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La nova àrea de crítics, en obres des de 
2019, suma 10 llits d'UCI estructurals i 

una sala per a diagnòstic per la imatge 5
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Parets, inactiu des de l'estiu de 2019
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L'AJUNTAMENT POSARÀ EN MARXA 301 PLACES 
DE ZONA VERDA GRATUÏTA PER A RESIDENTS, 
A PRIMER DE MAIG I LA FONT VERDA  3

  ANY VII   Núm. 333   20 gener 2022somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

SALUT

L'Hospital obre 
places per estabilitzar 
la plantilla i reduir 
sobrecàrregues
de treball i queixes  4

Finalment, Salut 
anuncia l'obertura de la 
unitat de salut mental 
de mitjana estada per
a l'1 de febrer  6

Nou rècord de risc de 
rebrot i més ingressats 
a l'Hospital per Covid, 
que arriben a 86  5

El Palau d'Esports va 
tornar a obrir dilluns 
per a la vacunació  5
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Granollers tindrà, a partir de l'1 

de març, 301 noves places d'apar-

cament d'àrea verda als barris de 

Primer de Maig i la Font Verda, 

gratuïtes per als residents i "en 

els llocs que creiem impres-

cindibles i a favor del veïnat 

perquè tingui més facilitat per 

aparcar", ha assegurat l'alcalde, 

Josep Mayoral. El govern munici-

pal també ampliarà l'estaciona-

ment regulat de l'àrea blava amb 

una setantena de places.

El regidor de Mobilitat, Juan 

Manuel Segovia, ha explicat que 

és un projecte amb què es porta 

temps treballant i parteix d'un es-tudi que evidenciava la di�icultat 
dels residents en algunes zones 

per trobar aparcament. De fet, el 

ple municipal va aprovar una pri-

mera proposta el 2019, que "la 

pandèmia va trastocar perquè 

va endarrerir les trobades amb 

els veïns per rebre les seves 

opinions", assegura Segovia. Així, 

al desembre es van fer reunions 

amb els presidents de les comuni-

tats de veïns dels àmbits afectats, 

així com amb l'AV Primer de Maig.

Mayoral ha afegit que "es trac-

ta d'una aposta per la mobilitat 

sostenible i per avançar per la 

implantació de la zona de bai-

xes emissions" (ZBE). L'alcalde 

també ha detallat que l'any 2006 

hi havia a Granollers 1.014 pla-

ces d'àrea blava que s'han anat 

reduint, amb l'augment dels es-

pais per a vianants i l'ampliació de voreres, �ins a 645. A més, amb 

Segons el govern local, l'objectiu és

que el veïnat de zones com Primer de Maig i 

la Font Verda tingui més facilitat per aparcar

El vehicle autoritzat –empadronat amb impost

de circulació al dia– no necessitarà distintiu,

ja que el control es farà amb lectura de matrícula

També hi haurà unes 80 places d'àrea blava

més, entre les quals, 30 al carrer Lluís Companys 

per afavorir la rotació d'usuaris del CNG

en zones properes a equipaments, 

que permetrà l'aparcament d'un màxim de 3 hores per 1,59 euros.
La setmana vinent es comença-

ran a pintar i senyalitzar les noves 

àrees. ❉ M.ERAS

Creades 300 places de zona 
verda gratuïta per als residents

l'entrada a l'àmbit més central", 

en el marc de les ZBE.

A Primer de Maig i Font Verda 
Al barri de Primer de Maig es crea-

ran 219 places d'àrea verda als car-

rers Pius XII, Isabel de Villena, Joan 

Vilà Ayats, Gabriel Ferrater, Navar-

ra, Roger de Llúria i Jardí Conrad 

Saló, i al passeig de la Muntanya, en-

tre la plaça de la Font Verda i el car-

rer de Francesc Ribas, se'n crearan 

82 més. La implantació vol afavorir 

l'aparcament als residents. "Això 

no vol dir que podrem garantir 

una plaça a cada veí, però sí que 

hi haurà més oportunitats", in-

dica Segovia. Els residents, doncs, 

podran aparcar-hi gratuïtament i 

no caldrà distintiu al vehicle ni trà-

mit previ, ja que el control es farà 

XAVIER SOLANAS Tot i que en un primer moment 

l'Ajuntament preveia un import 

d'1 euro setmanal per als residents 

que volguessin fer ús de l'àrea 

verda del seu carrer, el govern 

municipal ha decidit, fi nalment, 
que "calia un missatge clar 
que no fos confusible i que 
s'entengui que l'ampliació de 
la zona verda no és un element 
recaptatori, sinó una aposta 
per un tipus de mobilitat", 

argumenta Mayoral. "Fem front 
a una necessitat des de la 
gratuïtat perquè creiem que cal 
avançar en aquest model d'àrea 
verda i acostumar-nos-hi, però 
potser no sempre serà gratuït", 

ha afegit. Segovia considera que 

aquestes places generaran "un 
efecte contagi" en altres barris 

que també "ho demanaran".

