

nejament del pla parcial del sec-

tor W pendent de desenvolupar. 

El nou vial és necessari perquè 

l'ampliació de l'Hospital ocupa 

terrenys de l'anterior accés i de 

l'aparcament i, per tant, cal una 

nova entrada a l'aparcament de 

pagament, que enllaçarà el carrer 

Francesc Ribas (antiga carretera 

de Cardedeu) –que es connectarà 

amb una rotonda– amb el com-

plex hospitalari.

Els treballs tenen un pressupost 

previst de 980.644 euros (IVA in-

clòs) i un termini d'execució de 4 

mesos. El nou vial tindrà una llar-

gada de més de 220 metres i serà 

també el vial de connexió amb els 

carrers de la futura urbanització 

del sector W, arribant des de la 

carretera de Cardedeu, on hi hau-

rà la rotonda, a l'altura del carrer 

Joan Lluís Vives. Aquesta serà una 

primera fase, que es completarà 

amb el desenvolupament del sec-

tor amb una xarxa urbana i la inte-

gració del vial en el futur nou parc 

comarcal previst al pla parcial.

El projecte preveu reconvertir 

la segona fase del projecte, fins 

al carrer del Terme al barri fran-

quesí de Bellavista, es completarà 

la urbanització d'aquest primer 

tram. Tot plegat a l'espera del 

desenvolupament del sector W.

Pel que fa a la rotonda, es pre-

veu que tingui un radi de 15 me-

tres amb una calçada de 9 metres 

i una vorera exterior de 2. Pel cos-

tat del carrer Lluís Vives l'ampla-

da es manté com actualment. Com 

en el cas de la resta de vial, per 

motius d'estalvi, en aquesta pri-

mera inversió urgent la vorera del 

costat muntanya no es construirà 

i s'acabarà en terres, a l'espera de 

la segona fase.

El projecte també inclou la xar-

xa de clavegueram a la zona, l'en-

llumenat i algunes canalitzacions 

de serveis, tenint en compte que 

en un futur es preveu que a la 

zona limítrofa amb les Franqueses 

s'hi construeixin habitatges. M.E.

el tram de carretera afectat en un 

carrer urbà, de manera que dis-

posi de voreres als dos costats i 

carrils d'aparcament, en comptes 

dels d'acceleració. Això, però, es 

farà en una segona fase.

 El nou vial serà de 17,5 metres 

d'amplada, asimètric pel que fa a 

la vorera, ja que la del costat de 

l'edifici hospitalari tindrà 5 me-

tres –2,5 de pas de vianants i 2,5 

de paviment tou per incloure-hi 

arbres i mobiliari urbà. En canvi, 

la vorera del costat del futur parc 

serà de 2,5 metres d'ample de pa-

viment dur. La calçada tindrà dos 

carrils, un per sentit, de 3 metres 

d'amplada i dues franges d'apar-

cament en cordó, una a cada cos-

tat i 2 metres d'ample.

En aquesta primera fase, però, 

només es pavimentarà un vial de 

6 metres i es prepararà perquè 

en el futur sigui fàcil ampliar el 

vial amb les voreres. Quan es faci 

La Biblioteca Can Pedrals instal·larà els propers mesos una bústia auto-

matitzada de retorn de préstec que tindrà un sistema de radiofreqüèn-

cia, que permetrà fer devolucions les 24 hores del dia, així com alliberar 

el personal de tasques repetitives i que puguin dedicar-se a tasques de 

més valor afegit. La bústia s'habilitarà en una boca exterior al vestíbul 

i disposarà d'una cinta transportadora i cinc cistells. L'Ajuntament de 

Granollers ha licitat el subministrament i instal·lació d'aquesta bústia 

amb un pressupost previst de 74.000 euros. 

El cementiri municipal de Grano-

llers completarà enguany la re-

habilitació dels nínxols, pendent 

d'una tercera fase que ara ha ad-

judicat. L'empresa encarregada 

de dur a terme els treballs serà 

Albada Obras Reunidas SL, que 

ha guanyat el concurs públic, al 

qual s'havien presentat dues fir-

mes més. Albada ha rebaixat un 

16,10% el pressupost previst a 

la licitació i ha millorat el termini 

de garantia amb 1 any més. Així, 

l'Ajuntament de Granollers li ha 

adjudicat les obres de rehabilita-

ció dels 467 nínxols dels quarters 

19 i 19A de la zona nord del ce-

mentiri municipal per un import 

de 150.408,5 euros (IVA inclòs). 

Aquesta és la tercera fase d'una 

actuació per corregir les deficièn-

cies estructurals d'aquest sector, 

i també la més ambiciosa –amb 

210 metres quadrats d'actuació–, 

ja que en les dues primeres fases 

s'han arranjat 171 nínxols –tot i 

que es va actuar en les mènsules 

més deteriorades– dels 638 totals.

L'any 2018 es va fer el projec-

te per fases, després de detectar 

patologies constructives a les 

mènsules de formigó dels quar-

ters, amb presència d'esquerdes, 

trencaments i deformacions en 

aquesta ampliació del cementiri 

que es va fer el 2004. En una pri-

mera fase, la primavera de 2020, 

es va intervenir en 48 nínxols i, en 

la segona, a la tardor, en 124.

Després de començar per 

l'actuació més urgent tenint en 

compte els elements que estaven 

en pitjor estat i la probabilitat de 

despreniment, enguany es com-

pletarà la reparació, amb la reti-

rada de les mènsules amb patolo-

gies greus o trencades, i col·locar 

el nou element d'acer inoxidable 

amb el mateix criteri de dissenys 

de les fases anteriors.

Un cop contractada l'obra, els 

titulars dels nínxols poden retirar 

els elements ornamentals, com 

gerros i figures. Si no, Albada els 

retirarà en bosses i identificaci-

ons, així com desmuntarà la là-

pida i els marcs de marbre i me-

tàl·lics per, un cop solucionats els 

problemes estructurals dels nín-

xols, tornar-los a instal·lar. M.E.

Adjudicada la reforma 
dels nínxols de la zona 
nord del cementiriAJUNTAMENT

URBANISME TÉ UN PRESSUPOST DE PROP D'UN MILIÓ D'EUROS I S'HA D'EXECUTAR EN 4 MESOS EQUIPAMENTS ALBADA OBRAS HO FARÀ PER 150.000 EUROS

L'Ajuntament licita el nou vial 

d'accés al futur Hospital ampliat

PROJECTE  Nou vial d'accés a l'aparcament i a l'ampliació de l'Hospital

Can Pedrals tindrà una bústia 

de retorn de préstecs 24 hores

Per abaratir aquesta
 primera inversió en vialitat, 

les voreres s'urbanitzaran
en una segona fase
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El festival Cinema a l'Escola, 
organitzat des de fa tres cur-
sos al centre educatiu Ferrer 
i Guàrdia, ha rebut el pre-
mi Home dels Nassos 2021, 
"pels seus nassos, per orga-
nitzar una activitat escolar 
singular i alternativa". La 
Colla dels Blaus i la Comissió 
Secreta dels Nassos van do-
nar a conèixer el veredicte la 
setmana passada a La Troca 
de Roca Umbert.

El premi va ser recollit per 
Berta Diumaró i Helena Gon-
zález, membres de l'AFA de 
l'escola, acompanyades d'uns 
quants alumnes. El festival 
projecta pel·lícules en català, es-
collides en funció dels valors que 
transmeten, i un dels seus objec-
tius és el de "formar espectadors 
crítics". Aquesta primavera orga-
nitzaran la quarta edició i recor-
den que es tracta d'una iniciativa 
oberta al barri i a la ciutat.

Com és tradicional, durant l'acte 

Moreno i, molt emocionat, 
va recordar que "el sentimi-
ento Blau va ser una part 
important de la seva vida. 
Però sabem que el temps 
fa que l'oblit faci feina, i és 
per això que el més gran 
reconeixement que li po-
dem fer a l'Úrsula és re-
cordar-la, encara que sigui 
per un instant, durant les 
festes major que vindran".

D'altra banda, els finalistes 
a l'Home dels Nassos van ser 
la Coordinadora Feminista 
de Granollers, l'activisme de 
la Plataforma per l'Aigua de 
Granollers i els 75 anys de 

l'Editorial Alpina. 
La ciutadania ha pogut votar pel 

seu candidat a Home dels Nassos, 
a través d'un formulari en línia. 
Entre tots els participants es va 
sortejar un val per valor de 100 
euros per a la botiga de jocs de 
taula Homoludicus Granollers, que 
va guanyar Joana Aumedes.  c.r.

també es lliura un premi honorí-
fic, que aquest any ha recaigut, 
a títol pòstum, en la bastonera 
i membre de Blauchirris Úrsula 
Gontán, "una persona amb una 
ànima 100% blava i que recor-
darem sempre". El seu pare, Fer-
ran Gontán, va recollir el premi de 
mans de la cap de colla, Jennifer 

Seguint la idea iniciada l'any pas-
sat, el calendari de l'Ajuntament 
de Granollers d'enguany recull 
12 imatges de la ciutat retrata-
des per 12 fotògrafs locals, que 
il·lustren els 12 mesos de l'any. 
Enguany hi han participat, per 
ordre d'aparció, Siqui Sánchez, 
Helena Pielias, Toni Torrillas, 
Jordi Bedós, Xavi Mañosa, Sergi 
Palau, Carles Gabarrella, Sònia Vi-
llanueva, Joan Fontcuberta, Lluís 

Estopiñan, Toni Cumella i Geòrgia 
Porredón. Hi apareixen indrets 
singulars, com l'espai porticat de 
l'antiga fàbrica textil de la Font, i 
d'altres més habituals però amb 
una mirada diferent, com la plaça 
de la Porxada, la Fonda Europa i 
l'estany del parc de Ponent, i pe-
rifèrics amb les visions de Font-
cuberta, Cumella i Pielias en blanc 
i negre. La imatge de la portada és 
del dissenyador Miquel Llach.  

Una part del segon premi de la 
Grossa de Cap d'Any s'ha venut 
parcialment a Granollers. Corres-
pon al número 44.111, dotat amb 
65.000 euros per bitllet, és a dir, 
6.500 euros per cada euro jugat. A 
més, el número anterior i el poste-
rior a aquest segon premi estan 
dotats amb 650 euros. La resta del 
segon premi s'ha venut a Barcelo-
na. Concretament, Granollers ha 
repartit 15 dècims venuts al super-
mercat Bon Preu del carrer Girona.

