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EN PORTADA
banc de sang i teixits

MARATÓ DE DONACIONS Després de festes i vacances sempre hi ha un descens de les reserves de sang i plasma

Granollers registra
més de 4.000 donacions
de sang en tres anys
Segons el Banc de Sang i Teixits de
Catalunya, Granollers és una de les ciutats
on més s'han incrementat les persones
donants durant els mesos de pandèmia
Granollers és una de les ciutats
catalanes amb un increment més
notable de donacions de sang i
plasma durant els mesos de pandèmia. Així ho confirmen des del
Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que xifren en més de 4.000
les donacions registrades a la
ciutat els darrers tres anys. Concretament, l'any passat hi va ha-

ver 1.295 donacions de sang, un
nombre elevat tenint en compte
les circumstàncies de la pandèmia
i que supera les donacions que hi
va haver el 2019 –1.161–. Respecte al 2020, però, hi va haver una
reducció, ja que aleshores es van
registrar 1.612 donacions, gairebé
un 39% més que l'any anterior. Pel
que fa a les donacions de plasma,

l'any 2019 n'hi va haver 46, i l'any
següent van créixer fins a les 123.
Pel que fa al 2021, les donacions
de plasma van tornar a baixar, en
aquest cas fins a les 109.

Reserves permanents

La transfusió de sang està indicada per al tractament de pacients
que, en un moment determinat,
presenten una mancança de components sanguinis que no pot ser
substituïda per altres alternatives.
Per això és important disposar de
reserves contínuament que permetin actuar ràpidament en cas
de necessitat. No obstant això, recorda Manel Gasto, portaveu del

Banc de Sang i Teixits, "la sang
caduca i no es pot emmagatzemar gaire temps". "Les reserves
òptimes són per a 8 o 10 dies,
però en aquests moments n'hi
ha només per 5 dies, la meitat
del que seria desitjable". La reducció de les reserves es produeix
habitualment després dels períodes de festes o vacances, tot i que
ara s'ha agreujat per l'impacte de
l'última onada de Covid. "Moltes
persones surten menys de casa
o tenen menys possibilitat de
donar perquè han tingut Covid
o bé fan quarantena", diu Gasto. "Darrerament hem tingut
moltes anul·lacions de gent ja
apuntada". De fet, qui ha estat
positiu de Covid ha d'esperar almenys un mes per tornar a donar sang. A més, en condicions
normals, els homes només poden
donar sang quatre vegades a l'any,
mentre que les dones, només tres.
Per recuperar el terreny perdut
les últimes setmanes i incrementar les reserves, el Banc de Sang i
Teixits ha posat en marxa aquest
gener una marató de donants de
sang, amb acaptes als principals
hospitals i en una quarantena de
de punts de la geografia catalana.
L'objectiu és assolir fins a 10.000
donacions a Catalunya fins al 15
de gener per tornar a una situació de normalitat, i dimarts ja se
n'havien aconseguit al voltant de
4.000. Dimarts, per exemple, va
ser el torn de Canovelles –amb
un acapte extraordinari a Can Palots–, mentre que a Granollers no
s'ha fet cap acapte extra perquè ja
es fan recollides regulars un cop al
mes a la parròquia de Sant Esteve.
"Marquem els punts de recollida en funció dels recursos que
tenim disponibles", detallen des
del banc.

Crida a nous donants
Amb el lema Suma't a la Generació Donant, el Banc de Sang i Teixits vol animar a noves persones
que habitualment no participen

Acaptes a Granollers

L'ÚLTIM DILLUNS DE
MES, A LA RECTORIA
DE SANT ESTEVE
Per donar sang cal tenir entre 18 i 70
anys i pesar més de 50 quilos. A més,
cal estar bé de salut. Per donar cal reservar hora des del web donarsang.
gencat.cat. A Granollers, les pròximes
donacions seran el dissabte 22 de gener al Centre Cívic Jaume Oller –Mare
de Déu de Montserrat, 47– i el dilluns
31 de gener a la parròquia de Sant Esteve. Pel que fa a l’Hospital, que antigament havia organitzat acaptes, va
deixar de fer-los coincidint amb l’inici
de la pandèmia el març de 2020.

d'aquestes campanyes a viure
"l'experiència tan positiva de la
donació de sang". La idea és animar més persones –de totes les
edats– a donar sang per primera
vegada, ja que les restriccions de
la Covid han fet baixar el nombre de donants nous. "Aquests
dos anys de pandèmia ha estat
molt difícil aconseguir que noves persones comencessin a donar sang per primera vegada",
apunten des del banc.
El tancament d'universitats, escoles, el teletreball a les empreses
i el fet que no s'han pogut organitzar jornades festives al voltant de
la donació ha reduït el nombre de
nous donants, que habitualment
són uns 30.000 anuals a Catalunya
i que darrerament han caigut a la
meitat.
Amb tot, durant el 2021 es van
assolir més de 250.000 donacions
de sang que han permès assegurar tots els tractaments dels malalts, i en cap moment no ha faltat
sang als hospitals catalans. "La
gent és molt solidària; el 90%
dóna sang per altruisme i solidaritat", apunta Gasto. i x.l.
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SOCIETAT

Cercle de Dones al Gra

Audiència pública a Bellavista

El Gra acollirà a partir d'aquest divendres (19 h) i �ins al 18
de març el Cercle de Dones, una acció programada per la jove
Clàudia Vicario amb la intenció de crear un espai de trobada
intergeneracional entre dones de Granollers i el Vallès Oriental.
Per participar-hi, cal contactar-hi per whatsapp al 620655001.

Dimecres, l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
farà una audiència pública al barri de Bellavista, després
d'una primera sessió a Llerona. La selecció dels entre
15 i 20 participants es fa mitjançant una convocatòria
aleatòria a majors de 18 anys que consten al padró.

INSTITUCIONAL ACOMPANYAT DE JOSEP MAYORAL, LAURA SABATÉS I ESTEVE BANÚS, VA VISITAR VUIT COMERÇOS HISTÒRICS DEL CENTRE

Primera visita oﬁcial del president de
la Generalitat, Pere Aragonès, a la ciutat
TONI TORRILLAS

En una reunió a porta tancada, l'alcalde
va demanar el suport del Govern en matèria
d'habitatge social i transport públic
ACN

Compromís a construir plegats
El president de la Generalitat signava a l'ajuntament el llibre d'honor de la
ciutat, en què hi escrivia: "afrontem temps de reconstrucció social, sanitària
i emocional per construir plegats un país pròsper, just, equilibrat i lliure".
Aragonès estenia la mà a l'Ajuntament per treballar en els reptes compartits.
RECORREGUT Pels comerços històrics del centre de Granollers
El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, feia dissabte la
seva primera visita institucional a Granollers. Acompanyat de
l'alcalde, Josep Mayoral, i altres
membres del consistori, feia un
recorregut per l'eix comercial de
la ciutat i s'aturava en alguns establiments amb membres de les
associacions de comerciants.
Aragonès va voler traslladar la
importància del comerç de proximitat, especialment amb la crisi

que ha suposat la pandèmia. "És
el moment de recomençar",
afirmava el president, tot posant
en rellevància els esforços que estan fent les petites i mitjanes empreses en aquests temps. Segons
Aragonès, "l'activitat comercial,
i especialment els establiments
històrics, són una mostra de la
vitalitat econòmica del nostre
país". Aquesta activitat i els entrebancs de la Covid-19, va explicar, són "un exemple més de

VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

com, davant les dificultats, Catalunya tira endavant".
Abans de comparèixer a la Porxada davant dels mitjans de comunicació, Aragonès i Mayoral van
mantenir una reunió de treball a
porta tancada, en què l'alcalde va
demanar el suport del govern català en matèria d'habitatge social,
rehabilitació i transport públic.
Mayoral va presentar al president
català el projecte de rehabilitació
integral de Primer de Maig que
Granollers vol presentar a una

futura convocatòria de la llei de
barris de la Generalitat, així com
va demanar finançament per reforçar el transport interurbà.
La revisió del model residencial
per a gent gran també es va posar
sobre la taula, així com la concertació de places del futur centre
previst al carrer Tetuan.

Taula de diàleg
Una altra tema que el president
va abordar a Granollers va ser la
taula de diàleg amb l'Estat. "Ne-

Política

TROBADA TAMBÉ
AMB LA MILITÀNCIA
Després de la visita institucional, el
president Aragonès es va reunir també
amb la militància d'ERC Granollers, en
una trobada a la sala Tarafa. Posteriorment es va traslladar al local del partit
per mantenir una reunió amb alcaldes
i portaveus de grups municipals d'ERC
al Vallès Oriental.

cessitem temps, però no hi ha
temps a perdre en la cerca de
solucions polítiques al conflicte", sostenia Aragonès, qui reclamava tancar dates per convocar
la mesa bilateral. D'altra banda,
el president també va mostrar la
voluntat de reconstruir aliances
amb la CUP per reforçar el front
d'esquerres.
Un cop finalitzada la compareixença, Aragonès i Mayoral,
acompanyats de Laura Sabatés,
presidenta de l'Associació de Comerç Gran Centre, i d'Esteve Banús, president de l’associació de
comerciants Del Rec al Roc, van
iniciar un recorregut pel centre
de la ciutat. L'alcalde va mostrar
al president comerços històrics
com el Restaurant Layón, les botigues de roba Montañà, Joan Sitjes
i Dracs, Can Baldufes, Casa Margarit, la joieria Tomàs Colomer i
la cansaladeria Just. Aragonès va
parlar amb els comerciants, que
van explicar-li la història dels seus
establiments. A.LASHERAS /M.E.

DV, 13 GENER 2022

5

SERVEIS LA FUITA ES VA PRODUIR UNA CANONADA SITUADA A MÉS DE 4 METRES DE PROFUNDITAT

URBANISME COMENCEN ELS TREBALLS ALS CARRERS SOL I UNIÓ

Unes 500 llars de Terra Alta i Can
Gili, sense aigua durant dos dies

El carrer Pizarro se
suma a l'illa de vianants

La matinada de dilluns es va produir una fuita d'aigua a una canonada de fibrociment de 200 mm
de diàmetre, situada a 4 metres
de profunditat, sota d'un col·lector de clavegueram que transcorre per sota la via del tren, que va
provocar el tall de subministrament d'aigua a mig miler de llars
dels barris Can Gili i Terra Alta
durant pràcticament dos dies.
Segons Agbar, la complexitat
de la incidència va provocar que
s’allarguessin els treballs de reparació. En no poder-se resoldre a
curt termini, es va muntar una canonada provisional per sota del pas
de vianants, una solució que ha implicat actuacions d’obra hidràulica.
D’una banda, s'han muntat 120 metres de canonada per connectar-la
a la xarxa d’un costat de la via. A
l’altra banda, s'han fet dues derivacions per connectar aquest provisional a Can Gili i Terra Alta.
Dilluns Agbar va instal·lar dos
camions cisterna i cinc dipòsits a
la zona per subministrar aigua als

AGBAR

AVARIA Operaris treballant dimarts per restablir el subministrament
afectats, situats als carrers Sant Ferran, Velázquez, Escobar i a l’aparcament del camp de futbol (Terra
Alta); a la cantonada dels carrers
Masjuan Bellonch i Mas Carrencà, i
davant de l'Escola Turó de Can Gili
(Can Gili), i la carretera de Caldes.
Finalment, el subministrament es
va restablir a Terra Alta a les 21 h
de dimarts i, a Can Gili, a les 2.30 h.
Amb tot, alguns veïns de Terra Alta
asseguraven que no tenien aigua

encara dimecres al matí. Això, segons fonts de la companyia, era perquè s'estava omplint la xarxa de Can
Gili, que té molta demanda, i un cop
plena es verificarà la pressió a Terra Alta per descartar que no hi hagi
cap altre problema. A més, dimecres
al matí es va produir una nova incidència en la canonada provisional,
que obligava a interrompre de nou
el subministrament unes hores a un
centenar d'abonats de Can Gili.

Aquesta setmana han començat
les obres de reurbanització dels
carrers del Sol i Unió, que se sumaran a l'illa de vianants del centre,
és a dir, que es transformaran en
plataforma única, seguint l'exemple del carrer Corró, tot i que seguirà permetent el pas de vehicles.
El creixement paulatí de la zona
de prioritat per a vianants a Granollers continuarà enguany amb
altres projectes urbanístics, com la
conversió del carrer Francisco Pizarro, que l'Ajuntament ha licitat fa
uns dies. El govern local preveu un
pressupost de 206.530 euros (IVA
inclòs) i un termini d'execució de
3 mesos i mig. Es tracta d'un tram
de 1.045 metres quadrats, entre la
travessia Lledoner i el carrer Pere
el Gran. Les obres pretenen millorar la pavimentació i alinear tots
els nivells per suprimir barreres arquitectòniques, així com donar més
protagonisme al vianant i menys
al vehicle. Actualment el carrer, al
barri Lledoner, té voreres molt estretes, d'entre 80 i 90 metres d'amplada aproximadament –per tant,

COMENCEM LA TEMPORADA DE

CALÇOTS
I... amb reserva prèvia et convidem a cava.

Nova gerència

Passatge Arbeca, 3
Granollers (Al costat de Carrefour)

93 174 85 43
679 633 709
607 922 455

DISSABTES
I DIUMENGES
SEGONS PLATS
A ESCOLLIR

No t’ho
deixis
perdre!

no s'adapten a la normativa vigent
que fixa un mínim d'1 metre–, i l'estat de la calçada és molt precari. La
reforma preveu un carril central de
3,2 metres amb paviment asfàltic i
dos espais, un a cada costat, d'entre
1,75 i 1,85 metres.
A més, el projecte inclou la millora dels serveis existents –de manera que la xarxa aèria d'electricitat se soterrarà i les canonades de
fibrociment de la xarxa d'aigua se
substituiran, així com es renovarà
un tram de clavegueram– i la incorporació de nous –la creació d'una
xarxa d'embornals suficient per al
drenatge de la via i d'una xarxa de
telecomunicacions municipal, així
com la renovació de l'enllumenat.