L'àrea verda té un horari de 

pàrquing regulat (laborables de 

dilluns a dissabte, de 8 a 14 h i de 

16 a 20 h), durant el qual poden 

aparcar els vehicles autoritzats 

sense límit horari, i els turismes no 

autoritzats amb limitació horària 

(al mateix preu que la zona blava 

més propera). Així, els forans que 

hi vulguin aparcar tindran una 

tarifa mínima de 0,20 euros i una 

màxima (2 hores) de 2,84.

"No es tracta 

d'un element 

recaptatori"

aquesta ampliació, a la ciutat hi haurà 522 places d'àrea verda i un 
total de 1.167 places regulades.

Zona blava a Roger de Flor El consistori també activarà, a �inals 
de febrer, 23 noves places de zona 

blava al carrer Roger de Flor, entre 

Isabel de Villena i Enric Prat de la Riba, amb l'objectiu, a�irma Sego-
via, d'oferir una alternativa d'apar-

caments als vehicles forans per 

períodes de menys de 2 hores –amb 

un import mínim de 0,20 euros i 

un màxim de 3,94–. Així es pretén 

augmentar la rotació de vehicles en 

eixos comercials i, amb l'increment 

d'oferta, ajudar a reduir vehicles als 

carrers més propers al centre, "és a 

dir, introduir la Tarifa C a les vies 

més perimetrals per dissuadir 

per mitjà de la lectura de matrícula. 

Així, els conductors empadronats i 

al corrent de l'impost de circulació 

tindran l'autorització automàtica. 

Només hauran de tramitar-la els 

titulars d'una llicència d'activitats 

domiciliada dins l'àrea i els resi-

dents que disposin d'un vehicle en 

règim de rènting, lísing o lloguer. 

Tota la informació al respecte es 

podrà consultar a partir de l'1 de 

febrer al web granollers.cat/aparca. 

També els residents del carrer Gi-

rona –on actualment hi ha les 199 

places existents d'àrea verda– gau-

diran també d'aquest sistema.

Pressió a tocar de l'Hospital 
Al passeig de la Muntanya l'Ajunta-

ment hi implantarà una àrea blava, 

entre els carrers Ausiàs March i 

Francesc Ribas, a la vorera est. Se-

govia indica que és una àrea amb 

molta pressió d'aparcament per la 

proximitat de l'Hospital i del cen-

tre urbà i que es pretén augmentar 

la rotació de vehicles i augmen-

tar l'aparcament de curta durada 

a prop de l'equipament sanitari. 

També al carrer Minetes i Tarrago-

na es transformaran les 22 places 

actuals de zona blava a zona verda.

Finalment, es crearan 7 noves 

places d'àrea blava al carrer Josep 

Umbert, entre Llevant i passeig de 

la Muntanya, i es farà una prova 

pilot amb una trentena de places 

d'àrea blava al carrer Lluís Com-

panys, entre Enric Prat de la Riba i 

Camp de les Moreres, amb una tari-fa especí�ica per afavorir la rotació 

PREPARACIÓ  Aquesta setmana s'ha començat a pintar la senyalització
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VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

REIVINDICACIONS  La plantilla s'ha mobilitzat diverses vegades durant els mesos de pandèmia

Després de gairebé dos anys, l'Hospital de 

Granollers té previst convocar desenes de 

places les pròximes setmanes per millorar 

les condicions laborals de molts treballadors 

interins. Les places que es convocaran –com 

a mínim una trentena– són per a diverses 

funcions i categories de pràcticament totes 

les àrees del centre, des d'urgències fins a ad-

ministració, passant per farmàcia, quiròfans i 

hospitalització, entre d'altres. La convocatò-

ria arriba després d'anys de reivindicacions 

de millora per part del personal, que ara, ar-

ran de la pandèmia, viu situacions d'"esgo-

tament" i "sobrecàrregues de treball", que 

s'afegeixen a la "tensió acumulada". Fina 

Sánchez, presidenta del comitè d'empresa de 

l'Hospital, lamenta que la "deixadesa de la 

direcció va fer que durant quatre o cinc 

anys no es convoquessin noves places", 

cosa que ha deixat desenes de professionals 

en una situació de precarietat durant molt 

temps. Els anys 2018 i 2019 es van fer dues 

convocatòries generals que van permetre a 

les persones amb més antiguitat estabilitzar 

el seu lloc de treball, però el 2020 i 2021 no 

se n'ha fet cap, tret d'una convocatòria extra-

ordinària, el setembre passat, per cobrir les 

vacants generades per l'ampliació de l'UCI. 

Per això ara valora que aquesta convocatòria 

SALUT LA DIRECCIÓ DEL CENTRE SANITARI I EL COMITÈ D'EMPRESA MOSTREN PREOCUPACIÓ PER LA FALTA DE PROFESSIONALS D'INFERMERIA, PROP D'UN CENTENAR 

ARXIU

"donarà un respir a la gent que fa anys que 

espera estabilitzar el seu lloc de treball". 