La sort ha tornat a premiar Gra-
nollers, tot just nou dies després 

que una part del tercer premi de 
la Loteria Nacional deixés 7,5 mi-
lions d'euros a la ciutat. Van ser 
15 sèries venudes a l'administra-
ció de loteries número 5, al carrer 
Mare de Déu de Núria.

La 9a edició del sorteig de la 
Grossa de Cap d'Any es va celebrar 
el 31 de desembre. El primer premi, 
al número 72.656 i amb 200.000 
euros per bitllet, va tocar íntegra-
ment en un estanc de Castellterçol, 
al Moianès. L'entitat Activaterçol va 
ser qui va repartir la sort, amb 9 mi-
lions d'euros al municipi.  

Torna la sort amb una part 

del segon premi de la Grossa
c.r.

ajuntament

TRADICIONS NADALENQUES  LA COLLA DE BLAUS DESTACA LA SINGULARITAT DE LA PROPOSTA NÚMEROS VENUTS AL BON PREU DEL CARRER GIRONA

El Cinema a l'Escola de la Ferrer i 

Guàrdia, Home dels Nassos 2021

VEREDICTE  González i Diumaró, amb alumnes

DETALL Foto de Sònia Villanueva

El calendari institucional 

amb 12 mirades de la ciutat

votv

SORT El supermercat va vendre 15 dècims del segon premi de Cap d'Any
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

19/12 Matilde Arenas Belis  21 anys
20/12 Gregoria Velasco Uriel  81 anys 
20/12 Núria Nadal Puigbarraca  89 anys 
21/12 Lucía Donoso Tejada   47 anys
21/12 Pilar Pibernat de Cendra  89 anys 
21/12 Joan Illa Morell  75 anys 
21/12 José Luis Trigo Rodríguez  67 anys
21/12 Francisco Colmenero Fdez.  72 anys
21/12 Josep Tarradellas Corominas 90 anys 
21/12 Maria Sitjes Freixas  94 anys 
21/12 José Criado Almansa  87 anys 
22/12 Juan Manuel Caballero Ortiz    69 anys 
23/12 Eusebio Casquete de la Rosa 81 anys
23/12 Francisco Lucena Calvo      77 anys 
23/12 Heliodoro Moreno Curado  78 anys
24/12 María García Ujaque  58 anys 
24/12 María Isabel García Navas  95 anys 
25/12 Francisco Delgado Núñez  76 anys 
25/12 Maria Berbel Ramírez  93 anys 
25/12 Jesús Parra Durán  69 anys 
25/12 Dionisio Guerra Fernández  61 anys
26/12 Victoriano Cañaveras C.  87 anys 
26/12 Juan Cantero Márquez  90 anys 
26/12 Carmen Flores Jiménez  85 anys
26/12 José García Ortega  67 anys

26/12 Carmen Ballús Bellalta     91 anys
27/12 Joan Esteve Balagué  79 anys
27/12 Lauri García Vega      71 anys
27/12 Dolores Montoro González  63 anys 
28/12 Anastasia Rodríguez Vázquez 94 anys 
28/12 Diego Fernández Miranda  87 anys 
28/12 Susana Puig Grau  91 anys 
28/12 Carmen González García   87 anys
29/12 Ángel Castosa Martínez  89 anys 
29/12 Joaquina Garrido García  88 anys 
30/12 José Juan Ortega Rodríguez  75 anys
30/12 Genoveva Baldemoros Bronte 85 anys 
30/12 José Ortega Domínguez  77 anys 
31/12 Juan Sancho Ruiz  73 anys 
31/12 Isabel Novoa Raíllo  84 anys 
31/12 Maria Maynou Riera     80 anys 
01/01 Esteve Codinach Galve  80 anys
01/01 Nicasia Penabad Bello  88 anys 
01/01 Purifi cación Ortega Ojeda  91 anys 
01/01 Pedro Rafael Baena Torres  88 anys 
01/01 Ramon Perarnau March  81 anys 
02/01 María Martínez Rodríguez  93 anys 
02/01 Juan Giménez Ballesta  76 anys 
02/01 Cecília Torrents Cladellas  87 anys 
02/01 Antonia Romea Esteban  87 anys  

Una quinzena de nens i nenes amb 
càncer o atesos per psicòlegs de 
l'AECC perquè tenen familiars ma-
lalts van participar per Nadal, a les 
instal·lacions de la comissaria dels 
Mossos d'Esquadra, en una activi-
tat organitzada per l'Oficina de Re-
lacions amb la Comunitat (ORC), en 
què van poder conèixer la feina dels 
agents i algunes peculiaritats del 
cos. La iniciativa solidària va sorgir 
dels mateixos agents de l'ORC, que 
volien mostrar la seva activitat a 
nens i nenes que no tenen la possi-
bilitat de conèixer-la en altres con-
dicions. "Normalment col·labo-

rem al Parc Infantil de Nadal de 

Granollers; mostrem els vehicles 

i la nostra activitat", diu David 
Martínez, l'agent que va coordinar 
la trobada juntament amb Jennifer 
Gasuach. "Però aquest any s'ha 

suspès el PIN, així que vam deci-

dir de portar-los aquí, perquè la 

debilitat d'aquests nens no per-

met fer-ho d'una altra manera".
Per fer l'exhibició van comptar 

amb el suport de la unitat de drons 
dels Mossos, la unitat de trànsit i 
també la unitat canina de la Poli-
cia Local. "La resposta de totes 

les unitats va ser magnífica", diu 
Martínez, qui apunta que els nens 
van gaudir molt, especialment de 

Tres persones van resultar intoxi-
cades de caràcter lleu per la inha-
lació de fum en l'incendi de part 
d'un habitatge a Can Gili, dilluns 
al matí. Els fets van passar al vol-
tant de les 8.15 h al número 2 del 
Camí Vell de Lliçà d'Amunt, a Can 
Gili, quan es va encendre un sofà i 
una taula en un menjador d'aquest 
habitatge. Els mateixos veïns de 
l'immoble van poder apagar el foc 
abans de l'arribada dels Bombers, 
que van actuar-hi amb quatre dota-
cions durant 45 minuts per acabar 
de remullar i ventilar l'espai. Arran 
de l'incendi, dos homes i una dona 
que eren al pis en el moment del foc 
van resultar lleument intoxicats pel 
fum i van ser traslladats pel SEM a 
l'Hospital de Granollers. 

Tres intoxicats

pel fum en un 

incendi a Can Gili

Patrulles mixtes a l'àrea comercial
Coincidint amb les campanyes de Nadal, Reis i Rebaixes, els cossos polici-
als reforcen el patrullatge als carrers més comercials per evitar furts i ro-
batoris amb força o violència. Ho fan en el marc del dispositiu Store i amb 
patrulles mixtes de Mossos i Policia Local, actives els dijous i dissabtes a 
la tarda. El model també facilita l'intercanvi d'informació entre policies.

Una persona que passejava per 
la zona de Can Nicolau, a prop de 
l'estació de Granollers-Canovelles, 
la tarda del 27 de desembre, va 
trobar conscient l'home de 84 anys 
desaparegut a Granollers la nit del 
dia de Nadal. L'home va ser loca-
litzat en aquest indret just quan 
el cos d'emergències encarregat 
de la recerca havia sectoritzat la 
zona i començava una nova cerca 
en aquest punt. Els Bombers van 

treure en llitera l'home, que va ser 
traslladat en ambulància a l'Hos-
pital de Granollers. El seu estat va 
ser considerat en aquell moment 
de menys greu, segons el Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM).

Des del moment que es va de-
nunciar la desaparició, dissabte 25 
a la nit, 15 dotacions dels Bombers, 
incloses tres de la unitat canina, 
efectius dels Mossos d'Esquadra, 
Agents Rurals, Creu Roja, Policia 

Trobat conscient l'home de

84 anys perdut durant dos dies

Infants amb càncer visiten

les instal·lacions de Mossos

Local de Granollers i voluntaris de 
Protecció Civil van participar en la 
recerca. També es va activar  l'heli-
còpter del GRAE d'Olot.

El desaparegut havia sortit a pas-
sejar per l'entorn del riu Congost 
dissabte a la nit i es va avisar de la 
seva desaparició al voltant de les 
23.30 h, en veure que no tornava 
a casa. Diumenge 26 la cerca es va 
centrar a la zona entre la C-17, el 
Coll de la Manya, la BV-1431 i la via 
el tren cap a l'estació de Canovelles, 
sobretot a les parts més boscoses. 
No obstant això, l'home no va ser 
localitzat fins l'endemà, 27 de de-
sembre, per un veí de la zona.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra 
es va incendiar el 28 de desembre 
al matí a la ronda Nord de Grano-
llers durant el trasllat d'un detin-
gut. Segons el sindicat policial SPC, 
el vehicle va començar a cremar 
quan estava circulant i els agents 
van haver de trencar els vidres 
i la mampara per poder escapar 
de les flames i salvar el detingut, 
que va patir cremades de diversa 
consideració. Arran de l'incident, 

el detingut va quedar ferit lleu, 
mentre que els dos policies van 
sortir-ne il·lesos. Els Mossos van 
obrir una investigació per aclarir 
la causa del succés, si bé la prin-
cipal hipòtesi és que l'incendi va 
ser accidental. El sindicat SPC va 
demanar una revisió de totes les 
modificacions fetes al vehicle per 
poder determinar la causa del foc, 
alhora que va reclamar analitzar a 
fons tot el parc mòbil policial.

Crema un cotxe dels Mossos

durant el trasllat d'un detingut 

SOLIDARITAT AMB LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL

les motos i els cotxes patrulla, on 
van poder pujar. "La idea és que 

vegin que som una professió 

de servei, que no només posem 

multes i denúncies", diu Mar-
tínez, "sinó que fem moltes altres 

coses". Al final de la sessió tots els 
nens van rebre un diploma de la 
seva participació, un pin, una en-
trada als cinemes Ocine, un val per 
a un menú al McDonalds cada mes 
durant tot l'any i un regal sorpresa. 
Tots els participants, d'entre 5 i 13 
anys, eren dels 32 municipis de als 
quals dona servei l'Àrea Bàsica Po-
licial de Granollers i són atesos per 
l'Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC). X.L.