Cinc mesos d'obres
Els treballs que han començat al
carrer Unió i a la part nord del
carrer del Sol tenen un termini
d'execució de cinc mesos. L'empresa Requena té l'encarrec de
convertir-los també en plataforma única amb un pressupost de
prop de 300.000 euros. M.E.
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SALUT LA PREVISIÓ ÉS ADMINISTRAR-HI FINS A 4.000 DOSIS DIÀRIES

LA MANCA D'UN TRÀMIT BUROCRÀTIC N'IMPEDEIX L'ESTRENA

El Palau d'Esports reobrirà
dilluns com a punt de vacunació

La nova unitat psiquiàtrica
roman tancada dos mesos
després d'inaugurar-se

arxiu

El Departament de Salut reorganitza a partir de dilluns la campanya de vacunació contra la Covid-19 al Vallès Oriental i tornarà
a obrir el Palau d'Esports de Granollers per vacunar la població
adulta (majors de 12 anys) i els infants (de 5 a 11 anys) del territori.
En aquesta nova etapa el Palau
disposarà de 12 punts de vacunació, zona de recepció i acreditació
i zona d'observació per a després
de l'administració de la vacuna. Els
circuits d'adults i d'infants estaran
clarament diferenciats; amb una
entrada específica per a cada un
(ambdues pel carrer Voluntaris 92).
En el cas dels adults, s'administraran primeres dosis a persones
que encara no estiguin vacunades,
segones dosis pendents i dosis de
reforç als col·lectius prioritzats:
majors de 40 anys i vacunats amb
AstraZeneca o Jansenn de qualsevol edat.
La previsió és administrar fins a
4.000 dosis diàries, però el ritme
de vacunació dependrà en tot moment de la quantitat de vacunes
disponibles. Tothom qui es vulgui

PRIMERA CAMPANYA Entre juny i setembre s'hi van vacunar milers de persones
vacunar haurà de demanar cita a
vacunacovidsalut.cat.
El punt de vacunació del Palau
obrirà de dilluns a dissabte, de les
9 h a les 13.30 h, i de les 15 h a les
20 h. Els diumenges obrirà de les
9 h a les 13.30 h. No hi haurà cap
afectació de l'activitat habitual de
la instal·lació.
El Departament de Salut habili-

BAIXES I ALTES LABORALS, UNIFICADES EN
UN MATEIX TRÀMIT PER DESCONGESTIONAR
n Fa setmanes que la pressió als centres d'atenció primària (CAP) ha anat

creixent, per les consultes de persones amb símptomes lleus de Covid-19, així
com per la tramitació de les baixes i altes laborals de les persones contagiades.
Per això, aquesta setmana, per descongestionar l'atenció primària, Salut ha
decidit unificar en el mateix tràmit la gestió de la baixa i l'alta. Així, una
persona que obtingui un resultat positiu per Covid-19, un cop el comuniqui,
podrà tramitar alhora la baixa mèdica i l'alta diferida per a set dies després.
De fet, feia setmanes que els professionals ho reclamaven. Si passats aquests set
dies, o abans, la persona encara presenta símptomes o es troba malament haurà
de contactar amb el CAP perquè valori el seu cas.

ta aquest nou equipament amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Granollers i l'Atenció Primària de
la Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut. El Palau ja es
va habilitar com a punt de vacunació massiva l'1 de juny de l'any
passat i va estar funcionant fins al
2 de novembre, quan Salut va considerar que aquests punts de subministrament massius ja no eren
necessaris.

24.382

dica l'entitat en un comunicat
signat pel seu president, Francesc
Ventura.
Daruma insisteix: "les persones que pateixen un trastorn de
salut mental i els seus familiars
ja ens trobem amb prou entrebancs burocràtics perquè ara
mateix, tot i fer dos mesos que
disposem d'aquest equipament,
encara no s'hagi posat en funcionament". L'escrit de Daruma
vol ser "un crit d'alarma" per demanar l'obertura immediata de la
unitat psiquiàtrica de subaguts.
Actualment, a l'Hospital de Granollers hi ha una planta psiquiàtrica per a aguts, però les persones que necessiten més temps per
a la seva recuperació i rehabilitació s'han de derivar al CASM de
Sant Boi, al Baix Llobregat. Amb
tot, en el conjunt de Catalunya hi
ha una manca de places per respondre a la demanda d'aquest tipus d'equipaments per a la salut
mental. La nova unitat de Granollers té capacitat per a 18 places.
El Departament de Salut assegura que "s'està ultimant el procés
perquè estigui en funcionament
al més aviat possible". m.e.

Menys pressió als CAP
Al Vallès Oriental, en aquesta
nova fase de la campanya, el dia
22 de gener s'obrirà un nou punt
al CAP Sant Celoni, que funcionarà els dissabtes i diumenges, on es
vacunarà la població adulta. Amb
aquesta reordenació, els punts
habilitats al CAP Sant Miquel de
Granollers, al CAP Corró d'Avall
de les Franqueses del Vallès i al
CAP Plana Lledó de Mollet deixaran d'estar operatius com a punts
de vacunació poblacionals. m.e.

Apunts

80%

El 4 de novembre es va inaugurar
la primera unitat de recuperació
en salut mental del Vallès Oriental, un equipament de psiquiatria
que disposa de 18 nous llits de
subaguts per a persones que necessiten ingressos de mitjana estada. De moment, però, i passats
més de dos mesos, aquests no han
pogut acollir cap pacient. "Quan
vam inaugurar sabíem que
ens faltava un petit tràmit per
posar en funcionament la unitat, però pensàvem que seria
a finals de novembre", apunten
fonts de Benito Menni CASM de
Germanes Hospitalàries, qui gestionarà l'equipament. L'entitat,
amb qui el CatSalut ha concertat
les places, assegura que no coneix
el motiu de l'endarreriment, però
confirma que el Departament de
Salut ha d'acabar de tramitar les
autoritzacions per a l'obertura.
De fet, l'associació de familiars
per a la salut mental del Vallès
Oriental Daruma alertava divendres d'aquest endarreriment i assegurava que el cap de Psiquiatria
l'atribuïa a motius burocràtics:
"falta un paper d'autorització
del Departament de Salut", in-

Restricció

Pauta completa

Tercera dosi

Confinament fins al 21?

Més del 80% de la població de Granollers i les Franqueses disposa actualment del passaport Covid, és a dir, de la
pauta completa de vacunació. Concretament, segons les xifres del Departament de Salut, tenen completada la vacunació 48.873 i a les Franqueses, 15.481,
de les quals 7.646 i 960, respectivament,
amb l'única dosi de Jansenn –a les quals
ara se'ls recomana una dosi de reforç–.

Aquesta és la xifra de persones de
Granollers (18.909) i les Franqueses
(5.473) que han rebut la tercera dosi
o de reforç de la vacuna. Salut la recomana a les persones majors de 40
anys, així com a tota la població que va
rebre la injecció del vaccí de Jansen i
persones depenents. La Generalitat
ha demanat a l'Estat que obri aquesta
dosi a les persones de 30 a 39 anys.

La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha explicat que les xifres
de contagis continuen sent "desorbitades", especialment per la incidència
de la variant òmicron, però ha apuntat
que s'observa una desacceleració i indicis d'una futura millora. Per això, si
aquests indicis es confirmen, el Govern
no plantejarà prorrogar el confinament
nocturn vigent a partir del 21 de gener.

L'HOSPITAL HA HAGUT DE LAMENTAR CINC DEFUNCIONS MÉS

Frenat l'augment
d'ingressos per Covid, tot
i que superen la setantena
El pic de la sisena onada de la Covid-19 no acaba d'arribar, tot i que
aquesta setmana s'ha frenat l'augment d'ingressats a l'Hospital
de Granollers, que 15 dies abans
s'havia disparat. Així, dimecres hi
havia hospitalitzades 75 persones
que havien donat positiu en una
PCR, mentre que la setmana anterior n'eren 70 –24 més que un
dimecres abans–.
La dada més tràgica, però, són
les 5 defuncions que s'han hagut
de lamentar aquesta setmana i
que sumen 334 morts al centre
des de l'inici de la pandèmia, el
març de 2020.
La xifra de malalts a la Unitat de
Cures Intensives (UCI) d'aquest
dimecres pel que fa a pacients Covid és idèntica a la de la setmana
passada (9), tot i que en conjunt

l'UCI ha passat de 16 pacients a 19.
Pel que fa al nombre d'altes,
l'Hospital n'ha donat 60 aquesta
setmana i n'acumula 2.198 des del
març de 2020.
De fet, la xifra d'incidència de
contagis a Granollers i les Franqueses ha crescut aquesta darrera
setmana, tot i que és lleugerament
inferior a la del conjunt de la comarca i el país. A Granollers la incidència acumulada setmanal (IA7)
és de 1.735,5 casos confirmats
per cada 100.000 habitants, i a les
Franqueses, de 1.891,8, mentre
que al Vallès Oriental és de 2.022.
El risc de rebrot també continua en
augment i a Granollers és de 3.635
i a les Franqueses, de 4.243. Amb
tot, la velocitat de contagi (Rt) és
d'1,09 i 1,32, respectivament –1,4
la setmana anterior–.
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SUCCESSOS L'HOME VA PATIR UN TALL PROFUND EN UN BRAÇ

SERVEIS TAMBÉ S'ELIMINARAN ELS DE LA PLAÇA ESPANYA
x.l.

Ferit un vianant de 84 anys
després que un cotxe perdés
el control al carrer Navarra
Un home de 84 anys va resultar ferit
greu en una mà dilluns, al voltant
de les 10.45 h, en un accident a la
cruïlla dels carrers Navarra i Sant
Jaume. L'home era un vianant que
va anar a llençar les escombraries
als contenidors quan un cotxe que
circulava pel carrer Navarra va perdre el control en voler esquivar un
altre vehicle que s'hauria saltat un
stop a la sortida del carrer Sant Jau-

me. Amb el cop de volant, el cotxe
va envestir els contenidors, que va
desplaçar uns metres. Al ferit li va
quedar la mà atrapada en un dels
contenidors desplaçats per l'impacte, i, després d'una primera atenció
del SEM, va ser traslladat a l'Hospital juntament amb la conductora del
vehicle, una veïna de la ciutat de 39
anys que també va patir lesions de
caràcter menys greu.

Lliurats 7.800 euros 'pels valents'
Els policies locals de Granollers Joan Pastor i Adolfo Azuar, impulsors de
la iniciativa solidària Pels valents a la Panda Raid, han lliurat al cap de
la Policia Local de Sant Ceoni els 7.869 euros recaptats en benefici del
Pediatric Cancer Center de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona
per al tractament dels càncers infantils. Els diners s'han recaptat durant
dos anys mitjançant la venda d'escuts solidaris Pels valents, la donació
d'empreses i particulars, l'organització de concerts solidaris i amb la
venda del cotxe que van utilitzar en la Panda Raid del Marroc, on els granollerins van subcampions de la categoria 4x2.

Diputats d'ERC reben veïns de Llerona
Integrants de la plataforma Aturem la Contaminació es van reunir la setmana passada amb membres de l'Oficina Parlamentària d'ERC al Vallès
Oriental per exposar la seva preocupació pels sorolls i la contaminació
que generen algunes empreses del polígon Pla de Llerona. Per ERC van
participar-hi Chakir El Homrani i Ángeles Llive, el diputat a la Diputació
Martí Pujol i el senador Josep M. Reniu.

MOBILITAT

Desmantellats els contenidors soterrats
L'Ajuntament ha desmantellat recentment l'estructura dels contenidors
soterrats de la plaça de la Corona, en desús des del 2018. Tot i que les
bústies exteriors ja no hi eren, el forat havia quedat tapat amb unes planxes
de ferro que ara s'han eliminat, i aviat es refarà el paviment d'acord amb
el disseny de la plaça. Durant aquest any també es preveuen eliminar els
contenidors soterrats de la plaça Espanya, els únics que queden a la ciutat.

Dues persones ferides amb
cremades en l'incendi d'un pis
Dues persones van patir cremades a la cara –un home de 62 anys
i la seva mare de 90– i dues més
van resultar intoxicades lleus per
inhalació de fum en l'incendi d'un
pis en un edifici de quatre plantes situat al número 41 del carrer
Minetes. Els Bombers van rebre
l'avís a les 14.28 h de dissabte per
un veí que va alertar que hi havia
fum negre a l'escala, i fins al lloc
s'hi van desplaçar set dotacions
del cos. Com a mesura preventiva,

els veïns de l'immoble es van confinar als balcons de l'edifici. El foc
es va localitzar al pati interior de la
primera planta per causes que es
desconeixen i va cremar roba, mobles i matalassos. A causa del foc
dues persones van patir cremades a la cara i van ser evacuades
a l'Hospital de la Vall d'Hebron pel
SEM. A més dels ferits, dos veïns
del tercer pis van ser atesos in situ
pels sanitaris dels Bombers per la
inhalació de fum.

Entren en servei
500 noves places
d'aparcament
per a residents
L'Ajuntament presentarà avui, dijous, l'entrada en funcionament
de les noves places de zona blava i
verda (de residents) senyalitzades
en diversos carrers i que gairebé
dupliquen el nombre de places que
hi havia fins ara. L'objectiu és fomentar la rotació de l'aparcament,
ja que, segons un estudi del consistori, el 44% dels vehicles aparcats
a la via pública no es mouen en tot
el dia. Així, la zona blava passa de
662 places a unes 800. S'habilitarà
amb diferents tarifes als carrers
Roger de Flor, Lluís Companys,
Francesc Macià, Josep Umbert i
al passeig de la Muntanya, en un
tram proper a l'Hospital. A més,
es modificarà la tarifa als carrers
Minetes (entre Girona i Tetuan) i
Tarragona, que passaran de blava
a verda, i al carrer Vinyamata, que
incrementarà la tarifa per igualar-la a les places del centre. Pel
que fa a les zones verdes, es passa
de 199 places a 709. Així, s'implantarà l'aparcament per a residents
als carrers Pius XII, Anníbal, Isabel
de Villena, Joan Vila Ayats, Navarra, Roger de Llúria, Jardí Conrad
Saló, Hermenegild Carrega, un
tram del passeig de la Muntanya,
Tarragona i Minetes. A més, totes,
incloses les ja existents, deixaran
de ser gratuïtes i tindran un preu
simbòlic d'1 euro a la setmana.
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MILLORAR EL SERVEI AL CLIENT SEMPRE HA ESTAT UNA PRIORITAT DE LA COMPANYIA PER NO DEIXAR NINGÚ ENRERE I HO SEGUIRÀ SENT AQUEST 2022

Agbar llança el programa “Amb
tu" per estar més a prop teu
La companyia posa especial atenció en les
persones en situació de vulnerabilitat, per
identificar les barreres digitals, de comprensió,
d'accessibilitat o econòmiques

Durant aquest any 2022 s’implantarà l’atenció
via WhatsApp i nous idiomes d’atenció,
així com millores per superar les barreres de la
digitalització i les discapacitats

Agbar, companyia que gestiona el
cicle de l’aigua i serveis mediambientals a més d’1 milió de llars,
empreses i administracions de
més de 250 municipis de Catalunya, ha llançat el programa “Amb
tu”, que té com a objectiu facilitar totes les gestions dels usuaris
i representa un salt qualitatiu en
la millora de l’atenció al client. La
companyia posa especial atenció
en les persones en situació de
vulnerabilitat, per tal d’identificar
les barreres digitals, de comprensió, d'accessibilitat o econòmIques que puguin tenir.
Per a Agbar, oferir el millor servei
ha estat sempre una prioritat. En
aquest procés de millora contínua,
ha posat a disposició de la ciutadania una atenció multicanal que
s'adapta a les necessitats dels diversos tipus de clients i ofereix una
atenció personalitzada, inclusiva,
àgil i professional per no deixar ningú enrere.
En els darrers anys, ha canviat la
nostra forma de viure i relacionar-nos. Per això, Agbar ha apostat per la innovació i la vocació de
servei per continuar situant les
persones al centre del seu model
d'atenció al client. Anticipar-se a les
necessitats i preservar la salut en el
context de la crisi de la COVID-19,
alhora que facilitar la comoditat a
l'hora de fer les gestions, ha estat la
premissa que ha motivat les evolucions realitzades.
Durant aquests darrers anys s'han
potenciat els canals no presencials
per facilitar les gestions, amb la finalitat que cada client pogués escollir el canal pel qual vol ser atès
en funció de les seves necessitats,
i gaudir així d'una flexibilitat horària
més gran per fer gestions i evitar
esperes i desplaçaments innecessaris.
Rapidesa, comoditat i accessibilitat són avantatges d'aquests canals,

d’accessibilitat o econòmiques que
puguin tenir.
Addicionalment, per a situacions
de vulnerabilitat econòmica, l'objectiu és garantir que totes aquelles
persones que poden requerir algun
dels ajuts disponibles (opcions com
“12 gotes” –pagament fraccionat
amb la mateixa quantia cada mes–,
ajornament i fraccionament de deute sense interessos, tarifes i fons
socials) les coneguin i les puguin
sol·licitar de forma senzilla i àgil.
Per això, s'està treballant amb diferents entitats socials locals perquè
puguin facilitar les gestions a persones amb qui treballin que puguin
requerir aquests ajuts.
Les persones d’Agbar que atenen
els clients per qualsevol dels canals
estan directament implicades en el
programa “Amb tu”. A més d’haver
realitzat sessions de sensibilització per donar a conèixer el tipus de
bretxes i com actuar en aquestes situacions, s'ha obert un canal perquè
tot el personal, des de la seva experiència en el dia a dia, pugui aportar
suggeriments de millora.