No obstant això, afegeix, "per endreçar les 

places caldria fer una convocatòria cada 

any", ja que a l'Hospital de Granollers treba-

llen unes 1.700 persones entre personal mè-

dic i de serveis. A diferència d'altres convoca-

tòries anteriors, avança Sánchez, en aquesta 

es valoraran més aspectes com la formació i 

l'experiència, i no tant l'antiguitat al centre.  

Falten infermeres

La manca de professionals és una de les 

grans preocupacions tant del centre com del 

comitè, sobretot en l'àmbit d'infermeria, on 

caldria incorporar unes 100 persones. En 

algunes unitats, diu Sánchez, hi ha una sola 

infermera per 16 pacients, una ràtio molt 

baixa en comparació amb altres centres. 

Això passa, per exemple, a hospitalització, 

traumatologia o geriatria d'aguts, amb la difi-

cultat de trobar reforços, sobretot pels torns 

de nit. "Hi ha poques infermeres, i les que 

hi ha, s'estimen més treballar als CAP o 

marxar a fora, on hi ha millors condicions 

laborals". "I això vol dir que si falla una in-

fermera i no es pot suplir el seu lloc, una 

altra ha d'atendre fins a 30 pacients". 

Per reduir aquesta ràtio al voltant dels 10 

pacients per infermera, l'Hospital ha posat fil 

a l'agulla, i a partir d'aquest gener ampliarà 

les jornades dels equips complementaris, 

una trentena d'infermeres de suport que fins 

ara feien jornades parcials i que eren convo-

cades "a cop de telèfon" per suplir baixes, 

festius o necessitats puntuals. "Hem aconse-

guit que aquestes persones estiguin con-

tractades a jornada completa, reforçant 

les àrees més coixes, i que tinguin un ca-

lendari anual programat i no desconvoca-

ble", diu la presidenta del comitè.

El cap de Persones de l'Hospital assegura 

que aquesta serà una de les prioritats del 

centre aquest 2022. "L'ampliació de l'UCI, 

l'augment d'urgències i l'obertura de 

nous quiròfans fa que la necessitat d'in-

fermeres sigui molt gran, a més dels re-

forços que calen per la Covid", diu Carles 

Pla, qui afegeix que també s'han començat a 

revisar els nivells de carrera professional. De 

fet, aquesta setmana el centre comptabilitza-

va 95 professionals de baixa per Covid. 

El comitè també celebra que darrera-

ment s'hagi millorat la remuneració de les 

Taller de sexualitat i afectivitatJornades de donació de sang a Granollers
Avui, dijous, de 17.30 a 19.30 h al Centre

Cultural de Bellavista, el SIAD de les Franqueses 

organitza un taller per a pares i mares d'infants i 

joves sobre com parlar de sexualitat i afectivitat 

a casa. La sessió anirà a càrrec d'Enruta't.

Granollers acull dues jornades de donació per al Banc de Sang i Teixits 

aquest gener. Una serà de dissabte al Centre Cívic Jaume Oller –donació 

de plasma–, i una altra el dilluns 31 de gener a la parròquia de Sant 

Esteve –de sang–. Per ser donant cal ser major d'edat, pesar més de 50 

quilos i estar bé de salut. Cal reservar hora al web donarsang.gencat.cat. 

SOCIETAT

hores extra durant el període de Nadal i 

s'hagi encarrilat l'augment de contractació 

indefinida, però assenyala la feina pendent: 

"Reclamem la negociació d'uns convenis 

dignes, amb uns salaris que han d'estar a 

l'alçada del professionals". X.L.

S'obrirà una convocatòria general amb desenes
de places de diferents unitats després de dos anys

Fil a l'agulla
per estabilitzar el
personal de l'Hospital

■ Els últims mesos, un col·lectiu de professionals 

format per unes 500 persones, la majoria infer-

meres i tècniques en cures auxiliars d'infermeria 

(TCAI), ha apujat el to de les reivindicacions per 

denunciar la manca de professionals i les sobre-

càrregues de treball. Per això s'han organitzat en 

la plataforma Ens plantem i s'han reunit diver-

ses vegades amb representants de la direcció de 

l'hospital i els representants sindicals per reclamar 

aspectes com la calendarització de totes les jorna-

des anuals i més respecte a la conciliació familiar 

mitjançant descansos, vacances i dies personals.

UNES 500 PROFESSIONALS,
EN PEU DE GUERRA
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L'Hospital General de Granollers 

ha posat en funcionament la nova 

àrea de crítics, amb 10 llits. Aques-

ta nova unitat de cures intensives 

(UCI) i l'UCI ja existent (també 

amb 10 llits) es comuniquen per 

l'interior i comparteixen els ma-

gatzems. L'actuació inclou, a més, 

una sala plomada per fer tècni-

ques de diagnòstic per la imatge 

sense necessitat de traslladar el 

malalt; així com una planta tècni-

ca d'instal·lacions, on s'ubicaran 

els climatitzadors que alimenten 

la nova unitat. 

Aquestes obres es van iniciar el 

març de 2019, però van quedar 

aturades uns mesos, primer per 

dificultats tècniques en els tre-

balls i, després, arran de la pan-

dèmia. La superfície construïda i reformada és de 855 metres qua-
drats i ha estat finançada pel Ser-

vei Català de la Salut.