TRIBUNALS EL 2017 VA SER DESMANTELLAT UN TALLER ON S'INSERIEN LOGOS FALSOS EN ROBA

A judici els responsables d'un 

taller de falsificació de marques
Divendres de la setmana que ve 
es jutjarà a la secció 2a de l'Audi-
ència de Barcelona vuit persones, 
vinculades a la ciutat, acusades 
d'un delicte contra la propietat 
industrial per la falsificació de 
roba i articles de marca. 

L'estiu del 2017, la Policia Naci-
onal va desmantellar a Granollers 
i Cornellà de Llobregat dos tallers 
dedicats a l'elaboració, distribu-
ció i venda de productes falsi-
ficats de reconegudes marques 
internacionals. El de Granollers 
era un pis-taller on vuit persones 
manufacturaven les peces i hi in-
serien els logos comercials per tal 
de proveir després venedors am-
bulants de nombroses poblacions 

turístiques. A Cornellà, un pare i 
el seu fill estampaven fraudulen-
tament els logotips de prestigi a 
samarretes i diversos articles que 
posteriorment comercialitzaven 
a través d'una pàgina web. En els 

registres practicats es van inter-
venir 6.600 peces de vestir i calçat 
esportiu, principalment, així com 
vinils, centenars d'etiquetes i una 

planxa per adherir-les als produc-
tes en blanc. Fruit d'aquesta ope-
ració es van detenir deu persones 
per delictes continuats contra la 
propietat industrial. 

Ara, la fiscalia demana dos anys 
de presó per a cadascun dels co-
autors que operaven des del taller 
granollerí. Per a cinc d'ells, que no 
tenien residència legal i autoritza-
da a l'Estat, proposa la substitució 
de la pena per l'expulsió del ter-
ritori espanyol amb la prohibició 
de retorn durant cinc anys.

D'altra banda, els acusats també 
hauran de compensar econòmica-
ment els representants legals de 
les marques falsificades per cada 
una de les peces intervingudes.

L'escorcoll policial

va localitzar més de

6.000 articles i peces de 

roba de marca falsificades

MOSSOS

ACTIVITAT SOLIDÀRIA
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JUNTS PER GRANOLLERSjunts
CAP UN NOU MODEL EN LA GESTIÓ DE LA BROSSA

DOS ANYS. Després d’un any llarg, la 
nostra realitat torna a canviar però amb 
ferides de la pandèmia que trigaran a curar 
i amb algunes d’elles que no ho faran 
mai. La vacunació avança i està salvant 
moltes vides. Anem recuperant normalitat. 
A l’equador del mandat, s’ha de dir que 
han estat 2 anys molt complexos i ara 
n’esperem 2 d’apassionants per reprendre 
els projectes de transformació que tenim 
pendents. Junts per Granollers hi serem 
per mirar que portin el nostre segell. 
Àlex SASTRE (juny).

COMERÇ VIU. Aquesta singular energia 
comercial, acompanyada de la moderació 
dels preus dels locals, ha fet que des de 
principis d’any hagi crescut la demanda. 
Tenim un comerç viu, dinàmic i divers. En el 
decurs dels darrers mesos hem vist noves 
obertures, negocis canviant d’ubicació 
o establiments de sectors emergents 
que, de ben segur, continuarà donant 
vida als nostres carrers i barris, fent de 
Granollers punt de referència comercial 
pels seus valors i per la seva excel·lència. 
Laura SABATÉS (abril).

LA NOVA SITUACIÓ. Ara hem d’aprofitar 
l’arribada dels fons europeus Next 
Generation, i altres recursos, per transformar 
la nostra ciutat. Pel nostre grup és prioritari 
tirar endavant la residència de gent gran, 
ampliar equipaments sanitaris, concretar el 
nou model de gestió de recollida de residus o 
millorar l’oferta d’habitatge social, i tot sense 
això descuidar les persones. Més atenció a 
la gent gran, a persones amb discapacitats 
i a tots aquells que han vist truncades les 
seves expectatives. I cura especial als 
neguits i a les inquietuds de la gent jove. 
Josep Maria NOGUERA (juliol).

SOMIEM EN GRAN. Per a la nostra salut, 
hem de recuperar els esdeveniments 
culturals, esportius i de lleure. Hem de 
ser agosarats i que el temps de pandèmia 
no sigui en va, sinó que serveixi de 
trampolí amb idees brillants que ajudin 
a repuntar Granollers i convertir-nos en 
un referent. Repensem-ho, somiem en 
gran i serem grans. Però fins llavors, fins 
que ho fem, no estarem del tot salvats 
d’aquest malson anomenat coronavirus. 
Amanda RAMOS (maig).

Granollers podría tenir implantat a partir del 
2023 el sistema Intel.ligent que permetrà que 
els contribuents paguin menys en el seu rebut 
de les escombraries si fan una separació 
més eficient de la brossa que generem a les 
llars. És el que es coneix per ‘pagament per 
generació’ i aquesta és una demanda que 
Junts per Granollers planteja des de fa anys 
i que ara, amb el nou contracte del servei de 
recollida de residus municipals i neteja viària, 
es podrá començar a concretar. La darrera 
sessió plenària municipal de l’any, del passat 
21 de desembre, va donar llum verda a l’inici 
de la licitació d’un nou contracte de concessió, 
actualment prorrogat, que tindrà una durada 
de deu anys amb un import que frega els 52 
milions d’euros amb IVA inclós. A més de 
la introducció d’un nou model, que ajudarà 
també a aproximar el volum de la recollida 
orgánica i selectiva als paràmetres marcats per 
la Unió Europea de cara al 2030, el contracte 
preveu una forta inversió amb més maquinària 
i no tan sorollosa i, sobretot, un major control 
municipal que fins ara, com ha demanat 
sempre el nostre grup, que es farà a través de 
la Comissió Informativa corresponent i vetllarà 
perquè aquest servei essencial compleixi tota la 
normativa, estèticament i higiènicament, i sigui 
molt més eficient.

EL 2021

L’administració local fa un pas molt important 
amb aquest nou contracte, que hauria d’estar 
operatiu a finals de la primavera vinent, però 
sense la col.laboració i complicitat de tots els 
ciutadans separant bé la brossa orgánica, el 
vidre, els envasos, el paper, l’oli o els residus 
voluminosos, i col.locant-los en el lloc adequat, 
no n’hi hauirà prou. La diferència, ben aviat, 
és que hi haurà premi pels més aplicats.

S’ha de destacar, així mateix, la concessió en 
el Ple de la Medalla de la Ciutat del 2021 a 
l’activista Conxi Caruda, traspassada el mes 
de maig, i a l’Escola Municipal del Treball, en 
el seu centenari, així com una menció especial 
per a tots els treballadors i treballadores del 
sector sanitari i de les residències de gent 
gran per la seva feina i dedicació durant la 
pandèmia.

Des d’avui i fins el 19 #GranollersésMundial! Gaudim com 
a ciutat del Mundial femení d’handbol. Gràcies als qui ho 
feu possible. Visca Granollers i visca l’esport femení!

Jo creia que era el vallesà oriental que millor podia parlar 
d’en @joseprull però crec que en @VRelatsCasas encara 
està fent més justícia parlant de la seva figura i del seu 
relat a “1 dia d’Octubre i 2 poemes” de @simbol_editors. 
Gràcies @OmniumVOriental.

Partidàs entre França i Dinamarca al @SheLOVsHandball. 
Les daneses han dominat 58’ minuts però ja se sap! Amb 
els companys de @JxGranollers hem gaudit de valent.

@alexsastre83

@alexsastre83@alexsastre83

PIULADES!
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Davant l'augment de contagis per la variant òmicron, deia aquesta setmana 
el president dels EUA que cal estar alerta, però no generar alarma. A Catalunya 
fa dies que les crides a la responsabilitat se sustenten en xifres, sovint 
descontextualitzades. És cert que el nombre de contagis confirmats ha batut 
rècords i que la nova variant de la Covid-19 s'ha mostrat més encomanadissa, 
per la qual cosa ha tornat la pressió assistencial als centres sanitaris. També 
és veritat que, davant les trobades nadalenques, la ciutadania s'ha fet més 
proves que mai –ho demostra els testos d'antígens esgotats a les farmàcies– 
i que l'òmicron té un índex de mortalitat molt inferior a la Covid-19. Malgrat tot, 
alguns discursos que comparaven la situació actual amb la de 2020 –sense 
tenir en compte l'efecte positiu de les vacunes ni la menor gravetat de la soca 
més estesa actualment– han produït l'efecte contrari al desitjat; és a dir, que els 
centres d'atenció primària i les urgències es col·lapsin de persones espantades 
amb símptomes lleus que, amb una informació més ponderada, s'haguessin 
quedat a casa, com quan fa tres anys passaven un refredat. No es tracta de 
menystenir la gravetat d'alguns casos i és evident que cal demanar prudència 
i responsabilitat a la ciutadania, però també cal transmetre la informació amb 
claredat i confiar en el sentit comú. Alertar dels riscos, no alarmar.

ALERTAR, QUE NO ALARMAR

Editorial La Covid-19 en la filosofia
de la història

e pensat molt en el fenomen his-

tòric de la pandèmia i, llegint la 

Bíblia, hi he trobat un paral·le-

lisme amb el diluvi universal. 

Una diferència molt significativa: Noè es-

tava ben informat per vèncer i salvar-se, i 

al segle XXI la humanitat es troba faltada 

de resposta. Una circumstància que m'ha 

definit la història és el respecte a la na-

tura, llavors salvant  les persones bones. 

I m'ha confirmat la idea que tinc sobre la 

culpabilitat dels humans en el procés de 

la Covid-19.

En la Bíblia se citen diverses ocasions 

en les quals Déu salva a la humanitat per 

consideració a persones, encara que mi-

noritàries, de catàstrofes. El diluvi és un 

exemple. Voldria pensar que la solució de 

la pandèmia actual l'aconseguiran les per-

sones dignes.

Els responsables de la salut dels humans 

estaven prou preparats en declarar-se 

l'epidèmia? La sanitat pública coneixia 

l'estat de salut dels ciutadans? No soc cap 

especialista per donar respostes positi-

ves, però hi ha quelcom que em preocupa. 