Agbar oferirà atenció en
llengua de signes, en nous
idiomes per a nouvinguts,
i mitjançant l'aplicació
WhatsApp i vídeotrucades

Els espais d'atenció d'Agbar s'adeqüen a les mesures de prevenció de la COVID-19 i cerquen la comoditat / AGBAR

NOU ANY, NOUS SERVEIS
Derivat de l'estudi realitzat, a més de reforçar i consolidar algunes de
les iniciatives que ja estaven en curs, s'estan engegant noves accions,
com les següents:
• Per eliminar les barreres de comprensió, el 2022 es desplegaran nous
idiomes per atendre els nostres clients, per tal de garantir la inclusió de
persones migrants que no dominen l'idioma.
• Per superar les barreres lligades a la digitalització, a més de facilitar
les gestions amb cita prèvia a oficines, per telèfon o videoconferència,
estem facilitant poder fer gestions en nom d'altres persones, així com
facilitar l'enviament i la recepció de documentació en paper.
• Per evitar barreres lligades a discapacitats auditives, l’ús del canal
de WhatsApp permet a les persones sordes tenir una atenció senzilla.
A més, el 2022 s'augmentarà la disponibilitat del servei d'atenció per
llenguatge de signes a oficines o per videotrucada.
com la pàgina web agbarclients.cat,
on els clients poden consultar o
fer qualsevol gestió. Aquest 2022
es posarà en marxa el servei de
missatgeria a través de l’aplicació
WhatsApp i el servei de trucada de
vídeo. Aquestes són altres de les

mesures que la companyia està implementant sense renunciar a una
atenció amb la mateixa proximitat de
sempre, sigui telefònica o presencial.
Amb aquesta vocació de situar les
persones al centre, entre les prio-

ritats d’Agbar ha estat sempre que
tots els clients i clientes sense excepció puguin accedir als seus serveis. Per aquest motiu, recentment
el programa “Amb tu” incorpora un
nou procediment per identificar i assegurar una bona atenció a les persones que es trobin en situació de
vulnerabilitat.
Aquesta iniciativa ha comptat
amb la col·laboració de la Fundació SERES, entitat sense ànim de
lucre amb més de deu anys d'experiència en l’acompanyament de
la transformació de les empreses
i impulsant-ne el lideratge davant
els reptes socials. Per a la seva implementació, s'està treballant amb
entitats socials locals, com és el
cas de Creu Roja, per conèixer la
seva visió, treballar conjuntament
i oferir canals d'atenció preferent
per a l'anticipació i la resolució de
gestions de persones en situació
de vulnerabilitat per tal d’identificar
les barreres digitals, de comprensió,

També es facilita a l'usuari
el coneixement i tramitació
senzilla i àgil d'ajuts com el
pagament fraccionat sense
interessos i els fons socials
El director general d’Agbar, Emili
Giralt, afirma que “l'objectiu és continuar aplicant la millora contínua
al nostre model d'atenció i assegurar que no deixem ningú enrere. Per
això, a més de continuar mesurant la
satisfacció dels clients via enquestes directes, seguirem treballant,
colze a colze, amb entitats socials
per identificar noves oportunitats,
especialment per a les persones en
situació de vulnerabilitat”.
Amb aquest nou model, Agbar continua amb la seva aposta per impulsar l'Agenda 2030 i contribuir a la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per
tal de jugar un paper essencial en
l’acompliment no només de l'ODS 6
(Aigua neta i Sanejament ) i l’ODS 17
(Aliances per assolir objectius), sinó
també de l'ODS 3 de Salut, l'ODS 9
d’Innovació, l’ODS 11 sobre Ciutats
Sostenibles, i l’ODS 13 respecte al
Canvi Climàtic. i

+ Per a més informació, www.agbarclients.cat
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EDUCACIÓ ELS GRUPS NOMÉS HAURAN DE FER QUARANTENA QUAN HI HAGI 5 CASOS O MÉS

AMB L'OBJECTIU DE PROMOURE LA CULTURA DE LA PAU

Tornada a les aules amb un
protocol Covid menys restrictiu

Teatre als instituts
pel Dia de la Mediació

Dilluns es reprenia el curs escolar després d'unes vacances de
Nadal marcades per l'augment de
contagis de coronavirus. Amb tot,
els canvis de protocols en les mesures de prevenció contra la pandèmia han permès que les classes
comencessin sense cap grup confinat ni a Granollers ni a les Franqueses, tot i que alguns centres
han hagut de fer front a les baixes
de professors –de fet, aquesta setmana Educació n'ha nomenat de
subtituts–.
El canvi de protocol, anunciat
pel Govern el mateix diumenge,
preveu eliminar les quarantenes
si hi ha casos esporàdics a l'educació infantil i primària. És a dir,
únicament s'indicarà quarantena
quan hi hagi cinc casos o més, o un
20% dels alumnes del grup que
hagin donat positiu en un període de 7 dies. En aquest cas, els
alumnes de primària immunitzats
n'estaran exempts i només faran
quarantena els alumnes no immunitzats. Es consideren immunitzats aquells alumnes amb la pauta completa –actualment el 2,7%
de la població de 5 a 11 anys– i
aquells que hagin estat positius
els darrers 3 mesos.
A secundària, es mantenen els
protocols establerts. L'alumnat
immunitzat tampoc no haurà de
fer quarantena, mentre que els no
immunitzats hauran de fer quarantena durant set dies.
El Govern també ha decidit que,
quan hi hagi un positiu en un grup

ARXI / X.SOLANAS

TORNADA A L'ESCOLA El nou protocol Covid minimitza les quarantenes
de convivència estable, "oferirà i
recomanarà" la possibilitat de fer
un test d'antígens gratuït entre els
dies 0 i 1 a una de les farmàcies
adherides al programa. En el cas
d'educació infantil, s'oferirà en
un punt centralitzat o un centre
d'atenció primària.
Precisament, el president de
la Generalitat, Pere Aragonès, es
referia a aquestes noves mesures
diumenge i considerava que permetran la reobertura de les escoles alhora que garantiran que
l'àmbit educatiu sigui un espai
segur. "Les escoles són eines de
cohesió social", afirmava, mentre assegurava que per a la Generalitat és prioritat garantir l'accés
a tothom a l'educació. Aquest,
argumentava, és un exemple més

dels reptes d'enguany, que "assumirem conjuntament els ajuntaments del país i el Govern".

Més de 300 confinats
Dimarts, a Granollers, no hi havia
cap grup confinat, però segons les
dades d'Ensenyament, hi havia 264
persones confinades. Els centres
amb més positius Covid eren els
centres més grans: l'Institut Escola
del Treball (29), l'Escola Pia (28) i
l'institut Carles Vallbona (25).
Pel que fa als centres escolars
de les Franqueses, hi havia 74
persones confinades entre tots
els centres. Els de major nombre d'alumnes i professors confinats eren els instituts Lauro (14)
i El Til·ler (13) i les escoles Joan
Sanpera (15) i Camins (7). M.E.

LES FRANQUESES. El 21 de gener se
celebra a escala europea el Dia de
la Mediació. Una diada per reflexionar sobre la resolució de conflictes i els valors de la cultura de
la pau. Enguany, a les Franqueses,
aquesta commemoració es focalitzarà en els més joves i ho farà a
través del teatre.
Així, els dies 19 i 21 de gener,
si la situació sanitària ho permet,
l'alumnat de 2n d'ESO dels instituts Lauro i El Til·ler participarà
en un teatre fòrum que convida a
reflexionar sobre els prejudicis,
els rumors i els estereotips. L'obra
Per què ho dius se situa en un local públic on una persona perd una
cartera i acusa els possibles autors
del robatori basant-se en estereotips. La situació desemboca en una
discussió on s'evidencien els prejudicis de cadascun dels personatges.

L'objectiu de les activitats que,
coincidint amb el 21 de gener, organitza el Servei de Mediació i Veïnatge de les Franqueses és treballar en la formació i en la pedagogia
de la mediació com a eina alternativa a la resolució de conflictes.

A l'obra algú perd
una cartera i acusa els
possibles autors del robatori
basant-se en estereotips
Aquest servei de mediació de
les Franqueses acompanya la
ciutadania en la resolució i en la
gestió de conflictes derivats del
veïnatge donant suport i assessorament legal. A més a més, també
organitza formacions. X.L.

El SIAD obre el cicle de xerrades
amb un taller sobre sexualitat
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de les Franqueses encetarà el nou trimestre de programació de tallers i xerrades el dijous 20
de gener (17.30 h), al Centre Cultural de Bellavista, amb el taller Parlem
de sexualitat i afetivitat a casa, a càrrec del col·lectiu Enruta't, per abordar l'educació afectiva i sexual amb infants i joves. El cicle continuarà el
dia 30 d'aquest mateix mes (10 h) a l'Espai Can Prat amb un taller pràctic de defensa personal per a dones, a càrrec de José Manuel Guissado,
i adreçat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se davant
situacions d'assetjament masclista. La programació inclourà també, el
13 de febrer al Casal Cultural de Corró d'Avall, el monòleg de Pamela
Palenciano Jodal No solo duelen los golpes. Fins al 19 de març s'hi faran
tallers de risoteràpia, treball del sòl pelvià i altres relacionats també amb
la defensa personal. Per a més informació, es pot contactar per Whatsapp al 670 31 16 04 i per correu electrònic a siad@lesfranqueses.cat.

LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER A TRAVÉS DEL WEB DE LA UPG FINS AL 20 DE GENER

La Universitat Popular ofereix 25
matèries en el segon quadrimestre
La Universitat Popular de Granollers (UPG) té oberta la matrícula
per a les matèries del segon quadrimestre del curs, que es podrà
formalitzar fins al 20 de gener a
través del web upg.cat. En aquesta
ocasió hi ha una oferta de 25 assignatures de temàtica diversa: art,
teatre, fotografia, salut, cinema,
música, dansa, filosofia, antropologia, cant, feminisme, món digital
i comunicacions, sociolingüística,
economia, psicologia, escacs.
Alguns dels cursos són continuació de l'oferta del primer quadrimestre, però s'ha incorporat un

ventall ampli de cursos nous: Els
inicis de la fotografia, Història del
llenguatge cinematogràfic, Escoltar, pensar i gaudir de la música,

S'han incorporat cursos
sobre política econòmica,
teràpia familiar, dramatúrgia
i lluita pel dret a les llengües
Conta'm una òpera: el Verisme,
Dansa lliure i piano en directe,
Llenguatges de la dramatúrgia i

posada en escena teatral, La lluita pel dret a les llengües, Teràpia
familiar i de parella i Política econòmica del segle XXI, economistes
davant la crisi.
La major part d'assignatures
s'impartiran en dues modalitats:
presencial i virtual. En totes les
classes s'aplicaran amb la màxima
diligència les condicions higièniques de ventilació, mascaretes i distància de seguretat que recomanen
les autoritats sanitàries. En cas de
limitació d'aforament en les classes
presencials, es prioritzarà l'ordre
d'inscripció als cursos. M.E.

Defuncions
31/12
01/01
02/01
04/01
04/01
04/01
05/01
05/01
05/01
05/01
05/01
05/01

M. Emília Brugarolas Joaquin
Maria Rosa Guardia Sastre
Juan Carlos González García
Ramón Sánchez Leiva
Salvador del Bas Guerrero
José Elias Rodríguez
Féliz Cañado González
Pilar Mora Castellà
Dolores Bonachera de la Osa
Ana María Saura Conesa
Lluís García Pérez
Juan Díaz Vázquez

94 anys
64 anys
62 anys
71 anys
97 anys
99 anys
57 anys
90 anys
91 anys
97 anys
91 anys
83 anys

06/01
06/01
07/01
07/01
07/01
08/01
08/01
08/01
09/01
09/01
10/01
10/01

María Luisa García Casay
Diego Costa Conesa
Ana Antonia Sibina Alsina
Roberto Abenia Lapuente
Fina Soliva Sabrià
Montserrat Abarca Pascual
Jesús Ignacio Zarallo García
Gerald L. Behncke Anglade
Juana García Delgado
Glòria Pascual Molina
Manuel Valenzuela Justicia
Moisés Elías Do Nascimento

79 anys
68 anys
89 anys
81 anys
75 anys
44 anys
66 anys
79 anys
86 anys
48 anys
75 anys
78 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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PLA ESTRATÈGIC L'EMPRESÀRIA, CONSULTORA I 'INFLUENCER' ARIADNA GRAU EXPLICARÀ A LA NAU B1 COM GAUDIR D'UN BON OLI I COM IMPULSAR UN NEGOCI PROPI
En el marc de l'elaboració del tercer pla estratègic
de ciutat, l'Ajuntament impulsa, des de l'octubre,
el programa Amb G de Granollers. Es tracta d'un

cicle de conferències en forma de conversa dels
assistents amb persones vinculades a la ciutat, que
tenen una professió diferenciada i que destaquen

en el seu àmbit de treball. Hi han participat
David Pallàs i Anna Sáez de Tejada. El dijous
20 de gener serà el torn d'Ariadna Grau.

"He canviat l'estil de vida i he
situat els greixos com a pilar"
AJUNTAMENT

La barreja de tradició
familiar, formació i experiència personal ha
estat clau de l'èxit d'Ariadna Grau Peitivi (Granollers, 1984), qui serà la protagonista de la propera xerrada del cicle
Amb G de Granollers, que l'Ajuntament organitza el 20 de gener (19
h) a la sala Nau B1 –i que també es
podrà seguir en streaming–.
Formada en comerç internacional i amb una àmplia experiència
laboral en màrqueting, Grau ha fet
de l'oli i, en general, dels greixos
saludables "el pilar de la meva
vida". Després d'una estada a Alemanya de 4 anys, l'Ariadna va reorientar, no només la feina, sinó
també l'estil de vida. Uns canvis
que han suposat, entre altres resultats, que s'hagi convertit en una
de les influencers catalanes especi-

alitzada en l'alimentació cetogènica (keto) més rellevats, amb més
de 33.200 seguidors a Instagram i
més de 100.000 a TikTok.
Tot plegat s'iniciava a Hamburg,
on la importància de l'oli d'oliva
s'evidenciava. Ariadna Grau sempre havia tingut aquest producte
ben proper, ja que a la família tenien oliveres, però mai no havien
professionalitzat l'oli que n'extreien. "Quan ets fora t'adones que
tenim coses molt bones que no
hem sabut explotar i que, a més,
la qualitat de l'oli s'ha banalitzat
molt", explica. Per això, Grau va
decidir impulsar, amb el seu marit, Ed'o, una empresa d'exportació
d'oli d'oliva d'alta qualitat. Ed'o
no només ha buscat l'excel·lència
en el producte, sinó també en les
ampolles, que van rebre el premi al
millor packaging del món de 2018.