Amb l'entrada en funcionament 

d'aquesta nova UCI, començaran 

les obres d'adequació de l'UCI ja 

existent, que duraran previsible-

ment entre dos i tres mesos. Quan 

acabin aquestes reformes l'Hospi-

tal comptarà amb 20 llits estruc-

ta global de 28 llits d'UCI.

L'ampliació d'aquesta unitat a 

l'Hospital de Granollers perme-

trà atendre els pacients de la co-

marca amb malalties greus que 

són tributaris d'ingrés a medicina 

intensiva, així com els que neces-

siten reanimació postquirúrgica 

amb criteris d'UCI, evitant, en al-

gun cas, la derivació a altres hos-

pitals d'alta tecnologia. M.E.

turals d'UCI (emplaçats ja en la 

seva ubicació definitiva), que po-

drien créixer fins a 26 en funció de 

les necessitats.

D'altra banda, en l'edifici ano-

menat compacte, actualment en 

construcció, també està previst 

que hi hagi nous llits de cures 

intensives, comunicats amb les 

altres dues UCI, amb la qual cosa 

l'hospital acabarà tenint una ofer-

L'augment constant de contagis 

es tradueix setmana rere setmana 

en els malalts ingressats positius 

de Covid-19 a l'Hospital de Grano-

llers. Aquest dimecres n'hi havia 

11 més que la setmana anterior, de 

manera que la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers ha in-

format de 86 casos.

Aquesta setmana el centre sanita-

ri ha hagut de lamentar també una 

defunció i acumula, des de l'inici de 

pandèmia, 335 morts. Pel que fa als 

malalts que han superat la malaltia 

després d'haver ingressat positius 

en una PCR, des de març de 2020 se 

n'acumulen 2.249, dels quals 51 han 

rebut l'alta els darrers set dies.

De fet, el risc de rebrot ha tornat 

a batre rècord aquesta setmana a 

Catalunya. A Granollers és de 6.837, 

més alt de la mitjana i gairebé el do-

ble que la setmana anterior. També 

ha crescut la velocitat de contagi 

(Rt), d'1,09 a 1,44. A les Franqueses 

les dades epidemiològiques encara 

són pitjors: 7.748 de risc de rebrot i 

1,48 d'Rt. A Granollers la incidència 

acumulada setmanal (IA7) també 

Segueixen creixent els 
ingressats a l'HospitalHOSPITAL

SALUT ES CONSOLIDEN 20 PLACES ESTRUCTURALS, A LES QUALS EL NOU EDIFICI EN SUMARÀ 8 MÉS AQUEST DIMECRES HI HAVIA 86 CASOS POSITIUS AL CENTRE

La nova UCI, en funcionament

NOVES INSTAL·LACIONS  La zona de control central dels 10 boxs

COMENCEM LA TEMPORADA DE 

CALÇOTS
I amb reserva prèvia et convidem a cava

Passatge Arbeca, 3 
Granollers 
(Al costat de Carrefour) 

       

Nova gerènciaDISSABTES 
I DIUMENGES

SEGONS PLATS 
A ESCOLLIR

No t’ho 
deixis 

perdre!

BANQUETS, 
COMUNIONS I BODES ÍNTIMES

93 174 85 43 
679 633 709 
607 922 455

Fes les teves celebracions úniques. 
Un restaurant pensat per a tu

■ Salut obria dimecres el calendari de 
cites perquè es vacunin amb la dosi de 
record els joves d'entre 18 i 29 anys, però 
ha de fer vuit mesos que s'hagin posat la 
segona. Inicialment, per tant, seran per-
sones que es van vacunar abans del que 
els tocava per edat, com ara cuidadors 
de gent gran. La setmana passada, es 
va permetre que es posessin la tercera 
dosi les persones d'entre 30 i 39 anys. 
En aquest cas, però, es poden vaccinar 
si han passat cinc mesos des de l'últi-
ma punxada. Dilluns el Palau d'Esports 
tornava a obrir com a punt de vacunació 
massiva i, a més de vacunar la població 
adulta, aquest cop també inclou un es-
pai per a infants, de 5 a 11 anys.

OBERTA LA DOSI DE 
REFORÇ TAMBÉ ALS 
MAJORS DE 18 ANYS

s'ha disparat i ha passat de 1.735,5 

casos confirmats per cada 100.000 

habitants a 2.924, i a les Franqueses 

s'ha duplicat de 1.891,8, a 3.284. 
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El Departament de Salut ha as-

segurat que la nova unitat de re-

cuperació en salut mental que 

Benito Menni CASM de Germanes 

Hospitalàries gestionarà a l'Hos-

pital de Granollers podrà entrar 

en funcionament l'1 de febrer. 

L'anunci de la data arriba després 

que la setmana passada l'associa-

ció Daruma alertés que els tràmits 

burocràtics han mantingut tancat 

aquest equipament sanitari més 

de dos mesos després de la seva 

inauguració, que es va celebrar el 

4 de novembre.