Quin és l'objectiu de la sanitat, sanar els 

malalts o treballar perquè els ciutadans 

gaudeixin d'una salut potent davant d'una 

invasió microbiana? Per experiència per-

sonal he de reconèixer el gran treball de la 

sanitat davant la malaltia però, dissorta-

dament, el desconeixement del meu estat 

de salut, que sortosament és bo, però del 

qual el metge assignat actual no en tenia 

ni idea.

I aquest és un fet dissortat majoritari. I 

no en culpo als metges, sinó als responsa-

bles, que són aquells poders que no han 

posat a disposició de la salut pública tots 

els mitjans. Una demostració és el pressu-

post, per exemple a Espanya, assignat al 

ministeri de sanitat, infinitament inferior 

al de la guerra. Posar en mans de la jus-

tícia el tractament del procés palesa, no 

mala voluntat, però sí que manca de savi-

esa per dirigir la convivència. La política 

de les vacunes, necessària, és cert, però 

sabent qui la necessita i qui no.

La salut és un dret universal i se n'ha de 

tenir cura individualment sense esperar 

catàstrofes, prevenint-les i, si es produei-

xen, els resultats seran menys nocius. Dis-

sortadament en la pandèmia actual l'eco-

nomia i la política no estaven preparades 

sanitàriament per la resposta, massa pre-

ocupats per les conseqüències negatives 

que es podrien produir en la seva econo-

mia. El diner, una vegada més, l'enemic 

número 1 de la salut pública universal.

M'agradaria conèixer bé la lliçó de la 

Covid-19. Tinc les meves idees, però són 

prematures i cal esperar la solució del 

problema. El que sí que tinc clar és que 

Déu ha enviat un nou missatge als poders 

actuals de la convivència humana, la ur-

gència de considerar tots els ciutadans 

del món persones dignes, siguin pobres 

o rics, i considerar l'economia com un 

servei a la gent. L'economia actual, la del 

segle XXI, és la gran culpable de la defici-

ent i calamitosa imatge de la humanitat. 

I una darrera consideració: cap persona 

humana és Déu.

H

Es palesa no mala voluntat, però 
sí manca de saviesa per dirigir la 
convivència. Calen vacunes, però
 sabent qui les necessita i qui no 

Persones expertes diuen que 
l'accés a les pantalles no hauria 

d'arribar abans dels 3 anys i que la 
introducció hauria de ser gradual

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

Pantalles

legia fa uns dies que una famosa 

actriu deia que no facilitaria telèfon 

mòbil als seus fills fins avançada 

l'adolescència. Valenta ella, feina 

tindrà per mantenir el propòsit.  Les fines-

tres digitals de diferent format i condició 

omplen les nostres vides i no faré, ara, un 

llistat dels pros i els contres dels seus usos, 

classificats per edats, ho deixo a les veus 

expertes. Tampoc posaré de manifest les 

meves limitacions, que no fòbies, en relació 

a les tecnologies de la informació i la comu-

nicació en contraposició als nadius digitals. 

M'esgarrifa, però, veure pel carrer, al 

parc o a un restaurant criatures de me-

sos o pocs anys amb la vista clavada a la 

pantalla del mòbil o la tauleta dels seus 

pares. S'estan quiets, és clar; el so, els 

colors i els moviments captiven la seva 

atenció i sobreestimulen el seu cervell. 

Són preocupants aquestes maneres d'en-

tretenir, d'educar. A les primeres edats les 

estones davant les pantalles impedeixen 

la maduració correcta d'un cervell enca-

ra tendre. Un cervell que el que necessita 

és rebre estímuls a què pugui respondre i 

que lentament l'ajudin a formar-se, a fixar 

l'atenció com a base del seu desenvolupa-

ment. Primer es descobreix el mateix cos 

i a poc a poc, per mitjà del vincle amb les 

altres persones i la relació amb l'entorn  

es construeixen vivències significatives 

per a la vida real. Ja hi haurà temps per 

les pantalles i la vida virtual.

Persones expertes ens diuen que l'ac-

cés a les pantalles no hauria d'arribar 

abans dels 3 anys i que la seva introduc-

ció hauria de ser gradual en temps  d'ús 

i en continguts. Cal recordar la potència 

de l'aprenentatge per imitació, revisem 

quins models tenen els nostres infants.  

Més enllà de les pantalles podem oferir 

als infants temps per jugar, cantar, pintar 

o enfangar-se. Pensem en l'avorriment 

com a estímul de la creativitat i que un 

conte escoltat incentiva la imaginació. Em 

va sorprendre un reportatge sobre una es-

cola a Silicon Valley sense eines tecnològi-

ques. En determinades edats cal activitat 

física i treballar els sentits, fent-los servir, 

i la tauleta limita els estímuls, deien.

Un telèfon mòbil és una eina potentís-

sima que cal saber utilitzar responsable-

ment. Quina és la millor edat per tenir el 

primer dispositiu? La resposta és molt 

senzilla: com més tard millor. 

L

JAUME NORÓ
Mestre jubilat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

'Com em vaig embrancar a fer de
relator d'una festa que ultrapassa
qualsevol mesura imaginable!', 
va escriure en Joan Soler i Amigó, 
relator de la #fmbib 2009 de Granollers. 
Que la terra et sigui lleu mestre!

Blancs i Blaus @Blancsiblaus Àlex Sastre @alexsastre83

Més enllà de les pèrdues personals 
viscudes per milers de famílies, 
costarà molt de temps superar 
la paranoia col·lectiva de sospites, 
tests, quarantenes, restriccions, 
confinaments i tota la pesca.
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Segons l'estimació publicada per 

l'Institut d'Estadística de Catalu-

nya (Idescat), el producte interior 

brut de Granollers de l'any 2020 

va caure un 8,8% respecte a l'any 

anterior. D'aquesta manera es 

trenca la tendència de creixement 

registrada els darrers anys a causa 

dels efectes que ha tingut la Co-

vid-19 en l'activitat econòmica.

Així, segons l'Idescat, el PIB de 

Granollers va ser de 2.213,5 mili-

ons d'euros, equivalent a 35.600 

euros per habitant, un 22,5% més 

que la mitjana catalana, situada en 

29.000 euros per habitant. De les 

23 ciutats de més de 50.000 habi-

tants, només el Prat de Llobregat 

(50.100 euros per habitant), Sant 

Cugat del Vallès (49.300), Barce-

lona (42.600) i Girona (37.000) 

estan per sobre de Granollers en 

producte interior brut per habi-

tant, que mesura el resultat final 

de les activitats de producció. Tar-

ragona, per la seva banda, habitu-

alment per sobre de Granollers, 

ha perdut capacitat econòmica i 

ha baixat fins als 33.600 euros per 

habitant i ha estat superada per 

Cerdanyola del Vallès (34.300). 

La xifra absoluta del PIB del 

2020 és un 8,8% més baixa que la 

de l'any anterior, quan Granollers 

va registrar un volum de produc-

ció de 2.427,8 milions d'euros, 

39.700 euros per habitant. El des-

ACTIVITAT ECONÒMICA  EL PIB GRANOLLERÍ ÉS DE 35.600 EUROS PER HABITANT, UN 22,5% MÉS ELEVAT QUE LA MITJANA DEL PAÍS

Granollers, cinquena ciutat catalana

en generació de riquesa per habitant

Dissabte, dia de fi res i mercatsCurs de la Cambra sobre gestió de projectes
A més del mercat setmanal de Can Bassa, dissabte serà un dia de mercats i �ires a Granollers. Hi haurà 
parades de productes ecològics i de proximitat a

la Corona; de brocanters a la Maluquer; de discs ala Perpinyà, i la �ira de productes naturals a les Olles.
La delegació de la Cambra del Vallès Oriental inicia aquest gener una formació de 20 hores sobre la gestió i plani�icació de projectes 
adreçada als professionals que coordinen o tenen responsabilitats

en el desenvolupament de projectes. El curs tindrà lloc a la seu de

Can Muntanyola els dies 20 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer, de 9 a 14 h.

ECONOMIA

PIB PER HABITANT

PIB milions 
d'euros

milers
d'euros

respecte a la 
mitjana catalana

El Prat de Llobregat 3.252,5 50,1 +72,7%

Sant Cugat del Vallès 4.580,8 49,3 +70%

Barcelona 70.248,1 42,6 +46,7%

Girona 3.716,8 37 +27,5%

Granollers 2.213,5 35,6 +22,5%

Cerdanyola del Vallès 1.978,7 34,3 +18%

Producte
interior brut
(PIB) 2020

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

cens és inferior al de la mitjana ca-

talana (-10,9%).

Aquesta reducció, causada per 

l'impacte de la pandèmia, trenca 

una evolució del PIB a l'alça dels 

darrers cinc anys. En milers d'euros 

per habitant, l'evolució ha estat po-

sitiva els últims anys –dels 34.200 

euros del 2015 als 39.700 del 

2019–, tret del retrocés del 2020 

fins als 35.600 euros per habitant. 

Tot i les bones dades, Granollers 

ha anat perdent pes respecte a la 

mitjana catalana, ja que els primers 

anys de la dècada de 2010 la ciutat 

superava en un 25% el PIB català, 

mentre que ara ho fa en un 22,5%.

Pel que fa a les Franqueses, les 

dades relatives al 2020 encara no 

s'han publicat. L'any anterior, el 

PIB registrat va ser de 795,8 mi-

lions d'euros, equivalent a 39.400 

euros per habitant, un 21,1% per 

sobre de la mitjana catalana. Com 

Granollers, l'evolució també ha 

estat positiva els últims anys, i de 

fet, des del 2011 ha augmentat 

un 31,4%, sobretot per la seva 

capacitat industrial. En euros per 

habitant, l'evolució ha estat dels 

30.100 euros que es registraven el 

2012 als 39.400 que es van regis-

trar el 2019. X.L.

L'atur es va reduir a la comarca 

al desembre en 10 persones, una 

tendència que consolida la recupe-

ració de l'ocupació dels últims me-

sos. Granollers va tancar l'any amb 

3.315 persones desocupades, tres 

menys que el mes anterior (-0,1%). 