ARIADNA GRAU
"El disseny el vaig fer jo i són les
primers ampolles d'oli exposades a museus, com el del disseny
de Barcelona", destaca Grau, qui,
pensant en la sostenibilitat, tenia
la voluntat de crear un envàs reu-

tilitzable, tant per fer de setrill com
d'objecte artístic decoratiu.
I de la passió per l'oli va néixer les
ganes d'investigar sobre alimentació. "A les dietes convencionals
sempre treuen l'oli i, en canvi
a la keto la base són els greixos
saludables com l'oli d'oliva". Ara
se'n sent a parlar més, però quan
va començar a informar-se de l'alimentació cetogènica va cercar referents, sobretot, als EUA. L'Ariadna
va veure per pròpia experiència
que aquest tipus d'alimentació fa
perdre el sobrepès, així com millora les digestions, de manera que
va començar a compartir receptes
amb les amistats. Llavors va arribar
el confinament total arran de la Covid, i va decidir utilitzar les xarxes
socials –@keto_aove– per difondre
aquestes receptes en què sempre
utilitza el seu oli. "A la gent li va
anar agradant i ara puc aprofitar aquesta comunitat que em
segueix per difondre els meus
projectes", reconeix l'Ariadna, que
actualment també treballa com a
consultora per a empreses "per
desenvolupar productes keto de

DIÀLEG D'ALFONSO
VEGARA I MILAGROS
PÉREZ OLIVA
■ El proper dimarts (19 h), i també en el

marc de les activitat vinculades al procés
d'elaboració del tercer pla estratègic, el
Museu de Granollers acollirà la xerrada
Imaginar la ciutat, transformar el món,
en format diàleg, entre l'urbanista, economista, sociòleg i fundador i president
de la Fundació Metropoli, Alfonso Vegara, i la periodista i directora de Barcelona
Metròpolis, Milagros Pérez Oliva.
D'altra banda, dimecres (19 h) també
es durà a terme una comissió de treball
del Consell de Ciutat a l'entorn del pla
estratègic 2030.

qualitat per a la societat".
Precisament dijous 20, a la xerrada, Grau explicarà les claus per
comprar bon oli, començant per
l'etiquetatge que, per exemple,
"hauria de dur l'any de collita
perquè l'oli s'ha de consumir
en 2 anys". A més, detallarà com
l'alimentació keto l'ha portat a tenir una àmplia comunitat de gent
que se l'escolta i com impulsar
una empresa. M.E.
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OPINIÓ

Ho tornarem a fer

Editorial

QÜESTIÓ DE TEMPS
Era qüestió de temps que, en una ciutat amb una xarxa de canonades d'aigua
envellida, es produís una avaria més greu de les que els darrers anys han sigut
habituals. Les fuites d'aigua a la xarxa pública han anat sovintejant, tot i que
la fins ara empresa adjudicatària del servei –Agbar (Sorea)– aconseguia
reparar-les en relativament poques hores. Aquest dilluns, però, el trencament
d'una canonada de fibrociment situada en un espai de difícil accés ha provocat
que unes 500 famílies de Can Gili i Terra Alta hagin estat dos dies sense
subministrament i que els tècnics d'Agbar ho hagin hagut de solucionar de manera
provisional. L'any passat un estudi sobre la gestió d'aquest servei concloïa que el
40% de les canonades de Granollers –75 quilòmetres– s'haurien de renovar. El cost
estimat –21 milions d'euros– és inassumible a curt termini, per la qual cosa
l'Ajuntament planteja començar pels trams que concentren un major nombre
d'avaries. Com les instal·lacions, el problema ha estat soterrat durant anys i, la fi
de l'antiga concessió a 50 anys a Sorea, l'ha fet aflorar. Mig segle d'un contracte
signat a les acaballes del franquisme, que ha condicionat les actuals deficiències.
Eren altres temps i la concessió no va garantir un bon control públic del servei.
L'encert en el futur contracte –a 20 anys– es palesa cada cop més transcendent.

Josep Pujadas
blema. El problema és exigència de qualitat.
Des que va acabar els estudis a l'Escola
Pia, n'he fet un seguiment. Ha estat la història que m'ha confirmat la idea que tenia d'ell.
Vaig trobar lògic i normal que esdevingués
militant del PSC. Quan es va presentar la
moció de censura que li va fer deixar l'alcaldia vaig entendre el seu sentit democràtic.
Sortosament, no estava sol, si no molt ben
acompanyat per un altre exalumne, company seu de curs i de partit, Josep Mayoral.
La seva entrada a formar part del BM Granollers em va fer entendre més la seva idea de
l'esport. L'esport, un servei a la seva ciutat.
I penso que ha estat així. Granollers no ha
perdut un esportista de qualitat, des del seu
nou espai, aquell jove que aparentment no
sabia perdre, però que manifestava urgència de corregir l'errada, continuarà treballant per la convivència d'un Granollers democràtic, social, solidari i per un futur cada
dia millor. És la imatge que en tinc i el Josep
Pujadas que he conegut. Gràcies, Josep pel
que has donat i continuaràs donant.

JOAN

SALA VILA
Escriptor i activista cultural

L

a personalitat de Josep Pujadas ja
la definia la seva etapa d'estudiant.
Gaudir en la vida d'alumnes de la
seva talla és una medalla d'honor
pel professor. Visc i sento aquest honor. El
vaig conèixer d'estudiant de batxiller i d'esportista de base del futbol. Estudiant brillant
però exigent amb ell mateix manifestant
qualitat, esportista de futur intransigent
amb les seves errades. No he entès mai per
què els clubs d'elit que seguien el seu equip,
el Sant Josep, no s'interessessin pel seu fitxatge. Cordialment, era un molt bon ordenador de joc. Com ho ha demostrat en les
responsabilitats socials i polítiques que ha
exercit. Ha entès el sentit del joc de la vida.
I en aquest joc, no accepta els errors. Es recrimina a ell mateix perquè no vol ser pro-

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
Fa poc, des/21, #Granollers Mundial de
Handbol Femení. Una mirada ràpida a la llotja,
només 3 dones, totes representants de la
Generalitat, @LauraVilagra Presidència,
@taniaverge Feminismes i SGEAF
@esportcat. Objectiu: transformar espais

Mirant Mad Men per tercer
cop mentre bec vi directament
de l'ampolla, és que
sincerament ara mateix no
voldria ser en cap altre lloc ni
fer cap altra cosa

Anna Caula @anna_caula

Marina Miralles @merinsmirrors

ARNAU PERAL
Voluntari de Granollers per
la Independència - Primàries

F

alta poc perquè aquesta frase esdevingui, si no ho és ja, de les de
Google. Tothom sap a què podria
fer referència en termes generals, però almenys, ara per ara, ningú amb
naturalesa escèptica n'espera res d'útil.
La pandèmia de la Covid-19 ha sigut un
desastre mundial i es fa difícil trobar la part
positiva. Ha servit d'excusa o amagatall per
no tornar-ho a fer. Sembla que només es
pugui treballar per posar fi a una pandèmia
i que altres causes, que són per les quals
alguns han estat escollits, no es puguin fer
paral·lelament. És per un tema de sou? Per
vagància? Potser per por? En teoria, no ho
sabem... Quan algú no s'ha vist mai en una
situació, políticament parlant, tan bona i
que portava anhelant des de feia dècades,
potser no és massa bona estratègia seguir
de manera franciscana el que es portava
exigint el mateix temps que ho portaven
anhelant. Com es diu popularment: tampoc
ens ho prendrem tot al peu de la lletra.
Un gran error de la societat catalana ha
estat prendre massa tasses de cafè amb
aquest tipus de frases per seguir amb la
mateixa rutina avorrida, sensacionalista i
pobra pel que fa al contingut. Segurament
per aquesta quantitat de cafeïna innecessària s'han fet conselleries de feminisme
per canviar el títol de l'himne de Catalunya
de Segadors a Segadores, presentar mocions de moda als ajuntaments o voler crear
polèmica amb el tió. Sembla inversemblant
que, precisament, el sector minúscul de la
societat que ha volgut crear aquesta polèmica sigui el mateix que diu que els d'extrema dreta creen polèmiques a base de
debats que afecten una part ínfima de la
població –Ei! I tota la raó–.
Qui ens havia de dir que qui sosteníem
i seguim sostenint l'economia espanyola
acabaríem debatent aquests temes... Potser ens hem rebaixat? Hi ha gent que pensa
que no. Que som els altres que som massa
radicals i taxatius. Cada vegada fa més ridícul pensar que l'1-O va ser l'únic moment
on érem més a prop de complir el mandat
que van decidir els accionistes majoritaris
d'un gran poble, la societat catalana.
Fa llàstima haver de rendir homenatge
al sector reaccionari de la dreta espanyolista que va fer que els catalans ens despertéssim d'hora per anar a treballar de
veritat. Si mirem els darrers anys, va ser
quan el poble de Catalunya era més con-

vençut que mai. Semblava que tenir als
no tan dolents ens donaria algun benefici polític, però l'únic que ens ha donat és
més son i una taula de diàleg que l'altra
banda no ens va rebre ni amb ratafia.
Vull pensar que un govern està per ferho millor que l'anterior, però com a mínim,
en l'àmbit independentista només fem
que rebre decepcions d'un president que
acostumava a dur un cartell on deia: cada
segon Espanya ens roba 450 euros. Ara
sembla que per alguns no hi ha res que no
ho arregli una taula de diàleg o uns pressupostos generals on només s'exigeix una
quota de català a les plataformes digitals.
Lícit i legítim, però poc ambiciós.
És cert que hi ha hagut molta gent que
ha votat al del cartellet, i també és cert
que hi ha gent que malgrat la decadència
que portem en aquest aspecte, el seguirà votant. Enteneu-me, si no és ell serà
un altre. No crec que l'única solució sigui
simplement posar un altre partit o persona, però em decep pensar que els catalans
ens movem a partir de les circumstàncies que ens envolten en cada època. I crec
que som un poble amb suficient poder per
exigir més inversions, per lluitar contra el

Som un poble amb suficient
poder per exigir més inversions,
equilibrar el dèficit fiscal i
defensar la immersió lingüística
dèficit fiscal que acumulem amb l'Estat espanyol, per desenvolupar l'economia, per
realment defensar la immersió lingüística
o per poder votar qualsevol qüestió sense
haver de patir conseqüències repressives.
El complex d'inferioritat que es respira
ha deixat i deixarà una empremta difícil
esborrar. Però cal treballar diàriament
pels beneficis dels catalans i, sobretot, saber fer-se a un costat quan un no es veu
capacitat per portar el timó del país.
Potser caldria començar a parlar menys
d'unitat i confiança per convèncer-nos que
es pot anar a qualsevol lloc amb persones
amb les quals només comparteixes una
ideologia republicana i independentista.
Aquesta és l'única unitat que es pot reclamar i va ser la que va fer possible l'1-O.
S'han de saber aprofitar les coincidències
ideològiques per poder fer front algú. De
moment, però, estem alimentant el discurs
de la unitat espanyola i la divisió catalana.
Si ho tornem a fer, espero que no sigui
continuant el dol intel·lectual i reivindicatiu
dels darrers 4 anys i comencem a corregir i
reactivar el que un dia un 155 va aturar.

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

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

somlesfranqueses@som.cat
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Classiﬁcats
per anunciar-te en aquesta secció: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

mente reformado. Vivienda
PROFESSIONALS
de 65 m2 útiles aproximaSERVEIS
damente con cocina con
salida a pequeño lavadero,
S’OFEREIX AUTÒNOMA PER
comedor con aire acondiDUR LA COMPTABILITAT /
cionado y salida a balcón
ﬁscal / impostos a pimes i
con bonitas vistas, baño 3
autònoms amb Sage 50 i
piezas con plato de ducha
Contaplus. Interessats/des
y mampara, 3 habitaciones
truqueu al tel. 651 04 00 07.
(1 doble y 2 individuales).
El ediﬁcio dispone de asIMMOBILIÀRIA
censorNivell
e ITE Català
recciénAlt.
aproSE VENDE PISO
ENdel
MONTmini
paquet Office.
Es
E. Referencia:
MELÓ. SANTAresponsabilitzarà
ROSA. 65 m2, bado.
VENDA
de laCEE:
Gestio
diària de
EV11259.
Precio:
140.000
totalmente les
exterior
conaixí com el tracte amb clients
ﬁnques,
PISO EN MONTMELÓ. LA muchísima luz(reunions).
euros. Tel.:horària.
93 572 30Horari
73.
y completa-Disponibilitat
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
EMPRESA HAMADA SERVICIOS,
SL.
fora d’horari que es facturaran a part del
QUINTANA. Ref. EV11257.
75 m2. Recibidor con armario emp., 3 hab. (1 suitte con armario), 2 indiv.
(1 con salida balcón), comedor con a. a. y salida a
balcón con toldos, cocina indep., balcón-lavad.,
2 baños. CEE: E. Precio:
203.000 €. Tel. 93 572 30 73.

REFORMAS EN GENERAL
industrial,notiﬁcación
699 20 de
40incidencias,
45 - 631 01 16 68
són
escassos.
Persona
autosuﬁcient
en la
Disponemos de los mejores especialistas del
sector.
Todo tipo
de reformas
en su hogar.

ALBAÑILERÍA · PLADUR · PINTURA
comunicatius ·i ELECTRICIDAD
amb mà esquerra. S’ofereix
contracte per substitució
FONTANERÍA · CARPINTERÍA
· OBRAde 6 mesos.
REHABILITACIÓN FACHADAS · IMPERMEABILIZACIONES.

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats
Empresa fabricant de materials per la
construcció ubicada al Vallès Oriental
precisa incorporar:
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL EXPORTACIÓ AMB ANGLÈS
Perﬁl: Administrativa Comercial FP, amb
idioma Anglès parlat i escrit nivell avançat,
valorant idioma Francès, important que siEn gui
dependència
delalsCap
d’Obres, lesalse
de la zona per
desplaçaments
lloc
vesdefucnions
treball. principals seràn: Assistir al
CapTasques
d’Obra,sota
transport
del material
les
la supervisió
de la aseva
Responsable Comercial: Fer ofertes, code mandes,
Barcelona),
seguiment
l’obra, amb
re
estudis,
parlar i de
gestionar
delegats d’Espanya i França, mails, control
de CRM, nocions en formes de pagament,
cessitat
formació
cartesde
de crèdit,
etc. especíﬁca, valorant
Atenció
al client,enrebre
visites,
gestionar
certa
experiència
el món
de la
cons
centraleta...
, recerca
activa
licitacions.
trucció
(es valorarà
tenir
vigent
el curs en
Condicions laborals: Horari: de dilluns
a dijous
de 8.00 h a 13.00
h i de autosu
14.30 h a
trucció).
Candidats/es
dinàmics,
18.00 h,responsables,
divendres de 08.00
h a 14.00 hi (feiﬁcients,
polivalents,
amb
na 100%
presencial). S’ofereix contracte
ganes
de creixement.
Salari:amb
22.000€
- 23.000€/bruts
directe
l’empresa
(6 m+indeﬁnit).
(14 pagues).
L’empresa
facilita vehicle per al transport.

¡Presupuestos económicos! Trato personalizado. Disponibilidad inmediata.

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

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.