Ara, el Departament de Salut 

ha insistit que "ha treballat i en-

llestit els tràmits, dintre dels 

terminis establerts al decret 

151/2017".

Els 18 llits previstos conformen 

annexa a les consultes externes de 

l'Hospital de Granollers, contigu a 

la unitat d'hospitalització d'aguts. 

Atendrà a adults amb problemes 

de salut mental complexos, amb 

l'objectiu que puguin recupe-

rar-se amb una intervenció multi-

disciplinària i integral que els per-

meti desenvolupar el seu projecte 

de vida.

Daruma feia la setmana passada 

un "crit d'alarma" per reclamar 

l'obertura immediata: "les per-

sones que pateixen un trastorn 

de salut mental i els seus fami-

liars ja ens trobem amb prou 

entrebancs burocràtics perquè 

ara mateix, tot i fer dos mesos 

que disposem d'aquest equipa-

ment, encara no s'hagi posat en 

funcionament".  m.eras

la nova unitat de recuperació en 

salut mental i han de permetre 

que els pacients del territori que 

fins ara eren tractats a Sant Boi 

de Llobregat puguin ser atesos a 

Granollers. D'aquesta manera es 

reforça la continuïtat i la proxi-

mitat en l'assistència de la salut 

mental dins la mateixa comunitat 

dels pacients.

El nou edifici disposa de 800 

metres quadrats i s'ubica a la zona 

A Granollers, l'any 2021 es 

va tancar amb 493 famílies 

adherides al bo social d'En-

desa, un 18% més que l'any 

anterior. Segons les dades fa-

cilitades per la mateixa com-

panyia, del total de les as-

signacions, el 46% han estat 

renovacions i un 54% noves 

sol·licituds. A més, un 47,5% 

de les famílies beneficiàries 

del bo social ho són en con-

siderar-se vulnerables, de 

manera que compten amb 

una rebaixa del 60% en la factura 

de consum elèctric, i d'un 70% si el 

ministeri les considera vulnerables 

severes. Aquests descomptes, fruit 

del decret 23/2021, de 26 d'oc-

tubre, estaran vigents fins al 30 

d'abril de 2022. Després d'aquesta 

data els descomptes tornaran a ser 

del 25% pels clients vulnerables i 

del 40% pel vulnerables severs, tal 

com estableix la normativa.

A més d'aquestes dues catego-

ries, els clients vulnerables severs 

atesos pels Serveis Socials i que es 

consideren en risc d'exclusió social 

no han de fer-se càrrec de la factura 

sempre que l'administració financi 

com a mínim el 50% de l'import. 

Gairebé una setmana després de la 

complexa avaria en una canonada 

de fibrociment que va deixar sen-

se aigua unes 500 llars dels bar-

ris de Terra Alta i Can Gili, Agbar 

continua treballant en la seva re-

paració. L'avaria es va detectar di-

marts de la setmana passada sota 

un col·lector de clavegueram d'1 

metre de diàmetre que transcorre 

per sota de la via del tren, a 3 me-

tres de profunditat. La canonada 

afectada estava a més de 4 metres 

de profunditat. Un cop detectada 

l'avaria, es va buscar una solució 

per restablir el servei amb la màxi-

ma celeritat, encara que fos de ma-

nera provisional. Així, durant dos 

dies els operaris d'Agbar van ins-

tal·lar una canonada provisional 

de 120 metres per sota del pas de 

vianants i per la carretera de Cal-

des, dos punts crítics per garantir 

el subministrament als dos barris.

Per millorar aquesta connexió 

provisional, Agbar va tallar de 

nou el subministrament d'aigua 

a Can Gili i Terra Alta de Grano-

llers la mitjanit de dilluns fins a 

les 4 h de la matinada de dimarts, 

per tal d'adequar l'estructura que 

permet el pas de vianants per so-

bre de la canonada provisional. 

A més, també s'hi van instal·lar 

nous elements, com rampes, per 

facilitar la mobilitat del veïnat. La 

companyia va programar aquesta 

interrupció del subministrament 

durant la nit per minimitzar les 

molèsties a la ciutadania.

Aquestes no seran les darreres 

obres relacionades amb la fuita 

que la setmana passada deixava 

sense aigua unes 40 hores mig 

miler de llars. Agbar ha explicat 

que caldran nous talls de submi-

nistrament, però programats, com 

aquest últim. La solució definitiva 

passa per una renovació més àm-

plia, que es podria vincular a les 

obres de millora de l'estació. 

Més treballs per millorar 
a Can Gili i Terra Alta el 
subministrament d'aigua

SALUT  L'EQUIPAMENT ES VA INAUGURAR EL 4 DE NOVEMBRE I DARUMA EN RECLAMAVA L'OBERTURA

LA MATINADA DE DIMARTS ES VA FER UN TALL PROGRAMATSERVEIS  L'EMPRESA HA TANCAT EL 2021 AMB 493 FAMÍLIES DE LA CIUTAT ADHERIDES ALS AJUTS

La unitat de recuperació en 
salut mental de Benito Menni, 
en funcionament l'1 de febrer 

Els beneficiaris del bo social 

d'Endesa han augmentat un 18%

acollit temporalment a aquest ajut.