Respecte a un any enrere, el des-

cens és del 26,6%, és a dir, 1.202 

aturats menys. A les Franqueses 

l'atur s'ha reduït un 22,4% l'últim 

any –303 persones menys–, i l'any 

s'ha tancat amb 1.053 persones 

aturades, 9 més que el mes ante-

rior. Al conjunt de Catalunya, les da-

des d'ocupació actuals són les més 

bones des del setembre de 2008. 

OCUPACIÓ

Tanca l'any amb 

les millors dades 

d'ocupació des del 

setembre de 2008

L'empresa Dara Pharma, de Gra-

nollers, és una de les 500 pimes 

de tot l'Estat que més va créixer 

durant el 2020. Així ho recull la pa-

tronal Cepyme, que cada any llista 

les firmes amb més capacitat d'ex-

pansió en vendes. Dara Pharma fa-

brica maquinària d'envasat per a la 

indústria farmacèutica i cosmètica. 

Acumula creixements anuals supe-

riors al 30%, té una plantilla de 

més de 200 treballadors i una fac-

turació superior als 39 milions. 

Dara Pharma,

una de les pimes 

amb més creixement
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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.

Aquest desembre ha obert al nú-

mero 14 del carrer Navarra el taller 

Artesà Coher, un establiment espe-

cialitzat en la reparació i l'adapta-

ció artesanal de calçat, la restau-

ració de bosses, jaquetes, carteres, 

cinturons i articles de pell. La firma 

va néixer el 1989 a Barcelona. En 

poc temps va consolidar-se com un 

taller amb personalitat pròpia, i a 

poc a poc va anar creixent fins a es-

devenir una referència en el sector 

de la reparació artesanal de calçat 

i articles de marroquineria, amb 

clients de tot Catalunya, la resta de 

l'Estat i altres països d'Europa. De 

fet, el taller compta amb productes 

exclusius fets amb pells i materials 

de gran qualitat, amb proveïdors 

Granollers, una tendència inversa 

a la de molts negocis que busquen 

més projecció. "Conec bé aquesta 

zona perquè vaig créixer a Lliçà 

d'Amunt, i feia temps que em 

plantejava sortir de Barcelona 

i venir aquí", diu Coher. "La ciu-

tat crema i aquí hi ha molta més 

tranquil·litat, hi ha un tarannà 

més agradable". El mestre artesà 

admet que ha aprofitat la jubilació 

de Joan Montpart, ara fa uns mesos, 

d'Itàlia, Alemanya i Anglaterra, 

a més dels locals. "Aprofundim 

en el treball artesà però alhora 

també introduïm tecnologia", 

diu el seu responsable, Francesc 

Coher, que mostra orgullós les 

màquines de cosir que utilitza, al-

gunes pràcticament úniques a Eu-

ropa i arribades del Canadà.

Amb el títol de mestre artesà re-

conegut per la Generalitat el 2014, 

Coher ha decidit ara fer el salt a 

x.l.

EMPRESES  EL MESTRE ARTESÀ SABATER HA FET UN PROCÉS INVERS AL DE LA MAJORIA: DEIXAR BARCELONA I OBRIR A GRANOLLERS

ARTESÀ  Coher s'ha traslladat a Granollers després de 32 anys a Barcelona

El Gremi d'Hostaleria del Vallès 

Oriental i el Rotary Club Grano-

llers han facilitat que 160 perso-

nes en situació de vulnerabilitat 

hagin pogut fer un àpat de Na-

dal durant aquestes festes en el 

marc de la campanya Celebrem 

el Nadal amb tu. Conscients de la 

difícil situació que pateixen certs 

col·lectius, agreujada pels efectes 

de la Covid-19, les dues entitats 

han repetit la col·laboració que 

ja van dur a terme l'any passat i 

han repartit aliments a persones 

que habitualment atenen els ser-

veis socials de les Franqueses, 

Canovelles i Lliçà d'Amunt. L'àpat 

que es va repartir per Nadal, per 

exemple, consistia en un primer 

plat d'escudella amb galets i pilota 

i un segon plat de pollastre rostit 

amb prunes i pinyons. L'acció ha 

estat possible gràcies a la col·la-

boració dels establiments Arderiu 

i Carns Torrent, que han aportat 

els productes per poder fer reali-

tat aquesta iniciativa. 

AMB EL SUPORT DEL ROTARY

Iniciativa

solidària del

Gremi d'Hostaleria 

del Vallès Oriental

per ocupar aquest espai de repara-

ció de calçat a la ciutat: "eixam-

plem o estrenyem botes, tenyim 

bosses o calçat, folrem sabates, 

canviem talons, cosim cremalle-

res i tenim soles de muntanya, 

plantilles, llevataques i produc-

tes per conservar la pell", diu el 

responsable del taller.

Un ofici que es perd
Coher és l'únic mestre artesà sa-

bater titulat en actiu a la provín-

cia de Barcelona, una distinció 

que avui seria impossible d'obte-

nir perquè no hi ha un gremi de 

mestres sabaters que avali aquest 

reconeixement. "Fa uns anys hi 

havia el gremi de mestres saba-

ters, constituït l'any 1202. Però 

poc després de celebrar els 800 

anys va desaparèixer", lamenta 

Coher. De fet, antigament hi havia 

molts mestres artesans que faci-

litaven aprendre l'ofici, però "tot 

això ha desaparegut, tal com ho 

està fent aquest i molts altres 

oficis". El sabater, que assegura 

gaudir molt de la seva professió 

després de 32 anys, reclama no 

deixar perdre aquestes feines tra-

dicionals i el treball artesà: "tre-

ballem amb el cap i ho definim 

amb les mans", diu.  x.l.

L'ofici d'arreglar sabates
Francesc Coher obre un negoci tradicional i singular al carrer Navarra

L'únic mestre artesà 

sabater que queda a

la província de Barcelona 

s'ha establert a Granollers
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Recepció a GassamaChema Márquez i Antonio García, a la selecció
La jugadora granollerina Kaba Gassama va 
rebre a finals del desembre una recepció de 
l'Ajuntament per disputar el Mundial amb 
Espanya. Gassama va ser rebuda a la sala
de plens i va sortir al balcó de l'Ajuntament.

Antonio García i Chema Márquez continuen una setmana més 
amb la selecció espanyola d'handbol per preparar l'Europeu 
d'Eslovàquia i Hongria, que tindrà lloc del 13 al 30 de gener. Els dos 
jugadors del Fraikin han estat convocats per disputar el Torneig 
Internacional d'Espanya, que es disputa a Conca fins dissabte.  

Des de fa un any que el granollerí 
Alfred Serra i Parera ja ha estat 
treballant en la seva candidatura 
a presidir el BM Granollers, per a 
la qual ha comptat amb un gran 
nombre de persones vinculades 
amb la directiva que deixa Josep 
Pujadas, després d'una dècada. 

Amb 66 anys, Serra serà el nou 
president del BMG després que la 
seva candidatura hagi estat l'única 
que s'ha presentat al procés elec-
toral. Dimecres, la junta electoral 
proclamava la candidatura com a 
nova junta directiva del BMG, tot 
i que ha donat un termini fins a la 
mitjanit del pròxim dimecres, 12 
de gener, per si algun soci o sòcia 
vol "presentar alguna impugna-
ció o reclamació escrita refe-
rent a qualsevol qüestió de tot 
el procés electoral". 

Un cop se superi el termini es-
tablert, la directiva encapçalada 
per Alfred Serra es presentarà a la 
massa social del club. "No som una 
junta continuista, som una junta 
impulsora", assenyala Serra al di-
ari Som*, just després del comuni-
cat de la junta electoral. La nova di-
rectiva comptarà amb 8 persones, 
d'un total de 18, que han format 
part de la junta de Pujadas, entre 
els quals Jordi Capdevila, que és el 
nou tresorer, i els vocals Josep Or-
tuño,  Mireia Cammany, Raúl Cam-
pos, Josep Lluís Escurriola, Joan 
Estapé, Pol García i Javi López. De 

HANDBOL LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMA LA SEVA ÚNICA CANDIDATURA COM A NOVA DIRECCIÓ

Alfred Serra substituirà Josep 

Pujadas a la presidència del BMG
ALFRED SERRA

ALFRED SERRA  El nou president és llicenciat en Ciències Químiques

tots aquests, n'hi ha quatre que 
han format part dels 10 anys de la 
junta directiva de Pujadas: Ortuño, 
Cammany, Escurriola i Estapé. A 
més, hi ha dos nous directius que 
han estat membres del patronat de 
la fundació del BMG: Miquel Bar-
bany, que és el nou secretari, i Rosa 
Llorens, que és vocal. 

De la resta de directius, tots ells 
vocals, n'hi ha dos que han estat 
exjugadors, Marc Garcia –es va 
retirar el curs passat– i Xavi Cribi-
llés; dos més que han estat entre-
nadors, Miguel Ángel Gutiérez, i 
Jesús Pérez, i els altres són Rosabel 
Bonet, Jordi Serra i el restaurador 
David Vázquez. "És un projecte 
nou, que serà molt il·lusionant", 
augura Serra.  jl.r.b.

El KH-7 BMG disputarà la segona 
ronda de Copa de la Reina contra 
el BM Morvedre, de Sagunt. La fe-
deració espanyola va fer dilluns el 
sorteig de la competició i aquesta 
eliminatòria es jugarà a doble par-
tit amb l'anada a terres valenci-
anes, previst pel 26 de gener, i la 
tornada al Palau d'Esports, entre el 
29 i el 30 de gener. 

L'equip dirigit per Salva Puig ja es 
va veure les cares amb les de Sagunt 
a la segona jornada de la Lliga, quan 
el KH-7 es va imposar per 26 a 21. El 
Morvedre ocupa el quart lloc per la 
cua de la competici, amb sis punts, 
mentre que les granollerines se situ-
en en la zona noble, al setè lloc amb 
11 punts, i es marquen l'objectiu 
d'accedir a la fase final de la Copa.  

El BM Morvedre, 

rival del KH-7

a la segona ronda

Copa de la Reina

José Luis Criado, de la Roca, no 
està disputant el Rally Dakar per-
què va donar positiu en coronavi-
rus en un test PCR. El copilot va-
llesà, que havia d'afrontar la seva 
32a edició, ja no va poder viatjar 
fins a Yeda, a l'Aràbia Saudita, 
per afrontar un nou Dakar amb el 
KH-7 Epsilon. "No m'ho espera-
va. Afortunadament, hem pogut 
resoldre la situació i en el meu 
lloc anirà Fina Román", deia el 
veterà copilot de KH-7 Epsilon 
Team. L'equip d'assistència valle-
sà estarà format per Fina Román, 
Jordi Ballbé i Jordi Juvanteny.