Candidatos/as con formación a nivel Diplomatura/Grado en Relaciones Laborales
y/o Trabajo Social. Se valorará experiencia
Formación Inicial:
como técnico/a de selección, valorando
FP Automoción / GFGM O CFGS Mecánica /
especialmente el sector geriátrico.
Ingeniería Técnica Industrial (mecánica o siImprescindible disponer de carnet B para
milar). Conocimientos de informática.
los desplazamientos entre los distintos
Se valorará muy positivamente conocimientos
centros ubicados en Barcelona, Vic y la
en mecánica de vehículos industriales.
sede central en Granollers.
Nivel medio/alto en gestión y manejo
de
ESTUPENDO
PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA.
Experiencia:
bases de datos
y programas
de gestión.
EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES),
PARQUING
INCLUIDO!
CONSTA
DE 90 M2, REPARTIDOS
En trabajos relacionados con mecánica de veHorario partido de 9 a 18 horas y viernes de
COCINA
OFFICE
EQUIPADA
CON
LAVADERO,
BAÑO
COMPLETO
CON
DUCHA
Y COMEDOR
hículos,
en asesor de
servicio,
atención
y ase9 a 16 h (37
h
semanales
según
convenio).
SALIDA
A BALCÓN.
CALEFACCIÓN
DE GAS técnico
NATURAL.
FINCA(automoción).
CON 2 ASCEN
DE
M2 CON
soramiento
al cliente
Se 20
ofrece
contrato
directo
con la empresa.
En departamento de recambios (automoción).
(6 meses + indeﬁnido).
Vehículo de empresa para los desplazamiContrato:
entos, móvil + ordenador.
ESPECTACULAR
CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA
+ Indeﬁnido.
Horario
de 9Y hPISCINA.
a 13 h y
SalarioDE
bruto
anualALTA.
según
convenio:
ZONA
TERRA
OBRA
VISTA20.797€
(PAREDES Temporal
DE POLIURETANO)
CON
JARDÍN
de 14 h a 18 h de
(revisable).
2
2 lunes a viernes.
2.

CONSTA DE 380 M CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M . GARAJE DE 140 M
RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA.

www.sopseleccio.com · T. 93 849 75 74

SE
COMPRA
COLECCIONISMO
Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO
L'APARADOR
DE LA SETMANA

PENTA LEARNING
carrer Miguel de Cervantes, 33 · Granollers
Tel. 93 159 99 54 · www.pentalearning.com

Certificats de professionalitat
per a aturats 100% subvencionats
A ningú no li agrada estar a l'atur. Per sortir
d'aquesta situació, la
formació ha de ser una
prioritat i, gràcies a la
formació subvencionada,
totalment gratuïta, es poden guanyar competències de cara a les empreses
i entrevistes. A més, la
formació subvencionada
és gratuïta per als alumnes, de manera que, si esteu a l'atur, aquest tipus
de cursos són perfectes
per ajudar-vos a tenir un millor CV.
Penta Learning, centre de formació professional, ofereix certificats de professionalitat per a aturats 100% subvencionats i
gratuïts, amb garanties legals i un contingut
de qualitat i actualitzat. S'aprèn mitjançant
una plataforma en línia, que permet estudiar al ritme de cadascú i a qualsevol lloc.
Tots els cursos online de Penta Learning
són de gran qualitat, amb exercicis dinàmics, jocs interactius, vídeos explicatius,

tests d'avaluació, entre d'altres, perquè
siguin una experiència formativa que ajudi
a millorar el futur professional. Penta Learning compta actualment amb 15 reserves
disponibles per als certificats d'operacions
auxiliars de serveis administratius i generals i de promoció per a la igualtat efectiva d'homes i dones. Tots els cursos tenen
tutors qualificats al servei de cada classe i
alumne. Podeu reservar el vostre curs mitjançant el web de Penta Learning.

Andrés Nateras

654 80 76 11
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Guillem Díaz, a la xerrada de Gran Centre

Activar la Llei de cadena alimentària

Guillem Díaz, formador, escriptor i màster en neuroeducació
avançada, serà l'encarregat de la xerrada de gener d'El repte 3.0,
el cicle de xerrades de Gran Centre Granollers. Serà dijous
vinent, 20 de gener (20.30 h) a la Sala Tarafa, i portarà per
títol Com fer que el cor condueixi el cervell: coherència cardíaca.

El sindicat agrari Asaja reclama la posada en marxa la Llei
de la cadena alimentària, aprovada i vinculant, per garantir
que els preus de la llet cobreixin els costos de producció.
Asaja alerta que la "inoperància" de les administracions
comporta la pèrdua constant d'explotacions ramaderes.

EMPRESES AMB SEU AL POLÍGON DEL CIRCUIT, LIDERA UN CONSORCI SOBRE MOBILITAT ELÈCTRICA

DISTRIBUEIX AIGUA ALS SECTORS COSMÈTIC I FARMACÈUTIC

La proposta de la vallesana
QEV Technologies, prioritària
per reindustrialitzar Nissan

Adesco, pionera en aigua
destil·lada i desionitzada,
celebra el 50è aniversari

arxiu

Nissan va acabar a final d'any la
producció de vehicles a Catalunya
amb el muntatge de l'última pick
up a la planta de de la Zona Franca. El fabricant japonès posava fi
així a més de 40 anys d'història a
Catalunya, on tenia tres plantes de
producció: Montcada i Reixac, Sant
Andreu de la Barca i Zona Franca.
Des que es va conèixer la decisió de
Nissan d'abandonar la producció a
Catalunya, es van activar els mecanismes per garantir la reindustrialització de l'empresa durant
aquest mateix any. Durant molts
mesos, el fabricant xinès de cotxes
GWM va ser el candidat amb més
números d'ocupar les instal·lacions de Nissan, però a mitjans de
desembre van renunciar-hi perquè. deien, les dimensions de la
planta no encaixaven amb els seus
plans d'expansió. Va ser aleshores
quan va prendre força l'opció de
convertir les instal·lacions de Nissan en una fàbrica multimarca de
projectes més petits.
La idea és dividir l'espai disponible entre el hub d'electromobilitat
D-Hub i altres empreses, com el
projecte de manteniment de vehicles blindats militars de Tess Defence i iniciatives logístiques com
les que ha presentat Goodman o
Merlín Properties juntament amb
el port. Amb tot, el projecte principal seria el hub d'electromobilitat
D-Hub, un consorci d'empreses
de descarbonització liderat per

JOAN ORÚS Director general de QEV
la firma de Montmeló QEV Technologies, que s'enduria bona part
dels metres quadrats de les instal·lacions i que compartiria, probablement, amb alguna empresa
logística. El projecte de la firma
montmelonina preveu recuperar
marques com Ebro, que en el passat va donar nom a vehicles de
la planta de Motor Ibérica –que
precisament compraria Nissan–,
i d'Hispano Suiza. També preveu
llançar una nova marca de vehicles
per al repartiment d'última milla, i
combinaria la producció de models
elèctrics propis amb la implantació
d'una línia de fabricació sota llicència, dissenyada per multiplicar
el volum de producció industrial
fabricant vehicles per a una desena de marques. A més, el projecte
també vol continuar amb la pro-

LA FIRMA NO DESCARTA IMPULSAR EL SEU
'HUB' DE MOBILITAT SOSTENIBLE AL VALLÈS
n QEV Technologies ha desenvolupat fins ara vehicles elèctrics centrats sobretot

en la competició esportiva. De fet, va ser una de les firmes impulsores de la Fórmula
E i competeix a l'Extreme-E. Tot i que també ha desenvolupat models de vehicles
elèctrics per a tercers, com Cupra o Hipsano Suiza, així com autobusos i vehicles
de mercaderies. Al febrer té previst presentar la seva pròpia marca de vehicles
elèctrics. Segons explicava el director general, Joan Orús, durant el Dia de
la Cambra, en cas que la reindustrialització de Nissan no acabés en mans d'aquest
hub de mobilitat sostenible, QEV Techologies no descartaria impulsar igualment
el seu projecte al Vallès Oriental aprofitant el dinamisme del Circuit de Catalunya.

ducció d'algunes de les línies que
ja té Nissan amb una nova marca i
allotjar altres projectes capdavanters, com la fabricació de vehicles
lleugers i microcar, la implantació
d'un centre d'homologació i certificació de bateries, i la posada
en marxa de la fabricació de piles
d'hidrogen i d'intercanviadors de
bateries per a micromobilitat.
Des del desembre, la mesa de
reindustrialització manté la proposta que lidera QEV Technologies com a prioritària, però demana
"garanties" d'ocupació i inversió
per conèixer la magnitud real del
projecte i valorar si calen altres
propostes per ocupar tot l'espai. En
aquest sentit, D-Hub preveu donar
feina a tots els treballadors de Nissan acomiadats, –prop de 1.400–, i
anar més enllà, fins al punt de crear fins a 4.000 llocs de treball en 5
anys. També preveu mobilitzar 800
milions d'euros d'inversió captada
a través de fons de capital risc i espera rebre entre 150 i 200 milions
d'euros d'ajuts públics.
La mesa de reindustrialització
reclama al hub que, abans d'adjudicar-li el projecte, constitueixi una
societat i tingui un equip directiu,
i li exigeix que tingui vies de finançament de bancs de primer nivell,
plans comercial, d'inversió i d'ampliacions de capital, i cartes de
compromís per part dels inversors.

Adesco SA, una empresa familiar amb seu a Granollers, celebra
aquest gener el seu 50è aniversari,
mig segle d'innovació dedicada a la
producció d'aigua destil·lada, potable i aigües amb requeriments específics per a indústries complexes
com la farmacèutica. Des del 2000
dirigeix l'empresa la segona generació de la família Codinach, amb
Carles i Natàlia Codinach al capdavant. Fortament arrelada al territori, l'empresa va néixer a Barcelona
l'any 1972. L'expansió va passar
per Palau-solità i Plegamans, i l'any
2003 va instal·lar-se al polígon industrial del Circuit, a Granollers. A
més, des del 2019 compta amb un
centre productiu a Martorell per
donar més servei i resposta ràpida
a la zona sud de Catalunya.
Durant aquestes cinc dècades,
la firma –amb 8 treballadors fixos
i altres subcontractats per a la distribució– ha experimentat un gran
creixement i darrerament exporta
els seus productes arreu d'Euro-

pa, tot i que la majoria de clients
són del Vallès i el Baix Llobregat.
Ha estat pionera en la fabricació i
distribució d'aigües no només desionitzades, sinó també amb requeriments especials per a la indústria i
sector farmacèutic, per a la qual
compta amb una flota de distribu-

L'empresa, distribuïdora
d'aigua en empreses,
té la seu al polígon del
Circuit des de l'any 2003
ció pròpia i amb servei de 24 hores
cada dia de l'any. A més, Adesco
també abasteix indústries d'altres
sectors que requereixen aigües
específiques amb característiques
tècniques d'alta qualitat.
Per celebrar l'aniversari, Adesco
farà dilluns una recepció amb treballadors, clients i proveïdors, i ha
previst un àpat per al mes d'abril.

NORIA HI FARÀ UN CENTRE LOGÍSTIC DE MATERIAL ELÈCTRIC
x.l.

Un pas important

El conseller d'Empresa i Treball,
Roger Torrent, subratllava fa uns
dies que l'aval de la mesa al projecte d'electromobilitat liderat per
QEV és "una molt bona notícia".
"Treballem perquè culmini amb
èxit el procés de reindustrialització, i això passa per garantir
els llocs de treball i fomentar
projectes amb valor afegit". La
pròxima reunió de la comissió està
previst que se celebri el 21 de gener, quan s'entrarà més a fons en
les concrecions del projecte abans
de donar-hi el vistiplau, probablement al febrer.

En marxa l'enderroc de l'antiga Bimbo
Enderrocs Garriga està duent a terme, des de fa unes setmanes, l'enderroc
de les antigues instal·lacions de Bimbo, al polígon Jordi Camp. La firma va
tancar a Granollers a començaments de 2020 després de 55 anys a la ciutat,
i des de fa uns mesos les seves instal·lacions són propietat del grup de
material elèctric Noria, de Barberà de Vallès, una central de compres
que agrupa els grups distribuïdors de material elèctric Novelec, Sinelec i
Muntaner Electro. Noria ha iniciat ara l'enderroc de 9.000 metres quadrats
de naus per construir-hi posteriorment unes noves oficines corporatives i
un centre logístic per distribuir material elèctric.
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L’expert respon

COMERÇ ELS COMERCIANTS ESPEREN AUGMENTAR EL RITME DE VENDES FINS AL 7 DE MARÇ

Les rebaixes més esperades
Viduïtat a les parelles de fet:
importants novetats
Milers de persones, majoritàriament dones, han patit una situació d’enorme perjudici com
a conseqüència dels diferents
requisits exigits per accedir a la
pensió de viduïtat en el cas de
les parelles de fet respecte els
matrimonis legalment constituïts. Davant la circumstància
de mort de la parella, moltes
d’aquestes persones han vist denegada en el passat la sol·licitud
d’accés a la pensió de viduïtat
pel fet de no satisfer alguns dels
requeriments establerts per la
legislació fins ara vigent com és
el fet de no poder acreditar el
registre formal de la parella durant els períodes mínims o, especialment, l’exigència de que hi
hagués dependència econòmica
del membre supervivent de la
parella respecte la persona finada. Un requisit que es traduïa
en la denegació de la sol·licitud
si en el moment de la defunció
els ingressos de la persona eren
iguals o superiors als de la seva
parella morta, fins i tot quan
aquesta era una situació circumstancial derivada, per exemple, de la pèrdua de l’ocupació.

Tal i com des de Col·lectiu Ronda hem denunciat en reiterades ocasions, aquesta regulació de l’accés a la pensió de
viduïtat en les parelles de fet
suposava un intolerable element de discriminació que es
feia especialment punyent si
atenem a la situació dels fills
o filles menors de la parella.
Efectivament, la pèrdua de poder adquisitiu que comporta
la defunció d’un membre de
la unitat familiar no es veia
compensada amb la pensió
de viduïtat com succeïa amb
els matrimonis (on no s’exigeix
dependència econòmica) afectant el benestar d’aquests nens
i nenes i, per tant, incomplint
amb el deure de protecció de
l’Estat vers l’interès superior
dels menors.

El passat 29 de desembre,
però, va entrar en vigor la nova
Llei 21/2021 que incorpora un
ampli ventall de mesures per
pal·liar la situació de vulnerabilitat abans descrita, apropant
significativament la regulació
de l’accés a la pensió de viduïtat en l’àmbit de les parelles de
fet a la normativa més garantista que regeix en el cas dels
matrimonis. Entre les novetats
que aporta la Llei trobem la creació d’una pensió temporal per
aquells casos en què la mort
es produeixi quan no s’acrediti
una convivència estable d’almenys 5 anys i no hi hagi fills
comuns o la possibilitat d’accedir a la viduïtat quan la parella
hagués estat dissolta prèviament però s’hagués regulat una
pensió compensatòria. Però,
sens dubte, les principals mesures aprovades són la supressió del requisit de dependència
econòmica per accedir a la pensió de viduïtat i l’establiment
d’un període extraordinari de
12 mesos (tot 2022) per tornar
a demanar-la si en el passat
se’ns va denegar o no vam presentar la nostra sol·licitud precisament pel fet de no complir
amb aquesta exigència de tenir
menors ingressos.
Una gran notícia per a moltes
dones que han patit injustament i una Llei que, tot i que
encara incompleta, contribueix
a redreçar i corregir aquesta
intolerable situació. En aquest
enllaç teniu tota la informació

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

GRANOLLERS
Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42
També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

La sisena onada ha posat el fre a una bona campanya de Nadal
X.L.