La normativa estableix que les 

persones beneficiàries del des-

compte han de tramitar una sol·lici-

tud de renovació cada dos anys per 

verificar que continuen complint 

els criteris d'assignació definits pel 

Govern espanyol i, així, mantenir el 

descompte en la factura elèctrica. 

En cas de no renovar-lo a temps, 

el beneficiari deixa de percebre el 

descompte i ha de sol·licitar-lo no-

vament. El bo social es pot tramitar 

mitjançant l'app EnergíaXXI Bono 

Social, el correu electrònic bonoso-

cial@energiaxxi.com, el telèfon 800 

760 333 i el web www.energiaxxi.

com/homexxi-ca.  m.e.

Un cop Serveis Socials ho acrediti 

i es faci càrrec d'aquest cofinança-

ment, Endesa assumeix l'altre 50%, 

com estableix el decret. D'aquesta 

manera, els clients no contreuen 

cap deute sobre aquesta factura 

i no se'ls interromp el subminis-

trament elèctric. Aquestes ajudes 

estan pensades, a banda de per a 

persones amb vulnerabilitat, per a 

pensionistes i famílies nombroses. 

Aquestes darreres han suposat el 

47,3% de les llars amb bo social a 

Granollers, una xifra similar a la de 

2020. També hi ha un 4,7% de pen-

sionistes i un 0,6% de col·lectius 

especialment afectats per la crisi 

derivada de la Covid-19 i que s'han 

L'Ajuntament de Granollers ha 

redactat el reglament municipal 

del servei d'abastament d'aigua 

potable de Granollers, que es tro-

ba actualment en fase de consulta 

pública. Fins al 31 de gener es po-

den aportar suggeriments i esme-

nes, a través del registre general 

de l'Ajuntament de Granollers. 

L'objectiu del nou reglament és 

la regulació del servei de submi-

nistrament d'aigua a la ciutat, un 

document que estableix els drets 

i les obligacions tant de l'entitat 

gestora com dels usuaris del ser-

veis. El reglament conté les nor-

mes generals del servei, definint 

tots aquells elements que en for-

men part i detallant les caracte-

rístiques, exigències i condicions 

tècniques del servei.

El document es pot consultar a 

la seu electrònica i a l'apartat web 

granollers.cat/aigua.  

El Departament d'Acció Climà-

tica, Alimentació i Agenda Rural 

activava dimarts un nou avís pre-

ventiu per contaminació atmos-

fèrica –l'anterior, fa menys d'un 

mes– per nivells moderats de 

partícules en l'ambient atmosfèric 

als 40 municipis de la conurbació 

de Barcelona que formen part de 

la Zona de Protecció Especial de 

l'Ambient Atmosfèric, entre els 

quals hi ha Granollers i les Fran-

queses. Les estacions de control 

de la qualitat de l'aire de Grano-

llers i Mollet registren nivells de 55 μg/m³ i de 57 μg/m³, respecti-
vament. D'altra banda, els nivells 

a la resta de Catalunya són mode-

rats i en alguns punts s'està supe-rant el valor límit de 50 μg/m³. Es 
recomana fer trajectes a peu o en 

bicicleta, usar el transport públic i 

abaixar els termostats a les llars, 

entre altres mesures. 

SERVEISMEDI AMBIENT

A exposició pública 

el reglament per 

al servei d'aigua 

potable a la ciutat

Activat un nou 

avís preventiu per 

alta contaminació 

atmosfèrica

Agbar instal·la noves
rampes per facilitar 

la mobilitat dels vianants
a la zona de la canonada

"Les persones que pateixen
un trastorn ja tenen prou
entrebancs burocràtics
per sumar-hi aquest"
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@beanaturhousegranollers
@dietistanaturgranollers

Més de 2.000 centres arreu 
del Món i un, molt a prop teu

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59
C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

Pla Dietètic
Personalitzat

1.

Complements 
alimentaris a base 
d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
GRATUÏT 
per part de la 
teva assessora 
NaturHouse

2.

CANVIA ELS DESITJOS 
PELS REPTES

MÈTODE NATURHOUSE,
L’OPCIÓ PER ASSOLIR 
EL TEU OBJECTIU

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

El radar de tram de la C-17, en-

tre Lliçà d'Amunt i Parets, està 

inactiu des del juliol del 2019, se-

gons ha confirmat el Servei Cata-

là de Trànsit. Aleshores, després 

d'un any i mig de funcionament, 

el mecanisme es va avariar, i va 

deixar inoperatiu el radar durant 

més d'un any. L'any següent, el 

novembre de 2020, van comen-

çar les obres del tercer carril de 

la C-17 en sentit sud, amb una 

senyalització excepcional per 

obres que inhabilitava la senya-

lització convencional i, per tant, 

deixava el radar novament fora 

de servei. El dispositiu –el primer 

d'aquestes característiques a la 

comarca– està situat entre els qui-

lòmetres 18 i 16 de la C-17, entre 

Lliçà d'Amunt i Parets, i calcula la 

velocitat mitjana dels vehicles en 

un tram de 3,6 quilòmetres, entre 

les instal·lacions de Mango, a Lli-

çà, fins a la sortida del Coll de la 

Manya primer i fins al restaurant 

Can Romeu de Parets després. La 

zona controlada es divideix en 

aquests dos trams i els límits de 

X.L.