D'altra banda, el granollerí Xavi 
Blanco participa com a copilot de 
Camèlia Liparoti, de l'X-Raid Team, 
de la categoria de buguis lleugers.  

MOTOR | Dakar

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

Alfred Serra, de 66 anys i nascut a 
Granollers, vol aplicar els coneixements 
adquirits al llarg de la seva trajectòria 
professional al club. "Sempre he fet 

tasques directives en multinacionals", 
assenyala Serra, que explica que 
està jubilat, tot i que assessora una 
start-up universitària. És llicenciat en 
Ciències Químiques i especialitzat en 
bioquímica. El seu pare, Alfred Serra, va 
ser president de l'Atlètic del Vallès; la 
seva germana juga a handbol; el seu fill, 
Jordi Serra, és speaker, i el seu cunyat 
és el directiu del club Joan Ortuño.

ESPECIALITZAT EN 
TASQUES DIRECTIVES

José Luis Criado 

es queda sense 

Dakar per la Covid
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PIERO / UE CASTELLDEFELS

L'Esport Club de José Solivelles se 

segueix reforçant i abans d'acabar 

el 2021 va aconseguir dues noves 

incorporacions de pes amb el por-

ter Manu Martín, de 26 anys, i el 

davanter Isaac Padilla, de 25. Tot 

i això, l'ECG no va poder doblegar 

diumenge un rival directe per la 

salvació, la Pobla de Mafumet i va 

perdre per 2 a 0. 

Martín ja va ser titular al duel 

contra els tarragonins, però no va 

poder evitar la derrota. El porter 

va ser un dels jugadors transcen-

dentals per a l'ascens del Cerda-

nyola FC a la Segona RFEF la tem-

porada passada. Anteriorment, 

havia estat jugador d'altres equips 

històrics del futbol català, com el 

Castelldefels, el Sant Andreu, el 

FUTBOL | Tercera RFEF  ACABA LA PRIMERA VOLTA A L'ANTEPENÚLTIM LLOC AMB 12 PUNTS

L'Esport Club reforça l'atac i la 
porteria per capgirar resultats 

El CF Les Franqueses ha reforçat 

la porteria per afrontar el nou 

any. L'equip que dirigeix Manolo 

Parralo ha incorporat el porter 

Alberto Román, que aquesta cam-

panya estava jugant al Vilassar 

de Mar, de la Tercera RFEF. Els 

franquesins, doncs obtenen un 

nou porter, que es va formar a les 

categories inferiors del RCD Espa-

nyol i la Damm. El recent fitxatge 

podria ja debutar dissabte en el 

derbi comarcal contra el CF Pa-

rets, que suposarà el primer duel 

des de l'aturada per festes. 

Les Franqueses ocupa el desè 

lloc amb 12 punts, empatat amb 

dos equips: el Lloret, al quart lloc 

per la cua, i el Mataró, antepenúl-

tim. Pel que fa al Parets, és quart 

classificat amb 18 punts. 

Les Franqueses 
fitxa un porter 
abans del derbi

Primera Catalana 

Terrassa i el filial del Sabadell. 

D'altra banda, Padilla, que no va 

debutar diumenge, s'ha format en-

tre les categories inferiors del RCD 

Espanyol, la Damm i el Barça, en el 

qual va arribar a debutar amb el 

filial. Posteriorment, va jugar als 

filials del Reus i el Sabadell. També 

ha marcat gols per al Castelldefels, 

Badalona i Grama, i havia iniciat 

aquest curs a la Guineueta. 

A l'antepenúltim lloc
L'ECG acaba la primera volta a l'an-

tepenúltim lloc amb 12 punts. El 

pròxim duel serà al camp del San 

Cristóbal, de Terrassa, que ocupa 

el 7è lloc amb 26 punts. JL.R.B.

SAN CRISTÓBAL - EC GRANOLLERS

Diumenge, 9 - 12.30 h Terrassa

LES FRANQUESES - CF PARETS
Dissabte, 8 - 17 h Les Franqueses

POBLE NOU - CN GRANOLLERS

Dissante, 8 - 17 h Barcelona

El CNG visita 
la piscina de 
l'últim classificat

WATERPOLO | Primera Divisió

MANU MARTÍN  En un entrenament amb la UE Castelldefels

El waterpolo masculí del CN Gra-

nollers visitarà dissbate la pisci-

na del cuer, el Poble Nou. L'equip 

granollerí, que és antepenúltim 

amb 12 punts, necessita guanyar 

per seguir lluitant per les prime-

res posicions. De fet, el Poble Nou 

tan sols ha sumat un triomf, que 

va ser contra el CN Premià (11-

7). Al partit de la primera volta, el 

CNG va guanyar a l'equip barcelo-

ní, per 10 a 6.   

Conveni amb Decathlon
El CNG i la botiga Decathlon City, 

de la ciutat,  han arribat a un acord 

de col·laboració per fomentar els 

hàbits esportius i coorganitzar es-

deveniments. A més, permetrà la 

inclusió laboral d’esportistes d’alt 

rendiment del club a la botiga. 
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el posicionament de club a la comarca és 
positiu i nosaltres tenim socis i sòcies de 
fa molts anys que viuen en altres munici-
pis del Vallès Oriental. Si mirem el nombre 
d'esportistes que tenim, un 60% són de 
Granollers i la resta són, majoritàriament, 
de la resta de la comarca.

–Com creu que se'l recordarà?

–No ho sé, això ho han de dir altres. Quan jo 
vaig assumir la presidència vaig voler tenir 
el màxim respecte per tots els presidents i 
directives, i algunes d'aquestes etapes són 
recordades per títols i altres per una feina 
molt valuosa. En el meu cas, hem tingut una 
etapa de treball intens per fer més sòlids 
els fonaments del club. Això sí, el que hem 
fet és trobar una manera de dir adéu als es-
portistes davant l'afició perquè en l'últim 
partit de la temporada a casa els hi fem un 
comiat. Llavors, el BMG acull en confiança 
qualsevol persona; en el moment del co-
miat, el club ho fa en agraïment, i el que fa 
gran l'entitat és sempre celebrar el retro-
bament amb els esportistes, perquè alguns 
dels que marxen tornen.  jl.r.b.

Josep Pujadas

Perfil
Josep Pujadas, de 67 anys, posa el punt final a 10 anys com a president del BMG. 
Fa temps que el responsable granollerí meditava la seva marxa i el 2021 va decidir 
no optar a la reelecció del càrrec. A més, també tanca una etapa de 17 anys com a 
president de la Fundació del BM Granollers. 

–Com són els últims dies com a president?

–No és fàcil acomiadar-se perquè són uns 
quants anys i han estat intensos, amb satis-
faccions i també dificultats. Tot això fa que hi 
hagi una part emocional molt forta i procuro 
anar-me acomiadant de tothom, amb alguns 
per escrit i amb d'altres, si he pogut, ho he fet 
personalment. Alhora és una decisió presa 
voluntàriament i meditada des de fa temps. 
–Per què ho deixa?

–La raó principal és perquè em sembla que 
10 anys ja és un període llarg. A més, els 
objectius principals pels quals vam entrar 
nosaltres al club creiem que s'han assolit 
en una gran part i la feina s'ha dut a terme. 
Tot plegat fa que pensi que és un bon mo-
ment, que facilitarà també la renovació. Tota 
renovació és necessària, sigui en un club, 
una institució o empresa. També cal dir que 
es fa en un context de normalitat perquè 
s'han fet les eleccions quan s'havien de fer. 
Cal recordar que quan jo vaig entrar, els es-
tatuts del club permetien dos mandats i en 
aquest sentit em sento moralment obligat a 
respectar-ho, tot i que és veritat que fa uns 
mesos van modificar els estatuts per donar 
la possibilitat de fer un tercer mandat. Crec 
que dos mandats són més que suficients i 
10 anys són molts... en tenia 57 [riu]… i en 
aquests anys han passat moltes coses. 
–La Covid hi ha influït?

–No especialment, perquè les raons existi-
en i les tenia meditades. La pandèmia ens 
ha afegit una sèrie de dificultats, que enca-
ra vivim. Tot i que, curiosament, en aquest 
temps de Covid hem pogut resoldre el tema 
econòmic. En unes circumstàncies com ha-
vien previst a l'inici del mandat, la resolució 
del deute acumulat s'hauria d'haver produït 

xavier solanas

President sortint del BM Granollers

el 2023. Per tant, s'ha resolt dos anys abans. 
Curiosament, insisteixo, en un moment de 
molta dificultat, hem vist molta gent dispo-
sada a col·laborar. La directiva, llavors, ha 
sabut aprofitar aquesta oportunitat.
–Econòmicament el club està sa?

–Hem redreçat la situació econòmica del 
club perquè fa 10 anys era molt delicada. 
Fins i tot, hi havia qui veia en perill el fu-
tur del club. De fet, en aquesta dècada han 
desaparegut històrics de l'handbol, com 
ara l'Atlético de Madrid o el San Antonio 
de Pamplona. Al darrere sempre hi havia 
motius econòmics. El Granollers, objectiva-
ment, podia estar en una situació similar 
perquè hi havia uns problemes econòmics 
molt grans, però no ha desaparegut i ara ha 
demostrat tenir una bona salut econòmica. 
Durant els últims 10 anys, hem resolt el deu-
te heretat. Tot i això, per la situació actual el 
club seguirà demanant els pròxims anys una 
gestió rigorosa. Els darrers anys hem plan-
tejat sempre els pressupostos amb benefici, 
que abans de la Covid era de 110.00 euros 
per temporada, i després ha estat de 75.000 
euros. Ara la situació econòmica del club és 
molt més positiva i es pot plantejar un pres-
supost, fins i tot, amb menys benefici.  
–De què se sent més orgullós?