El comerç de Granollers ha enllaçat aquesta setmana la campanya
nadalenca amb les rebaixes d'hivern, un període antigament molt
assenyalat al calendari però que
cada vegada desperta menys eufòria entre els compradors, perquè
molts establiments avancen l'inici
de les rebaixes amb descomptes i
promocions. Segons Laura Sabatés, presidenta de Gran Centre, la
campanya de Nadal va començar
"molt bé", i tot apuntava que es
podrien superar les vendes de la
campanya del 2019. "Però de cop
va arribar la sisena onada de la
Covid, que ha sigut com un fre
de mà, sobretot per al petit comerç i l'hostaleria". Així, malgrat
que la facturació ha estat una mica
més fluixa del que s'esperaven,
els comerciants valoren que durant les festes hi ha hagut "molt
ambient al carrer", i que la gent
"continua confiant en el comerç
local i de proximitat". En aquest
sentit, confien que la sisena onada
vagi de baixa aviat, es relaxin les
restriccions i que la gent "pugui
aprofitar el període de rebaixes", que va començar oficiosament divendres i que s'allargaran
durant dos mesos. Pel que fa a la
moda, diu Sabatés, "el temps de
fred acompanya i ens ajuda a liquidar estocs de roba d'hivern a
bon preu i de qualitat".

La botiga Zara tancarà el 25 de gener
La botiga de moda i complements de la firma Zara tancarà les portes a
Granollers el dimarts 25 de gener. Així ho ha anunciat la companyia Inditex,
que es troba en ple procés de contracció a l'àrea de Barcelona. L'estratègia
del gegant de la moda és reduir el nombre de botigues físiques i apostar per
la venda online, de manera que durant els pròxims dos mesos tancarà una
de cada cinc botigues que el grup té a Catalunya. En el cas de Granollers,
Zara ocupa des de 1998 quatre plantes d'un edifici del carrer Anselm Clavé,
un emplaçament molt cèntric que l'ha convertit en una referència del comerç
a la ciutat. Segons fonts coneixedores de la gestió immobiliària del local,
les quatre plantes que ara ocupa Zara ja tenen diversos pretendents, tant
del sector de l'àmbit de la moda com d'altres. "No ens consta que hi hagi
res tancat, però l'interès que han demostrat diverses firmes ens fa ser
optimistes i confiem que en poc temps torni a haver-hi activitat al local",
diu Laura Sabatés, presidenta de Gran Centre. "És un tipus de local que va
molt buscat per grans operadors que, pel seu volum de negoci, necessiten
grans espais en centres urbans i comercials com el de Granollers". El darrer
any i mig, Inditex també ha tancat altres botigues de la seva propietat a la
ciutat, com Massimo Dutti, Bershka i Oysho.

Sorteig d'una moto elèctrica
Tothom qui hagi comprat al comerç local entre el 13 de desembre i el 5 de gener haurà pogut
participar en el sorteig d'una moto

elèctrica, per al qual s'han omplert
més de 12.000 butlletes, una per
cada compra efectuada als comerços i serveis associats a Gran Cen-

EMPRESES L'ÚLTIM ANY HA ATÈS MÉS DE 1.500 PERSONES

L'Ateneu Cooperatiu orienta el
creixement de 37 cooperatives
Més de 5.500 persones han participat en les accions de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental al llarg
dels seus quatre anys de funcionament. L'últim curs, 2020-2021,
malgrat la situació de pandèmia,
la xifra de participants ha crescut
fins a les 1.506, apropant-se al
màxim establert en el curs 20182019. En total, 5.570 persones han
participat en formacions, xerrades, fires i acompanyaments, entre
d'altres, promogudes per l'Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental des
de finals del 2017. D'altra banda,
el curs 2020-2021 es van acompa-

nyar fins a 45 projectes de l'economia social i solidària, dels quals 37
són cooperatives i 8 tenen altres
fórmules jurídiques. Al llarg de
la trajectòria de l'Ateneu, s'ha fet
acompanyament 124 cooperatives, així com a una trentena d'entitats no cooperatives, amb un total
de 154 assessoraments. Quant a
les activitats realitzades, han estat
170 l'últim curs, que enfilen el total dels quatre anys fins a les 722.
L'últim any també hi ha hagut un
augment important de seguidors
de l'Ateneu Cooperatiu a les xarxes socials i de visites al web.

tre i Comerç de Dalt. El sorteig de la
moto elèctrica, de la marca Quazzartech, es farà dissabte (18 h) davant del Museu de Granollers.

La contractació
creix un 24% en
un any a la comarca
El Vallès Oriental va registrar
al desembre 12.881 contractes,
2.800 més que el mateix mes de
l'any anterior (+21,7%). Per municipis, a Granollers es van formalitzar 3.481 contractes, 807
més que el desembre del 2020
(+23,2%), i a les Franqueses, 691,
una seixantena més que l'any anterior (+8,2%). Per sectors, els
serveis concentren el 68,4%; la
indústria el 28,1%; la construcció
el 2,9%, i l’agricultura el 0,6% dels
contractes. Pel que fa a la contractació acumulada durant l'any
2021 a la comarca, l'augment respecte al 2020 és del 24%.
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Estel Galo, becada als Estats Units d'Amèrica

Candidats a esportista destacat

Estel Galo, nedadora del CN Granollers, ha aconseguit una beca
esportiva per estudiar i seguir nedant en una universitat dels Estats
Units d'Amèrica. Concretament, a la New Mexico State University.
Galo iniciarà una nova etapa acadèmica a Nord Amèrica i formarà
part de l'equip universitari.

L'Ajuntament de les Franqueses ha obert el
termini per presentar les candidatures a
esportista destacat de la temporada 2020-21.
El periode acabarà el 30 de gener i els candidats
han de presentar els mèrits esportius.

HANDBOL ANTONIO GARCIA ROBLEDO I CHEMA MÁRQUEZ HAN ESTAT CONVOCATS A LA SELECCIÓ ESTATAL PER DISPUTAR L'EUROPEU, QUE TÉ LLOC FINS AL 30 DE GENER

A per l'or del Campionat d'Europa
Antonio Garcia Robledo i Chema
Márquez són companys dins la
pista, amics fora d'ella i comparteixen habitació amb la selecció
espanyola. Els dos jugadors del
Fraikin Granollers han entrat en
la llista definitiva d'Espanya per
disputar l'Europeu d'Eslovàquia
i Hongria, que comença avui, dijous. El combinat estatal té com
a gran objectiu guanyar l'or de
la final del Campionat d'Europa,
del 30 de gener, i encadenar tres
títols continentals. Una gesta que
tan sols ha aconseguit Suècia, del
1998 al 2002.
Antonio Garcia, de 37 anys, és
un dels líders de l'equip espanyol
per la seva experiència –amb gairebé un centenar de partits–, però
viu la convocatòria de l'Europeu
com si fos la primera. "Tothom
vol guanyar l'or i a mi és una
medalla que em falta. A més,
podem fer història i repetir la
gesta de Suècia, així que podem
escriure una nova pàgina en
l'handbol mundial", assenyala
el llagostenc Garcia Robledo des
de la concentració espanyola, que
busca una nova medalla al seu
museu després de l'or del Mundial
(2013), la plata (2016) i el bronze (2014) a l'Europeu 2016, i el
bronze dels Jocs Olímpics de l'estiu passat.
Chema Márquez, de 25 anys,
té davant seu la primera gran
experiència amb la selecció espanyola, després de ser un dels
jugadors més destacats del pri-

jl recio / rfebm

ara comparteixo vestidor. Un
treballa per complir objectius
com aquest", reconeix.

Cinc exjugadors
del Fraikin en la
llista d'Espanya
rfebm

Companys d'habitació

ANTONIO GARCIA És un dels jugadors amb més experiència
jl. recio / rfebm

Garcia Robledo i Márquez són
companys d'equip, de selecció i
d'habitació. "Ser-hi amb Garci
és genial perquè tinc un suport molt gran amb ell al club
i tenir-ho de company a la selecció em facilita moltíssim
les coses, sigui dins la pista o
fora d'ella", diu Márquez. Garcia
Robledo també es mostra agraït: "A més de compartir equip
i habitació, també compartim
la mateixa posició de pista
[lateral esquerra]. És molt bonic competir a un Campionat
d'Europa amb algú com ell, i si
tot va bé, podrem celebrar plegats un nou èxit amb Espanya".

La fase preliminar

CHEMA MÁRQUEZ És un dels cinc novells del combinat estatal
mer tram de la temporada amb
el Fraikin Granollers. "Estic pel
que em demani el tècnic. Quan
surti, em menjaré la pista i donaré el màxim de mi mateix. És

un somni fet realitat", respon el
madrileny, que està il·lusionat de
la gran oportunitat: "de petit veia
aquests campionats per la tele i
veia als jugadors amb els quals

El seleccionador Jordi Ribera va
donar a conèixer la llista definitiva de jugadors convocats després
que Espanya guanyés el Torneig
Internacional de Conca, que es va
disputar la setmana passada. El
combinat espanyol va imposar-se
contra les seleccions d'Iran (3622) i Polònia (26-25).
Espanya, que buscarà el tercer
or consecutiu a l'Europeu, debutarà dijous a la fase preliminar
contra la República Txeca; dissabte, contra Suècia, i el dilluns, 17 de
gener, jugarà contra Bòsnia i Hercegovina. jl.rodríguez beltrán

IAN TARRAFETA
El BM Granollers mostrarà el seu
múscul esportiu al Campionat
d'Europa amb cinc exjugadors del
Fraikin convocats per Espanya. El
seleccionador Jordi Ribera ha confiat en el porter Gonzalo Pérez de
Vargas (FC Barcelona), el lateral
vallesà Joan Cañellas (Kadetten
Schaffhausen), l'extrem Ferran
Solé (PSG), el pivot Adriá Figueras
(Chartres Métropole Handball)
i el central Ian Tarrafeta (PAUC
Handball). De la maneta d'exjugadors, destaca el debut de Tarrafeta, format a les categories inferiors del BMG, que serà, a més, el
benjamí del grup. "Disputar l'Europeu és un gran pas per a mi,
una cosa molt important i que
em dona molta felicitat. Espero
que sigui un bon torneig per al
grup", admetia Tarrafeta abans
de marxar a l'Europeu.
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HANDBOL | Lliga Guerreras EL SÈNIOR FEMENÍ TINDRÀ LA BAIXA DE LA BRASILERA GUILIA GUARIEIRO

FUTBOL | Tercera RFEF AJORNA EL PARTIT DE TERRASSA PER COVID

El KH-7 inicia l'any amb un
rival assequible, el Tenerife

L'ECG preveu reprendre
la competició diumenge

L'Esport Club Granollers va reprendre dimarts els entrenaments
al camp del carrer Girona després
de superar una setmana d'inactivitat per la Covid-19. L'equip
granollerí no va poder disputar
el partit del cap de setmana passat al camp del San Cristóbal, de
Terrassa, perquè tenia nou jugadors infectats per coronavirus i
superava amb escreix el mínim de
cinc casos positius –que marca la
federació espanyola– per afrontar
el compromís.
L'ECG informava divendres,
després de completar els tests
pertinents, que el partit se suspenia per protocol Covid. L'equip
portava ja dies amb totes les mesures de seguretat activades perquè una setmana abans ja havia

patit quatre baixes per la Covid.
En dues setmanes, l'equip granollerí ha informat de 13 casos de
coronavirus, que ja s'han superat
i la previsió de l'equip és disputar
diumenge el partit contra la Fundació Grama al camp del carrer
Girona. Tot i que segons informa
el club, dimarts al matí un nou
jugador donava positiu per la Covid-19, però aquest ja no va participar en l'entrenament de dimarts
al vespre i es creu que no afectarà
la resta de la plantilla perquè feia
dies que no s'entrenaven junts.
La situació de l'ECG és delicada
perquè se situa a l'antepenúltim
lloc, amb 12 punts i un partit pendent, i diumenge rebrà un rival directe per la permanència perquè
els colomencs ocupen el novè lloc
amb 24 punts.
A banda de la ratxa irregular de
resultats, el tècnic José Solivelles
haurà de gestionar també la forma física dels seus jugadors quan,
en dues setmanes, 13 han estat
infectats per la Covid-19. JL.R.B.

FUTBOL SALA | Copa Catalunya

Copa del Rei

El CEFS Granollers
queda eliminat a
la segona ronda

Vilarrasa i Mboula,
als vuitens de final
de la Copa del Rei

El CEFS Ciutat Granollers ha quedat eliminat de la Copa Catalunya
a la segona ronda. L'equip granollerí va perdre dissabte contra el
Manlleu, per 0 a 6. El Granollers
havia passat a la segona ronda
després d'imposar-se contra el
Caste, però, en segona ronda no
ha pogut passar contra un rival
de superior categoria, el Manlleu,
que milita a la Divisió d'Honor
Catalana. El CEFS Granollers va
arribar al descans amb un electrònic desfavorable per 0 a 2, i a
la represa no va poder doblegar el
resultat i va encaixar 4 gols més.
L'objectiu del Ciutat Granollers
aquesta temporada és assolir la
permanència a la Segona Catalana, categoria en la qual enguany
és novell. Ara, els granollerins
ocupen l'antepenúltim lloc del
grup 1. Per això l'equip vol sortir
dels llocs de descens contra un rival directe, el Ciutat Mataró B, que
suma nou punts, tres més que el
CEFS Granollers. El partit tindrà
lloc dissabte al Pavelló de Can
Bassa, a les 20.30 h.

Els granollerins Ignasi Vilarrasa i
Jordi Mboula afrontaran el cap de
setmana els vuitens de final de la
Copa del Rei amb els seus respectius equips. Vilarrasa, que milita
a l'Atlètic Balears de la Primera
RFEF, jugarà contra el València;
mentre que Mboula, del Mallorca
de la Primera Divisió, rebrà l'Espanyol.
El lateral esquerre Vilarrasa, titular indiscutible, és un autèntic
matagegants amb l'Atlètic Balears, que és l'únic equip que queda
de la tercera categoria estatal a la
competició. Els balears van cruspir-se fa dues rondes el Getafe (50), i la setmana passada al Celta
de Vigo (2-1). Diumenge (12h),
l'equip vol seguir fent història i
eliminar el València, de Primera.
Pel que fa a l'extrem Mboula,
és habitual als partits de la Copa,
Els mallorquins afrontaran la seva
primera eliminatòria com a locals
dissabte contra l'Espanyol (16h).
Anteriorment, van eliminar la
Gimnástica Segoviana (0-2), el
Llanera (0-6) i l'Eibar (1-2).