INFRAESTRUCTURES UNA AVARIA PRIMER I LES OBRES A L'AUTOVIA DESPRÉS HAN DEIXAT INOPERATIU EL SISTEMA DOS ANYS I MIG

El radar de tram de 
la C-17 entre Lliçà
i Parets, inactiu des 
de l'estiu del 2019

peus Associats (AEA), una associa-

ció d'automobilistes sense ànim de 

lucre dedicada a l'assessorament 

dels conductors en tot allò que té 

a veure amb l'automòbil. Segons 

el Servei Català de Trànsit, durant 

tot el període d'activitat del radar, 

de febrer de 2018 a juny de 2019, 

es van sancionar uns 140.000 ve-

hicles per excés de velocitat. Ara 

asseguren que, amb l'entrada en 

servei del tercer carril i la finalit-

zació de les obres en sentit sud, 

el radar tornarà a funcionar: "En 

acabar les obres, i abans de la 

seva posada en funcionament, 

caldrà ajustar-lo a la nova infra-

estructura", assenyalen fonts del 

Servei Català de Trànsit, tot i que 

no avancen si hi haurà cap canvi 

respecte a les velocitats màximes 

permeses fins ara. D'altra banda, 

també alerten que "fins que no 

finalitzin les obres es poden fer 

controls de velocitat amb altres 

sistemes de vigilància". X.L.

El tercer carril sud, a punt d'obrir
El tercer carril de la C-17 en sentit sud, entre Granollers i Parets, està 
pràcticament enllestit i a punt d'entrar en servei les pròximes setmanes. 
Segons ha confirmat el Departament de Territori, només queda pendent 
d'aplicar l'última capa d'asfalt, que s'estendrà quan les temperatures
no siguin tan fredes, ja que quan fa tant fred no és recomanable fer-ho.

velocitat en aquest recorregut són 

de 80 i 100 km/h respectivament, 

d'acord amb el traçat de l'autovia.

Molt sancionador
El primer any que va estar en fun-

cionament, el 2018, va ser el segon 

radar de Catalunya que més vehi-

cles va denunciar per excés de ve-

locitat. En total va caçar 108.066 

vehicles, és a dir, 296 infraccions 

diàries. Aquell mateix any va ser 

també el tercer radar que més 

multes va imposar a tot l'Estat, no-

més per darrere d'un dispositiu si-

tuat al quilòmetre 215 de la C-31 a 

Badalona (340 multes diàries) i un 

altre a l'A-5 a Madrid (337 multes 

diàries). Així ho recollia aleshores 

un estudi d'Automobilistes Euro-

Els 17 mesos que va estar 

operatiu entre 2018 i 2019 

va ser el segon que més 

va multar de tot Catalunya

Nou pas endavant en el projec-

te de cobriment de la via del tren 

entre els carrers Josep Umbert i 

Agustí Vinyamata. Segons avan-

çava VOTV, dimarts va arrencar el 

període d'exposició pública de 15 

dies perquè els veïns afectats pu-

guin presentar al·legacions sobre 

les expropiacions temporals que 

es faran mentre durin les obres. 

Va sortir publicat dimarts al But-

lletí Oficial de l'Estat (BOE), i és un 

tràmit més abans que pugui fer-se 

realitat el projecte. Un cop resoltes 

aquestes expropiacions caldrà lici-

tar les obres, un tràmit que, anant 

bé, podria fer-se efectiu aquest ma-

teix any. Les expropiacions que ara 

se sotmeten a informació pública 

seran temporals, només mentre 

durin els treballs d'una cobertura 

que s'hauran de fer sense modifi-

car les cotes de la via.

El passat mes de març l'Ajun-

tament de Granollers ja va rebre 

el projecte bàsic de la cobertura 

redactat per Adif, que xifra en 12,5 

milions d'euros el cost aproximat 

de les obres. El consistori, men-

trestant, continua negociant la 

manera de finançar una operació 

urbanística als terrenys que Adif té 

entre l'estació de Granollers Centre 

i el carrer Esteve Terrades, que im-

pliquen el trasllat cap al sud de les 

instal·lacions que hi ha actualment 

en aquests terrenys. En aquest 

sentit, durant el 2021 s'han fet di-

verses reunions tècniques per "po-

sar en comú les consideracions 

d'aquest projecte bàsic i mirar 

d'arribar a acords sobre la viabi-

litat tècnica i econòmica del co-

briment", confirmava Adif fa uns 

mesos. "Cal trobar un equilibri 

per tirar endavant el projecte", 

deien les mateixes fonts, que apun-

taven que, en cas de prosperar els 

acords, desembocaran en un con-

veni per fer el projecte executiu, un 

cop consensuada la reparcel·lació, 

el finançament i altres aspectes. 