–Encara que parli en primera persona del 
singular, jo responc en primera persona del 
plural perquè som un equip. A banda de la 
tasca econòmica, esportivament som l'únic 
equip espanyol que té els dos equips en la 
màxima categoria de l'handbol, el masculí i 
el femení. En nou ocasions hem jugat com-
petició europea: set l'equip masculí i dos el 
femení. I cal destacar dos fets, la temporada 
2015-2016 el Fraikin va quedar tercer de la 

fase final de la Copa EHF a Nantes i el femení, 
fa dos anys, a semifinals de la Challenge Cup. 
A més, ens hem fet habituals per participar 
a les fases finals de la Copa del Rei o de la 
Reina... Tanmateix, la feina del planter ens 
identifica perquè, de campionats d'Espanya, 
n'hem guanyat 13; de Mini Copa, 4, i de títols 
de Catalunya, 28, entre d'altres. A banda d'ai-
xò, hem pogut muntar un equip d'Specials. 
–Potser ha faltat apropar més l'afició...

–Dels objectius que no hem acabat d'asso-
lir aquest n'és un, perquè volíem incremen-
tar el nombre de socis, seguidors i l'ambi-
ent del Palau. De feina, n'hem feta, però no 
hem obtingut els resultats que desitjàvem i 
crec que hi ha marge de millora. El club ne-
cessita el màxim de socis possibles perquè 
així serem més forts. En l'actualitat, tenim 
uns 1.500 socis. 
–El club hauria d'obrir-se més al conjunt 

del Vallès Oriental?

–Crec que sí, tot allò que sigui donar a 
conèixer l'handbol ens beneficia. Així com 
ara el Torneig CoAliment, el de Mini Hand-
bol i la Granollers Cup. El fet de reforçar 

"És un orgull tenir tant 
el masculí com el femení 
en la màxima categoria"
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CULTURA

'Monstres' fotogràfi cs Música que ressona per carrers i places
A partir de dilluns es pot veure a la 
Biblioteca Can Pedrals l'exposició Monstres

de la fotògrafa Ona Lasierra, una mostra
sobre inseguretats i trastorns mentals.Es podrà visitar �ins al 22 de gener.

Cada primer dissabte de mes arriba �idel a la seva cita la colla Avui Cantem, 
amb les seves intervencions musicals itinerants. Dissabte al migdia seran
a la plaça de la Corona, habitual punt de sortida del recorregut per l'illa
de vianants. El repertori serà l'habitual, cançons populars i tradicionals, 
d'aquelles que conviden a aturar-se i badar, o a afegir-se a la gresca.

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 

ho podeu fer a través del meu correu electrònic: jsalavila@hotmail.es

Sentiments d’un avi amb la 
il·lusió de quan era infant.

Edicions Forment

il·lusió de quan era infant.
10€

Joan Sala Vila

El crític musical Xavier Chavarria 
el descriu com "un concert d'alt 

voltatge emocional", perquè ens 
durà "records inesborrables". Efectivament, el 2012 el cor Veus 
va enregistrar el disc There is no 

rose, una de les �ites de la seva 
trajectòria. Ara, per rememorar 
l'efemèride i la transcendència 
que va tenir aquell disc emble-
màtic, recuperen el cançoner en un espectacle que dissabte (20 h) 
es presenta en un Teatre Auditori amb l'aforament reduït al 70%.

Un dels moments culminants 
–de disc i espectacle– és la in-
terpretació de la suite coral na-
dalenca A ceremony of carols del 
compositor Benjamin Britten. I 
és en aquest punt quan la nova 
proposta escènica tindrà una pe-
culiaritat: les noies del Cor Jove que fa 10 anys van participar en 
aquell enregistrament ara s'uni-
ran a les veus actuals del cor in-
fantil per oferir una versió molt 
emotiva d'aquesta composició, en 
paraules de Chavarria, "una de 

les més commovedores visions 

musicals del misteri de Nadal 

que mai s'hagin escrit". A més, 
comptarà amb la col·laboració es-
pecial dels cors U-Sound i A-Sons 
de l'Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès.

L'espectacle 'There is no rose' celebra els 10 anys del disc homònim

una obra molt especial, escrita 
expressament per al Cor Jove pel compositor i director �lamenc Jo-
han Duijck, i dedicada a la direc-
tora de la coral, Marta Dosaiguas. 
Es tracta d'A ceremony of canticles, inspirada en passatges del Llibre 

d'Amic e Amat de Ramon Llull, i que va ser estrenada el 2017. Com assenyala Chavarria, There 

is no rose és també un bon exemple 
de "la valuosa herència i la con-

tinuïtat d'un projecte d'escola 

coral exemplar, admirat arreu 

de món, que perviu en el temps 

i creix dia rere dia, i que acaba 

de fer 25 anys". CARLES RIOBÓ

TAG

COR JOVE  La formació va enregistrar fa 10 anys el disc 'There is no rose'

MÚSICA EL PROGRAMA INCLOU UNA OBRA COMPOSTA EXPRESSAMENT PER AL COR JOVE

Els Amics de la Unió 
miren una dècada enrere

El repertori es completarà amb 
els Quatre Càntics op.17 de Johan-
nes Brahms, una obra de joventut 
per a tres veus femenines, arpa i 
dues trompes, concebuda en l'èpo-
ca en què el compositor dirigia a 
Hamburg un dels millors cors de dones d'Alemanya. Aquesta elec-ció permetrà introduir la �igura de l'arpista Esther Pinyol, conside-
rada com una de les millors intèr-prets d'aquest instrument. Pinyol, acompanyada per Ferran Carceller, 
amb qui forma el Blooming Duo, 
també interpretarà la Suite Amor & 

Shakespeare de Jordi Domènech.
El programa s'arrodoneix amb 

Amb ben pocs dies de marge des de la finalització de l'anterior, la Fun-
dació Pro Música Sacra Granollers 
ja anuncia una nova temporada, la 14a, del cicle La música del cel.

Com sempre, el nou programa 
s'ha bastit al voltant del protago-
nisme de l'orgue parroquial Josep Maria Ruera, tot i que també con-
gregarà quatre cors de cambra, 
solistes instrumentals i vocals, i 
altres perfils artístics, alguns dels 
quals són repetidors. Permetrà 
conèixer el talent de fins a vuit 
organistes, entre aquests, el jove Andreu Diport i Feliu, presentat com a compositor de l'any i que al 
maig portarà l'espectacle Noctur-

na, amb el cor de cambra Noctes.
També sobresurt una aposta inè-

dita que connecta la música d'or-
gue i la dansa, la producció pròpia 
El fill pròdig, un ballet per a barí-
ton, orgue i rapsoda que a l'octubre 
unirà al cantant Toni Marsol, la ba-
llarina Andrea Colchón, l'organista de la parròquia,Vicenç Prunés, i la 
narració d'Esteve Banús.

La col·laboració entre entitats 
locals ja s'haurà palesat abans, al 
març, amb l'espectacle El violí del 

paradís, un duet interpretatiu en-
tre Prunés i el violinista Corrado 
Bolsi, director de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers.

Al novembre arribarà In hono-

rem Sancta Caecilia, una peça per 
a cor i orgue, de nou interpretada 
per Prunés i el Cor Jove dels Amics 

de la Unió, dirigit per Marta Dosai-
guas. I per la Festa Major, a l'agost, 
es recupera La batllia de Sant Es-

teve de Granollers, la fanfàrria per 
a tres gralles, timbal i dos orgues 
de tubs que també es tornarà a 
programar el dia de Sant Esteve.

El primer concertEl programa arrenca el dia 16 
d'aquest mes amb dues misses 
i un concert a càrrec de les fran-ceses Luca Akaeda i Louyse Gris, 
organistes del Conservatori Na-
cional Superior de Música i Dan-sa de Lyon. Però hi haurà dues 
col·laboracions més, en concret 
amb el Departament de Compo-
sició i l'Aula d'Orgue de l'Escola Superior de Música de Catalunya, 
que permetran copsar de prop el 
treball d'organistes joves com Be-
renguer Montserrat, Álvaro Car-
nicero i Jaime González-Sierra. 
Altres cites són Les sept paroles 

de Christ, a l'abril, l'oratori en llatí 
del compositor francès Théodore Dubois, a càrrec de Fòrum Vocal, 
el tenor Sergi Bellver, el baríton 
Joan Garcia-Gomà i la soprano Anabel Real, i l'espectacle Canti-

cel, al juny, amb la participació 
del cor de cambra Aglepta de Sant 
Cugat i Prunés a l'orgue.

Prunés, qualifica tota aquesta 
oferta com un “obrador organís-

tic ciutadà“ i agraeix la col·labo-
ració i l'assistència dels especta-
dors que la fan possible. C.R.

S'ENCETARÀ EL DIA 16 AMB DUES ORGANISTES FRANCESES

A punt el nou cicle de 

música sacra a l'església
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TRADICIÓ  LA PANDÈMIA, I LES RESTRICCIONS QUE COMPORTA, NO HAN TINGUT RES A FER DAVANT LA IL·LUSIÓ QUE GENEREN ELS REIS D'ORIENT

Les cavalcades de Reis s'han pogut cele-

brar amb normalitat, tot i que amb certes 

limitacions i canvis de recorregut. A Gra-

nollers (1 i 6) el punt de sortida i d'arri-

bada ha estat Roca Umbert, amb la qual 

cosa els Reis no s'han aturat a la Porxada, 

com és tradicional. Com a alternativa, Ses 

Majestats han fet arribar el seu missatge 

a través de VOTV. A Corró d'Avall i a Be-

llavista han arribat en helicòpter (4) i s'ha 

fet la recepció i el lliurament de cartes, al 

igual que a Llerona. La canalla ha pogut 

preparar amb antel·lació l'ambientació 

de les festes i l’arribada de ses majes-

tats amb tallers als Centres Cívics o amb 

la visita a la Fàbrica de Desitjos i també 

amb els tallers de fanalets i de picarols (i 

un de llufes, el dia dels Sants Innocents) 

organitzats a Roca Umbert (3). Iniciatives 

que s’ha sumat a la instal·lació del cam-

pament reial (2) i les visites dels patges 

Gregori i Picarol i de la patgessa Grego-

rina. Aquest Nadal ha estat, a més, el de 

la presentació de la patgessa Llum (5), 

portadora de la llum màgica.