BMG

ECG - FUNDACIÓ GRAMA
Diumenge, 16 - 12.30 h Granollers

KH-7 BMG - SALUD TENERIFE
Dissabte, 15 - 20 h Granollers
El KH-7 Granollers vol iniciar el
nou any amb un triomf contra el
penúltim classificat, el BM Salud
Tenerife. Les de les Illes Canàries
encadenen 8 derrotes i, de fet, de
10 partits disputats només ha sumat 1 victòria i la resta són partits
perduts. Amb aquesta dinàmica,
les granollerines assumeixen el
cartell de clares favorites i confien en la victòria al primer partit
de l'any i després de la inactivitat competitiva, de fa més d'un
mes per la celebració del Mundial
d'Handbol Femení.
"Disputar un partit després
d'un cert temps d'inactivitat
competitiva sempre és perillós.
L'objectiu que sempre tenim és
el mateix: la victòria i, a més,
som favorites per guanyar el
duel", assenyala el tècnic Salva
Puig, que ara per ara només té la
baixa de Giulia Guarieiro, que es
va lesionar de gravetat en l'últim
partit del Mundial amb la selecció
del Brasil.
El Tenerife, tot i estar al pou de

Incorpora el logo de Serveis Ambientals
Serveis Ambientals del Vallès Oriental, empresa pública del Consorci de
Residus del Vallès Oriental, farà una aportació econòmica de 20.000 euros
per temporada al KH-7 BM Granollers, per un període de dues temporades
(2021-2022 i 2022-2023). El sènior femení haurà d’incloure el logotip de
l’empresa a l’equipació oficial. L'acord es va presentar dilluns al Palau
d'Esports, i va comptar amb la plantilla del KH-7 i del Club Patí Bigues i
Riells femení, que milita a l'OK Lliga i que també rebrà els 40.000 euros en
dues temporades. Un dels propòsits a curt termini del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, amb aquest conveni, és elaborar
i desplegar un pla d’igualtat de gènere, i avançar cap a la plena igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
la categoria, té dues de les tres
màximes golejadores de la categoria: Elena Martínez, amb un total

de 68 gols, i Rebeca López, amb
63 i màxima referent de l'equip
canari. JL.R.B.

EL GRANOLLERÍ, DE 66 ANYS, SERÀ EL MÀXIM RESPONSABLE DEL CLUB DURANT ELS PRÒXIMS 4 ANYS

Alfred Serra, proclamat
nou president del BMG
A.S.

ALFRED SERRA Substitueix a Josep Pujadas al capdavant del club
Alfred Serra i Parera, de 66 anys,
és ja oficialment el nou president
del BMG després de superar el

termini establert per la junta electoral per a la presentació d'alguna impugnació o reclamació a la

candidatura del nou mandatari,
segons van informar fonts del
club granollerí a l'hora del tancament d'aquesta edició. La junta
electoral va proclamar dimecres
passat la candidatura de Serra
com a nova junta directiva, però
deixava un termini de 8 dies –fins
a la mitjanit d'ahir, dimecres–, per
si la massa social feia qualsevol tipus d'al·legació.
Serra substitueix Josep Pujadas,
que ha estat al capdavant del club
granollerí durant una dècada. El
nou president, que compta amb
una junta continuista, preveu explicar properament el projecte esportiu del BMG, que desenvoluparà al llarg dels propers quatre anys.
Alfred Serra, nascut a Granollers, és llicenciat en Ciències Químiques i especialitzat en Bioquímica, vol aplicar els coneixements
adquirits al llarg de la seva trajectòria professional fent tasques
directives en multinacionals. En
l'actualitat està jubilat.
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WATERPOLO | Primera Divisió OCUPA EL QUART LLOC AMB 15 PUNTS I ESTÀ A UN DEL TERCER

RUGBI | Lliga Nacional

ATLETISME | Cros

El CNG recupera els llocs de
la fase de promoció d'ascens

El Congost
acull una jornada
de rugbi quad

Les Franqueses
canvia el circuit
del cros popular

El club Rugbi spartans en cadira
de rodes acollirà el cap de setmana al pavelló El Congost la segona
jornada del grup Nord de la Lliga
Nacional de rugbi quad. En la primera jornada, celebrada al desembre a Barcelona, l'Spartans va
debutar oficialment després de la
recent creació com a equip en cadira de rodes, i va aconseguir una
meritòria segona posició, mentre
que el BUC, de Barcelona, va guanyar tots els partits.
La jornada granollerina s'iniciarà dissabte amb el derbi català
del grup entre l'Spartans i el BUC
(10h). Per la tarda, els barcelonins
jugaran el seu segon partit contra
el CD Adapta RSR (17h), mentre
que els granollerins tancaran el
dia de competició contra el Basatiak Zuzenak (19h).
Diumenge pel matí, el BUC jugarà contra el Basatiak Zuzenak
(10h) i l'Spartans tancarà el cap
de setmana de partits al pavelló El
Congost contra el CD Adapta RSR
(12h).

El Cros de les Franqueses es disputarà el 22 de gener amb un nou
circuit. Així, el recorregut tindrà
lloc a la Zona Esportiva Municipal
de Ciclisme, al Polígon del Pla de
Llerona, entre els carrers d’Holanda i d’Alemanya. La sortida del
26è Cros Popular serà a les 10 h i
el 29è Cros Escolar, a les 10.30 h.
Enguany s’estableix la modalitat conjunta de participació en les
sortides de cada categoria masculina i femenina. La participació
pot ser tan individual com per
equips, que han d’estar formats
per un mínim de 5 corredors.
Cada participant pot representar
el seu centre escolar, club o associació esportiva o córrer de forma
personal.
La competició escolar és puntuable per a la Lliga Comarcal de
Cros en totes les categories fixades pel Consell Esportiu.
Les inscripcions es poden realitzar el mateix dia del cros popular,
fins a 15 minuts abans de l'inici de
cada cursa.

cng

CN GRANOLLERS - CN CABALLA
Dissabte, 15 - 15.30 h Granollers
El waterpolo masculí del CNG va
guanyar contra el cuer, el CN Poble Nou la jornada passada, i ha
tornat als llocs de promoció d'ascens –els quatre primers classificats passen a la segona fase de la
tempotada per l'ascens–. L'equip
de Tomàs Bruder va imposar-se
a la piscina barcelonina per 12 a
14 i va sumar un triomf important
per situar-se el quart classificat,
del grup B de la Primera Divisió.
El CN Granollers va pressionar
el rival des d’un bon començament i va aconseguir arribar al
descans amb cinc gols de marge,
5 a 10. A la represa, el Poble Nou
va patir en excés uns desajustos
defensius que va culminar en un
empat dels locals, a 11 gols. En

VICTÒRIA Els granollerins satisfets per guanyar el Poble Nou
l'últim quart, el CNG va tornar a
ser millor per guanyar el compromís per 12 a 14.
El CNG, que va acusar les baixes d’Alberto Peralta i Aleksandar
Velkov, va aconseguir finalment la
victòria davant el cuer de la lliga, i
ja suma 15 punts, a només un punt

del seu proper rival, el CN Caballa
de Ceuta, tercer classificat. Fa tan
sols unes setmanes, l'equip granollerí va perdre el partit ajornat
contra el Caballa, de la primera
volta, per 17 a 15, i dissabte voldrà la revenja per intentar assaltar el tercer lloc.
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CULTURA

Curs d'il·lustració al Museu de Ciències Naturals

Cicle Gaudí de cinema català

La Tela inicia avui, dijous, un taller de dibuix naturalista amb aquarel·les
que té com a protagonista el tritó del Montseny, aquesta espècie endèmica
del parc natural. El curs és per a tots els nivells, constarà de tres sessions
independents –13 de gener, 17 de febrer i 24 de març– de 17 a 19 h i està
impartit per la biòloga i il·lustradora Raquel Ibáñez Ferrer.

Dimarts (19 h) al Cinema Edison es projecta
Pan de limón con semillas de amapola, un
drama del director Benito Zambrano
ambientat a Mallorca. Nominada als premis
Goya en la categoria de millor guió adaptat.

TEATRE BOTTO ES POSA EN LA PELL DEL POETA PER EVIDENCIAR LA VIGÈNCIA DE LES SEVES IDEES

LA CANTANT I COMPOSITORA PRESENTA EL NOU DISC, 'AIRE'

Lorca torna d’entre els
desapareguts de la guerra

Una Judit Neddermann
empoderada i profunda

'Una noche sin luna' és un clam a favor de la memòria històrica
Dos noms propis sustenten Una
noche sin luna, l’obra que avui
dijous arriba al Teatre Auditori
de Granollers (20 h). L’un, el del
poeta Federico García Lorca, que
proporciona l’esquelet al muntatge, i l’altre el de Juan Diego Botto,
l’actor que li dona múscul interpretatiu. I entre bastidors, encara
un tercer nom, el del també actor
Sergio Peris-Mencheta, en aquesta ocasió en la pell de director
d’aquest espectacle creat per a
emocionar.
La nit sense lluna és la del 18
d’agost de 1936, quan Lorca va
ser afusellat i abocat a una fosa
comuna, al mateix temps que tot
el país s’endinsava, de mica en
mica, en la foscor de la dictadura. Botto no només protagonitza
aquest monòleg sobre la figura de
l’autor granadí, sinó que també
l’ha escrit, basant-se en entrevistes, conferències i fragments dels
seus escrits. Més enllà d'aquest
procediment, la seva obra –un
veritable acte de justícia i de reparació moral– fuig de didàctiques històriques i de subratllats.
L’actor es transforma en el poeta

SERGIO PARRA/TAG

BOTTO "Parlar de Lorca és parlar de nosaltres mateixos", ha declarat l'actor

Guiada per un instint
i evoca esdeveniments importants
de la seva vida, però ho fa en un
diàleg constant amb el públic,
barrejant els moments d'humor
amb els cops de puny. S’adreça directament a l'espectador, el qüestiona, i li planteja un interrogant:
realment tractaríem avui a Lorca
d’una manera diferent?

Vida, obra, amor i mort
En aquest punt, el muntatge es
revela no com un mer exercici

biogràfic, sinó com un mirall que
transita constantment entre la
realitat de l’escenari i el moment
actual. Botto convida l’espectador
a mirar Lorca amb els ulls d’avui,
perquè siguem més conscients de
la realitat que vivim i de com n’és
de fràgil la democràtica en el nostre temps. En conseqüència, l'obra
és un ferotge al·legat en favor de la
llibertat, de la memòria històrica i
de la recuperació dels morts llençats a les cunetes. carles riobó

‘La corte del faraón’, en clau picant
La corte del faraón és una de les
sarsueles més populars i també
més representades, però sovint
també ha estat menystinguda
pels amants més puristes del gènere, justament per allò que la fa
diferent de la resta: és una obra
ambientada a l’antic Egipte –una
picada d’ull a l’Aida de Verdi–,
amb moltes connotacions sexuals
i situacions picants i un estil musical que l’acosten més a un musical
amb tocs de cabaret que no pas a
l’opereta.
Potser per aquest motiu l'any
2010 la companyia Milnotes la va
escollir per dur a escena la seva
primera sarsuela i també un dels
seus espectacles més ambiciosos,

A la portada del seu anterior disc,
Nua, Judit Neddermann es mostrava despullada i mirant a l’espectador. A la del seu llarga durada més
recent, Aire, mira al cel amb la cabellera esvalotada. El simbolisme és
clar. D’un treball a l’altre es mantenen els títols amb una única paraula, però les composicions en castellà
guanyen molt més pes. El disc està
publicat per una multinacional, al
mateix temps que la cantant i compositora de Vilassar de Mar ha decidit canviar les costes del Maresme
per Madrid. És a dir, Neddermann
s’obre a un mercat més ampli i potser per aquest motiu ha declarat
que “em sento com si anés a jugar
la Champions”. El disc es presenta
dissabte (20 h) al Teatre Auditori.

que va girar per set poblacions catalanes i també va fer temporada
al Teatre Victòria de Barcelona.
En paraules del director artístic
Joan Garrido, va ser l’obra que
“ens va catapultar“.
Onze anys després, la companyia i el Teatre Auditori reposen
l’obra, que es podrà veure diumenge 23 de gener (19 h), de nou
amb la direcció musical del franquesí Daniel Pérez.
Aquesta versió renovada de La
corte del faraón recupera un 80
per cent del personal tècnic i artístic original. És una producció
de gran format, un muntatge dinàmic amb voluminosos elements
escenogràfics realitzats al Taller

Sarandaca i música en directe interpretada en directe per una orquestra de 24 músics i un cos de
ball amb 10 ballarins i un cor amb
25 cantaires. L'adaptació també
amplia el triangle amorós original
amb la incorporació d’un nou personatge, Aricón, i un nou número
musical.
Per Garrido, el motiu per recuperar aquest muntatge és obvi:
“és una obra per riure i per distreure's, que és el que necessitem avui dia. Crec que la gent
gaudirà molt d’aquesta funció,
també el públic més jove”.
Les entrades es poden adquirir
anticipadament al web del Teatre
Auditori de Granollers.

Un revelador viatge a Cuba, el vincle
amb Alejandro Sanz –qui la va esperonar perquè provés de compondre
en castellà– i l'interès per conquerir
altres espais de creativitat, l’han
animada a emprendre aquest viatge
que, musicalment, navega pel jazz
vocal clàssic, el folk mediterrani, la
bossa nova brasilera i els ritmes càlids de les illes de l’Àfrica Occidental. El tema que obre el disc, Canta,
interpretat en castellà, portuguès i
català ja és tota una declaració de

SÍLVIA POCH

JUDIT NEDDERMANN
principis. Com també Sense, una
col·laboració amb la jove cantant
portuguesa Mariana Secca, Maro.
L’excepció al conjunt és Jo et
canto a tu, una declaració d’amor
a la seva mare que Neddermann
canta acompanyada pel piano de
la seva germana Meritxell. El que
uneix totes les cançons és, justament, allò que no ha canviat, la textura sedosa de la seva veu, potent
i amb un ample registre. Produït
per la seva parella, el multiinstrumentista Arnau Figueres, Aire és
un treball més despullat i sense
artificis. Temàticament, és un disc
d’autoafirmació, amb un missatge clar d'empoderament femení i
contra els amors tòxics. c.r.

C.R.

INSINUANT A la presentació a la premsa, celebrada dimarts al migdia al Teatre
Auditori, ja es va poder gaudir d'un petit tast quan la soprano Elisa di Pietro,
acompanyada al piano per Daniel Pérez, va interpretar un dels números més
coneguts, la popular ària ¡Ay, ba!.
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MÚSICA EL TRIO D'INTÈRPRETS TOCARÀ AMB CLARINETS ORIGINALS DEL SEGLE PASSAT

ELS CONCERTS TAMBÉ SERAN UNA EXPERIÈNCIA DE FORMACIÓ

L'Ensemble Una Cosa Rara
revisita els gèneres populars

Música per a orgue amb
joves estudiants francesos

TAG

TRIO 'Cafè Saumell!' és el cinquè espectacle de l'Ensemble Una Cosa Rara
Després del parèntesi nadalenc, el
cicle Carles Riera, organitzat per
l'Escola Municipal de Música per
recordar la tasca d'aquest músic
i pedagog desaparegut, reprèn
l'activitat amb els seus concerts
de petit format al Teatre Auditori.
Divendres (20 h) conviden tot·

hom a entrar al Cafè Saumell, evo·
cant aquells establiments popu·
lars de l'Havana durant la segona
meitat del segle passat, quan la
ciutat bullia d'activitat. En un racó
d'aquest cafè imaginari, un trio de
clarinets interpreta les peces més
de moda en aquells dies. Contra·

danses, havaneres i tangos s'al·
ternen amb els millors números
d'òpera i sarsuela. També marxes
i polques, i fins i tot algun danzón.
El fil musical és ple de les notes de
compositors tan diversos com el
mateix Manuel Saumell, Ignacio
Cervantes, Ignacio Carrillo, José
White, Giacomo Rossini o Jacques
Offenbach. La proposta té enca·
ra més encant en saber que els
clarinets amb què toquen són ben
especials, perquè tenen 150 anys
d'antiguitat.
Els artífexs d'aquest viatge en
el temps són Oriol Garcia, Carlos
Moliner i Naum Monterde, part de
l'Ensemble Una Cosa Rara, un col·
lectiu "amb ganes de descobrir
la història i d'explicar les històries que hi ha darrere la música". El viatge a Cuba començarà
una hora abans, amb una sessió
gratuïta per conèixer els orígens
de les contradanses.