La màgia venç el 'bitxo'
1

2

3

4

5 6

Un pessebre artístic i monumental

Antonio Tirado és invident i membre jubilat de l’ONCE i des de fa més de 20 
anys manté la tradició de fer el pessebre. Fins dimarts vinent es pot visitar 
al vestíbul de l’entitat a Granollers la seva darrera creació, possiblement el 
pessebre més gran que ha fet mai, de gairebé 12 metres quadrats, i que ha 
muntat tot sol, després d’unes setmanes de feina. La major part dels seus 
elements han estat construïts de manera artesanal per ell i les figures són 
el fruit de tres dècades de col·leccionisme.

c.r.

c.r.

carles riobó

xavier solanas

anastàsia mulrooney

once

anastàsia mulrooney

ELS PASTORETS DEL 
TAG S'IMPOSEN A 
LES RESTRICCIONS
Després de quatre edicions, Daniela de 

Vecci s'acomiada com a directora dels 

Pastorets amb la feina feta. Fonamen-

tada en un text d'Albert Pijuan, l'actual 

dramaturgia és dinàmica, adaptada 

a uns actors no professionals i amb el 

toc just d'elements contemporanis i 

comentaris socials. A més, incorpora 

per primera vegada un Lluquet en ver-

sió femenina. L'objectiu és el d'apropar 

aquest clàssin nadalenc a les noves 

generacions d'espectadors.

AMICS DELS PASTORETS HA POGUT DUR A TERME LES TRES FUNCIONS PROGRAMADES
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del divendres 7 al dilluns 10 de gener

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

12º 3º 13º 4º 14º 5º 14º 5º

TEATRE  'LA MOTXILLA DE L'ADA' ÉS UNA REFLEXIÓ EN CLAU POÈTICA, PER A INFANTS I ADULTS

Consciència social a l'escenari
"Una història TRANSformadora 

i emocionant sobre la identitat 

de gènere". Així defineixen els seus autors La motxilla de l'Ada.  La companyia Teatre al Detall, formada fa 16 anys pels actors Txell Botey i Xavi Idàñez, tam-bé parella a la vida real, ha ideat aquest espectacle com a tercera part d'una trilogia que parla de 
"nenes valentes". Es va iniciar amb L'Endrapasomnis i va conti-nuar amb La nena dels pardals. Ara, la motxilla esdevé un ele-ment metafòric en aquesta peça sobre la identitat de gènere i el valor de la diferència. Per a la companyia, "la identitat sexual 

no està entre les cames, sinó al 

cap, i de vegades neixen nens 

amb vulva i nenes amb penis. 

Aquests infants son especial-

ment vulnerables i miren d'en-

caixar en la societat binària en 

la que vivim. Decidir la identi-

tat de gènere és un dret humà 

i volem donar-los veu fent un 

espectacle ple de delicadesa, 

sensibilitat i emoció".L'argument s'inspira en el cas 

real de la Carla i la seva família. Botey i Idàñez la van conèixer quan feia P3, i en aquells mo-ments tenia un altre nom: es deia Quim i era un dels millors amics de la seva filla Nora. Quan tenia 8 anys va prendre la decisió de ser la Carla per sempre i per a tothom. El muntatge té l'al·licient afegit de comptar amb una banda sono-ra interpretada en directe pel trio 

TEATRE AL DETALL

ESPECTACLE TOTAL  L'obra compta amb música interpretada en viu

Ds 8 de gener, 18 h
Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 5 i 4 €

La tresca i la verdesca, que omple la història d'alegria i de lluminosi-tat. A més, els dibuixos de l'il·lus-trador Adolfo Serra dónen vida als pensaments, sensacions i somnis de l'Ada dalt de l'escenari.  

Ja s’ha donat a conèixer els pro-jectes que accediran a les residèn-cies al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert, una convoca-tòria per a la qual s’ha presentat la xifra rècord de 143 propostes.En la modalitat de residència de recerca i creació en moviment el guanyador ha estat Wild horses, de la companyia Siberia. La re-

sidència de recerca i creació en circ ha recaigut en Llenguatges, de la companyia Impulsos. La re-sidència de perfeccionament se la repartiran Cá Entre Nós, de la companyia Doisacordes i Plàcton, d’Anna Rubirola i el col·lectiu Big Bouncers. Finalment, la residèn-cia de projectes artístics emer-gents, també doble, és per a Sfu-

DANSA  LES NOVES ESTADES S'INICIARAN A PARTIR D'AQUEST MES DE GENER

Adjudicades les residències 

al Centre d'Arts en Moviment

mato (assajant per la caiguda dels 

contorns), de la companyia Llum de Fideu i VenAestar, de Sàndal Boada Ferrer.Atès que les propostes rebudes han estat moltes i d’alt nivell qua-litatiu, el jurat seleccionador tam-bé ha proposat oferir un espai de residència a quatre projectes més: 
Alias, de Manel Rosés Moretó; La 

Mecànica de l’Infortuni, de la com-panyia Lisard & Clementine; La 

veu submergida, de la companyia Maria Palma i We all live in a box, d’Ambae Company. 

FUTBOL. DIUMENGE 9, 12.30 h

CP SAN CRISTÓBAL - EC GRANOLLERS
Municipal Ca n'Anglada (Terrassa)

Locució a càrrec d'Emma Montané i Daniel 
Godoy

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

L'artista Lluís Estopiñan ha ence-tat l'any ben aviat i amb projecció internacional. Aquest dijous va in-augurar l'exposició Other Ways of 

Seeing al Culture Lab LIC de la Pla-xal Gallery, a Long Island, al barri de Queens de Nova York. La col·lectiva està comissariada pels creadors i curadors Orestes González i Pierre-Yves Linot, que han fet una selecció d'artistes vi-suals de tot el món que utilitzen d'una manera creativa en els seus projectes algun tipus de procés 

fotogràfic. Com explica Estopiñan, 
"Linot va contactar amb mi a 

mitjans de novembre per pro-

posar-me de participar-hi i per 

veure quines peces i sèries te-

nia disponibles. Es va interes-

sar especialment per algunes 

peces de la sèrie Undisclosed 

Memory, que ell ja havia vist, 

amb motiu d'una entrevista que 

em va fer Bill Travis al compte 

d'Instagram Today's Alternati-

ve, també des de Nova York".Amb Undisclosed Memory l'ar-

Lluís Estopiñan i l'aventura americana

ART PRESENTA OBRA A NOVA YORK, AQUEST COP EN EL MARC D'UNA EXPOSICIÓ PRESENCIAL

tista reflexiona sobre el concep-te de memòria encriptada, dels records difusos i inaccessibles. En aquesta ocasió treballa sobre fulls d'un tractat sobre la memòria d'Aristòtil, escrit en braille.Aquesta és la tercera vegada que Estopiñan mostra les seves crea-cions als Estats Units, després de la mostra virtual A Certain Kind of 

Blue, l'any passat a Califòrnia, i de la seva inclusió al The Halide Pro-ject 20/20 Photo Festival de Fila-dèlfia, el 2020. 
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El conflicte arabo-israelià, al Museu
L'associació Aules d'Extensió Universitària per a la Gent 

Gran del Vallès Oriental (AGEVO) inaugura el nou curs 

dimarts al Museu (18.30 h). Marta Simó, doctora en 

Sociologia per la UAB, impartirà la xerrada Antisemitisme 

avui: a l'ombra del conflicte Israel-Palestina. 

Trencant tòpics al Museu Abelló

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIVENDRES, 7

9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Mercat del disc

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències 
Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans. Taller familiar

18 h Parc Firal
Fantasy World. Circ

DISSABTE, 8

9 h Plaça Maluquer i Salvador
Mercat de brocanters

9 h Plaça Lluís Perpinyà
Mercat del disc

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem. Cantada pels carrers 

16.30 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a l'exposició Tu 

investigues!

17 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada

18 h Parc Firal
Fantasy World. Circ

20 h Teatre Auditori de Granollers

AGENDA

There is no rose. Concert a càrrec dels 

Amics de la Unió 

DIUMENGE, 9

9 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent

11 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a l'exposició Tu 

investigues!

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada

18 h Parc Firal
Fantasy World. Circ

DILLUNS, 10

15.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults: Iniciació 

El Museu Abelló de Mollet acomiada aquest dissabte l'exposició temporal L’home 

nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat, a través d’una darrera visita 

comentada (11.15 h) en què participarà l'entitat granollerina Trenquem Armaris. 

L’exposició proposa un recorregut per l’art català dels segles XIX i XX, posant 

en relleu els arquetips que tradicionalment s’han associat a la masculinitat. Però 

també evidenciant els tòpics que els i les artistes han anat trencant i, d’aquesta 

manera, qüestionant la visió binària del gènere i plantejant un concepte molt divers 

de les identitats. Trencant aquestes categories, també es lluita per alliberar l’home 

de la noció tradicional de masculinitat, de la virilitat i el poder.

Exposicions

Ajuntament de Granollers  

Esport femení a Granollers: 

els inicis. Fins al 28 de febrer

Museu de Granollers 

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

Fins al 3 d'abril 

El Modernisme i les flors. Fins al 9 

de gener de 2022

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2022

Museu de Ciències Naturals 

Playmobil i natura. Fins al 27 

de febrer

Les cuques. Fins al 30 de gener

Tu investigues! Permanent

Invertebrats Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals

Monstres. Fotografies d'Ona
Lasierra. Fins al 22 de gener

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

Premi d’Escultura Manel Batlle.

Fins al 9 de gener 

Espai Tranquil- Barbany

Fotografia de natura i poesia
espiritual de poble. Fotografies de 
Jordi Solà. Fins al 13 de gener

Restaurant El Mirallet

Construyendo el puente entre lo 

visible y lo invisible. Fotografies de 
Kasia Derwinska

DISSABTE, 8

18 h Teatre Auditori de Bellavista
La motxilla de l'Ada, a càrrec de la 

companyia Teatre al Detall

DIUMENGE, 9

17.30 h Església de Santa Eulàlia 
de Corró d'Avall
Gran Concert de Reis de la Coral 

Xeremella

en l’ús de l’ordinador

DIMARTS, 11

17 h Servei de Català de Granollers
(c d'Enric Prat de la Riba, 84)
Vine a jugar al Scrabble en català

DIMECRES, 12

16 h Arxiu Municipal de Granollers
(c Sant Josep, 7)
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 

de descripció de correspondència 

històrica

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys), a càrrec de 

Rosa Pinyol

LES FRANQUESES
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