XAVIER SOLANAS

Amics de la Unió
combina músiques
i generacions

aquests dos joves estudiants de
la institució ofereixin un recital
a Granollers en el marc del seu
desenvolupament pedagògic, amb
l'oportunitat de tocar en públic i
experimentar les condicions que
envolten la seva futura activitat
professional. En opinió de Vicenç
Prunés, organista i programa·
dor del cicle, "és una aposta per
oferir als joves organistes ocasions de professionalitzar-se
internacionalment, i obre noves vies de col·laboració amb
centres superiors de música".
Afegeix que "el compromís de la
Fundació Pro Música Sacra Granollers amb la música del segle
XXI i els joves músics organistes
és evident al llarg de la programació. L'orgue és un instrument
amb un gran futur, perquè té
a l'esquena un gran passat".
Seguint aquest exemple, el mes
vinent un estudiant de l'Escola Su·
perior de Música de Catalunya farà
una audició matinal d'orgue.

DANSA ESCOLES DE LA CIUTAT ES PRESENTEN A ROCA UMBERT

Un mostrari complet i variat
per iniciar-se en la dansa

La programació cultural de Nadal
ha tingut una cita destacada amb
l'espectacle There is no rose, a càrrec
dels cors Veus i Jove dels Amics
de la Unió. Una mirada enrere, en
complir-se 10 anys de la publicació
del disc del mateix nom, però amb
projecció de futur. L'espectacle va
incloure nadales de Benjamin Britten
i també música contemporània, com
la peça A ceremony of canticles del
compositor belga Johan Duijck, que
va permetre el protagonisme destacat
de la prestigiosa arpista Esther Piñol.

'Likes', una comèdia per
riure i també per reflexionar
La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta
són quatre companys accidentals
que comparteixen un espai de
coworking mentre miren de tirar
endavant cada una de les seves
professions. A partir d'una foto
fortuïta i una reacció inesperada a
les xarxes, els quatre veuran com
les seves vides canvien radical·
ment. Aquest és el punt de partida
de Likes, una comèdia que qüesti·
ona el nostre comportament com·

Diumenge arrenca una tempora·
da, la 14a, del cicle de música sacra
La música del cel a la parròquia de
Sant Esteve. I ho fa amb una doble
proposta que inclou presència in·
ternacional. Al matí, amb entrada
lliure, dos joves estudiants del
Conservatori Nacional Superior
de Música i Dansa de Lyon, Luca
Akaeda i Louyse Gris, acompanya·
ran amb l'orgue Josep Maria Ruera
de l'església les misses de les 11 i
de les 12 h, a l'estil de les antigues
messes d'orgue del barroc francès.
Ja a la tarda, a les 17.30 h, Akaeda
i Gris oferiran un concert d'orgue
sol i orgue a quatre mans, amb un
repertori amb peces de Johann
Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns,
Maurice Ravel, Robert Schumann
i Louis Vierne. En aquesta ocasió
s'ha fixat un donatiu de 7 euros pel
públic adult.
Les relacions existents amb els
professors François Espinasse i
Gabriel Marghieri del conserva·
tori francès han fet possible que

petitiu a les xarxes socials i les vi·
des que intentem aparentar. Fins
on som capaços d'arribar per te·
nir el millor perfil? La dependèn·
cia absoluta del reconeixement
dels altres és un problema que
no només afecta els egos de les
persones, sinó que influeix cada
cop més en el seu àmbit laboral,
el familiar i el personal. L'obra
recorre aquesta espiral obsessi·
va, a estones dramàtica, d'altres

grollera i exagerada, però sempre
amb un peu a la realitat. Al mateix
temps, també passar de ser una
paròdia desimbolta del món dels
emprenedors a una mena de thriller laboral.
Likes és el sisè muntatge de
Dara Teatre, una companyia fun·
dada el 2014 amb l'objectiu de fer
teatre de contingut contemporani
i proper amb el públic.

Dg 15 de gener, 20 h
Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 9,5 i 8 €

Vine a ballar! és un tastet de les
activitats que ofereixen les escoles
de dansa de la ciutat al llarg del
curs. Una proposta especialment
ideada perquè totes aquelles per·
sones indecises puguin provar el
que sempre han tingut ganes de
fer, però mai no s'han atrevit.
La present edició es posa en
marxa dissabte al Centre d'Arts en
Moviment, a Roca Umbert, on hi
haurà ritmes i estils per a tots els
gustos a partir de cada punt hora·
ri. A les 10 h salsa cubana (adults)
a càrrec de l'escola de ball Rítmic;
a les 11 h dansa jazz (de 6 a 10
anys) amb l'escola Bambú i bac·
hata (adults) amb l'escola de balls
de saló Partenaire; a les 12 h hip
hop (de 7 a 11 anys) amb MiZona
Granollers i ballet Fit (adults) amb

Klass Estudi de Dansa i a les 13 h
dansa jazz i hip hop (adults) amb
l'escola Bigpotters Swing.
L'horari de tarda s'inicia a les
17 h amb danses urbanes i hip·
hop (de 10 a 14 anys) a càrrec de
Kilómetro 13 Dance Studio; a les
18 h dansa clàssica (majors de 12
anys) amb l'escola d'Àgueda Mu·
rillo i l'activitat es clourà a les 19
h amb paisatges de joc i cos, a càr·
rec d'Arsènic Espai de Creació, una
sessió adreçada a adults interes·
sats en el moviment, en l'escolta i
en la presència. No cal experiència
prèvia en dansa.
L'entrada a totes les activitats
és gratuïta, però cal fer inscripció
prèvia a través del web www.rocaumbert.cat, ja que l'aforament
és limitat.

Pop rock a capella al cicle l'Encicla't
El programa musical Encicla't torna diumenge (10.45 h) a la parròquia
de Santa Maria de Llerona, proposant un concert a càrrec del cor Sound
8 de la Societat Coral Amics de la Unió. Aquesta formació vocal, creada
durant el curs 2018·2019, integra una dotzena de noies d'entre 16 i 20
anys. Està especialitzada en repertori modern i treballen cançons a tres
veus i arranjaments de temes coneguts de la música pop rock actual.
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CIRC 'ÁUREO' CAPTIVA PER LA PLASTICITAT I PER LA GRAN EXIGÈNCIA TÈCNICA

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA
BÀSQUET. DISSABTE 15, 19.30 h
CB SANT JOSEP - CB GRANOLLERS
Can Cuias (Barcelona). Amb Guillem Raich i
Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 16, 12.30 h
EC GRANOLLERS - FE GRAMA
Municipal del c Girona. Amb Emma Montané i
Daniel Godoy

Acrobàcies circenses
amb precisió mil·limètrica
No se sap amb certesa, però en
algun moment de l'antiguitat
una civilització –sumeris, egipcis,
grecs?– van descobrir el nombre
d'or, altrament anomenat la proporció àuria, una constant matemàtica que, aplicada al món de
l'art i la creació, aporta unes propietats estètiques i simbòliques.
Inspirant-se en aquesta proporció del món natural i també en el
nombre Pi, la premiada companyia murciana UpArte ha dissenyat Áureo, un dinàmic espectacle
que combina diferents disciplines
circenses: les acrobàcies, la barra
fixa i la barra russa, els malabars o
la manipulació d'objectes.
Amb aquesta idea, el muntatge
pretén submergir al públic familiar en una atmosfera governada per
l'harmonia i l'equilibri. Acrobàcies
d'un alt nivell tècnic s'executen en
un espai en el qual les relacions entre els objectes i les persones són
calculades amb precisió.
Dins aquest ambient estètic i
ordenat, l'humor interromp de
manera inevitable. Les forma com

CIA UPARTE

CIRC CONTEMPORANI La companyia UpArte està integrada per set artistes
es resolen les situacions posen en
evidència l'absurditat de la normalitat humana.
L'espectacle no té un fil argumental i l'escenografia es va desenvolupant al llarg de la funció.
El repte és fascinar l'espectador
amb l'atractiu visual de la propos-

ta, jugant en tot moment amb la
incertesa de cada acrobàcia, cada
salt i cada caiguda.

Dg 16 de gener, 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Preu: 12 i 6 €

TRADICIÓ DESPRÉS DE LA MISSA, ES FARÀ LA BENEDICCIÓ

MÚSICA

Llerona homenatja la
pagesia per Sant Antoni

Dràstik Punkaires
anuncia dissabtes
musicals d'hivern

La Festa de Sant Antoni o els Tres
Tombs, que arriba pels volts del
17 de gener, és una de les més
celebrades a Catalunya, ja que es
tracta de la festa per excel·lència
de l'hivern i preludi del carnaval.
Aviat començarà a multiplicar-se a diferents viles de la comarca i el consell parroquial de
Santa Maria de Llerona farà la seva
versió, aquest diumenge (11.30 h),

a la parròquia de Santa Maria.
Després de la missa la festa inclourà alguns ingredients que no
hi poden faltar, com la gran passada i la benedicció d'animals i maquinària agrícola i el repartiment
dels tradicionals borregos, l'especialitat dolça de Cardedeu, regats
amb vi bo per compartir. Naturalment, tothom és cridat a portar la
seva mascota a la benedicció.

Dissabte (17 h) el local Dràstik
Punkaires, al carrer de Joanot
Martorell, obrirà portes amb el Sabadark, una sessió de post punk,
new wave, dark wave i goth a càrrec de DJ Lady Palmolive. Serà el
preàmbul d'una programació musical permanent que ocuparà tots
els dissabtes d'aquest local autogestionat pel Col·lectiu Punkaires
i l'Arcada Koncerts.

ELS PASTORETS MÉS TARDANS TAMBÉ SÓN UNS DELS QUE OFEREIXEN UNA VERSIÓ MÉS ORIGINAL

Uns Pastorets 'ecològics'
PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 13 al diumenge 16 de gener
Dijous

13º

Divendres

1º

13º

0º

Dissabte

13º

1º

Diumenge

13º

1º

Diumenge (18.30 h), al Teatre Auditori de Bellavista, l'associació El
Coverol ofereix la segona i última
funció de Pastorets, les entranyes,
la seva peculiar visió del clàssic
de Folch i Torres.
Cada any, i des d'en fa sis,
aquest grup de teatre franquesí
en proposa una adaptació lliure.
En aquesta ocasió el text de Noel

Jiménez s'inspira en la mitologia
grega i romana i té com a protagonistes Èol, el déu del vent, que
aquí representa la terra; Neptú,
déu del mar; i Vulcà, el déu del foc,
que representa el món de l'infern.
Amb aquests elements l'adaptació té un fort component ecològic,
amb una reivindicació sobre la
conservació del nostre planeta.

Un altre aspecte innovador és
la igualtat de gènere; per aquest
motiu, el nen Jesús és una nena i
els personatges de Josep i Maria
estan invertits: Maria és un home
i Josep una dona. Aquesta versió
també introdueix altres personatges nous, com l'àngel Rafael.
El muntatge ha requerit la participació d'una quarantena de
persones, entres actors, tècnics i
col·laboradors, que van començar
a treballar-hi al setembre.
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AGENDA

(Ad)mirar el cel a l'hivern
La Tela proposa la descoberta de la Via Làctia i del nostre
satèl·lit amb dues activitats: les projeccions al planetari i
les sessions d’observació de la lluna amb telescopi, al jardí
del Museu. S’ha programat diferents passis per dissabte a
la tarda i diumenge al matí.

GRANOLLERS
DIJOUS, 13
17 h Museu de Ciències Naturals
Dibuixem el tritó del Montseny amb
aquarel·les. Curs d'il·lustració a càrrec
de Raquel Ibáñez Ferrer
20 h Teatre Auditori de Granollers
Una noche sin luna. Teatre
DIVENDRES, 14
18 h Cinema Edison
Club de lectura i cinema, a càrrec de
l'escriptor i periodista Esteve Plantada
19 h Teatre Auditori de Granollers
Clarinets i contradanses! Concert
19 h El Gra
Cercle de dones, a càrrec de Clàudia
Vicario
19 h Sala Francesc Tarafa
Concert pedagògic a càrrec de Jesús
Alcívar (clarinet i saxòfon) i Montserrat
Puigdomenech (piano)
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cafè Saumell! Concert
DISSABTE, 15
10 h Centre d’Arts en Moviment

Vine a ballar!
17 h Dràstik Punkaires
Sessió amb DJ Lady Palmolive
20 h Teatre Auditori de Granollers
Judit Nedderman en concert
DIUMENGE, 16
11 i 12 h Església de Sant Esteve
Messes d'orgue
17.30 h Església de Sant Esteve
Concert d'orgue a càrrec de Luca
Akaeda i Louyse Gris
18 h Teatre Auditori de Granollers
Áureo. Espectacle de circ
DIMARTS, 18
18 h Biblioteca Roca Umbert
Crea vídeos per a les xarxes socials.
Taller
18 h El Gra
No tot és el que sembla. Xerrada sobre
salut mental a càrrec del psiquiatra
Ivan Oller
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
AGEVO: Indonèsia nord de Sulawesi
oest de Papua. Xerrada a càrrec del
viatger i fotògraf Jordi Llorens
19 h Museu de Granollers

Imaginar la ciutat, transformar el món.
Diàleg amb l'urbanista, economista i
sociòleg Alfonso Vegara i la periodista
Milagros Pérez Oliva. En streaming a
plaestrategicgranollerscat

LES FRANQUESES
DISSABTE, 15
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Cicle Humor&Co: Likes, a càrrec de la
companyia Dara Teatre
DIUMENGE, 16
8.30 h Pl Can Ganduxer
Sortida de natura
10.45 h Parròquia de Santa Maria de
Llerona
Cicle musical Encicla't: cor Sound 8 dels
Amics de la Unió
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
11.30 h Parròquia de Santa Maria de
Llerona
Festa de Sant Antoni
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Pastorets, les entranyes, a càrrec del
grup de teatre el Coverol

Voltem per l'entorn

El pessebre més monumental
Des de fa 35 anys a Parets del Vallès fan el pessebre més gran de Catalunya
sobre taula, amb una extensió de 230 metres quadrats. Monumental per les seves
dimensions i pel nombre de figures que hi apareixen. L'Agrupació Pessebrista
Parets del Vallès compta amb un fons de mil figures de mides diverses.
Sovint el pessebre s’inspira en la comarca del Vallès Oriental, però el d’aquesta
edició està ambientat a l’antic Egipte i inclou algunes figures noves, fetes amb
impressores 3D. S’hi han recreat piràmides, esfinxs i palaus, entre altres paisatges.
Una feinada que ha requerit una gran tasca de documentació prèvia, tant en
l’àmbit paisatgístic com històric.
El pessebre està ubicat al local municipal de sota la plaça de la Vila i encara es
podrà visitar fins al dia 23, en horaris de cap de setmana que són consultables al
web de l’associació: pessebreparets.cat.

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
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 Gra
L'aventura d'il·lustrar i contar
cançons. Fins al 17 de febrer
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
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EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.
I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

“Jo sempre
he sabut
escollir bé”

OR / RELLOTGES / DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA · 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

93 860 60 73
Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