LES FRANQUESES. Aquest gener co-

mençaran les obres d'urbanització 

del Sector R de Corró d'Avall, a to-

car del cementiri, uns treballs adju-

dicats per 1,7 milions d'euros a la 

unió temporal d'empreses (UTE) 

formada per Barnasfalt SA i Exca-

vacions i Obres Públiques Requena 

SA. El termini d'execució serà de 8 

mesos, temps durant el qual s'ur-

banitzaran els vials i els espais lliu-

res definits al pla parcial del Sector 

R, entre el carrer Joan Maragall, 

l'avinguda de la Sagrera i la casa 

de Can Garriga. En total s'actuarà 

en uns terrenys de 39.180 metres 

quadrats, dels quals 19.511 seran 

per a habitatge, amb una zona resi-

dencial lliure per a 16 habitatges 

unifamiliars aïllats, 24 habitatges 

adossats i 92 pisos, així com una 

zona per a habitatges de protecció 

oficial, amb 68 pisos. També es des-

tinaran 13.721 metres a dues zo-

nes verdes i 7.800 a equipaments, 

on l'Ajuntament preveu construir 

un nou pavelló esportiu. El traçat 

dels nous carrers afectarà diverses 

edificacions antigues, com tots els 

habitatges del barri de Sant Tomàs, 

un dipòsit d'aigua i altres cases aï-

llades, que seran enderrocades. El 

projecte preveu conservar un molí 

catalogat, situat al sud del barri de 

Sant Tomàs. X.L.

La urbanització
del Sector R de
Corró d'Avall arrenca 
aquest gener

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental i la fundació La Dinamo 

organitzen una sessió divulgativa 

sobre l'habitatge cooperatiu en 

cessió d'ús. L'acte compta amb les 

col·laboracions de la FESS Grano-

llers i l'Ajuntament de Granollers i 

tindrà lloc divendres (19.15 h) a la 

Casa de Cultura Sant Francesc. La 

Dinamo hi explicarà les principals 

característiques de l'habitatge co-

operatiu en cessió d'ús, un model 

d'accés a l'habitatge no especula-

tiu, inclusiu i sostenible, de propi-

etat col·lectiva. Un dels temes que 

tractarà la sessió serà si és possible 

impulsar un model així a la capi-

tal del Vallès Oriental, i alhora es 

presentaran experiències d'èxit i 

projectes que ja es duen a terme. 

L'assistència és gratuïta, però cal 

fer inscripció prèvia a l'Ateneu. 

HABITATGE

Xerrada sobre
pisos en cessió
d'ús de la Dinamo i 
l'Ateneu Cooperatiu

Surten a informació pública 
les expropiacions temporals 
per al cobriment de la via
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"Un projecte de ciutat pot ser el 

gèrmen perquè les coses canvi-

ïn. Per això, invertir en generar 

un projecte col·lectiu de futur 

és el millor motor transforma-

dor". Aquesta era una de les prin-

cipals conclusions de l'urbanista, 

economista i sociòleg Alfonso 

Vegara en la conversa sobre el 

paper de les ciutats mitjanes que 

la periodista Milagros Pérez Oli-

va conduïa en el Museu de Gra-

nollers. L'acte, emmarcat en el 

procés d'elaboració del tercer pla 

estratègic Granollers 2030, volia 

desgranar el rol de les ciutats en 

els reptes de futur que, segons Ve-

gara, "a aquesta escala es poden 

abordar amb més coherència i, 

per això, cal dotar de més eines 

i protagonisme a les ciutats", 

apuntava l'especialista. Per a ell, 

aspectes com la competitivitat 

econòmica, la cohesió social i la 

sostenibilitat es poden "millorar 

al món, ciutat a ciutat".

Vegara veu en Granollers els 

tat referència en l'urbanisme de la 

seva generació, i considerava que 

per seguir-ho sent "ha de dialo-

gar amb l'entorn, amb aquesta 

estructura polièdrica de ciutats 

que existeix en aquest segon 

arc metropolità", deia, i asse-

gurava que això dota Catalunya 

avantatges d'una ciutat mitjana 

"amb una escala molt huma-

na" i, alhora, propera a Barcelo-

na, "amb accés a l'aeroport i 

port internacionals, i elements 

d'identitat, per exemple". En 

aquest sentit, reconeixia com Bar-

celona, com a node central, ha es-

GRN2030

PLA ESTRATÈGIC 2030 LA PERIODISTA MILAGROS PÉREZ OLIVA VA CONVERSAR AMB L'URBANISTA ALFONSO VEGARA SOBRE ELS REPTES DE LES CIUTATS MITJANES

"Generar un projecte col·lectiu de futur 

serà el millor motor transformador"

CONVERSA  L'urbanista Alfonso Vegara i Milagros Pérez Oliva, al Museu

Amb G de Granollers

També en el marc de la preparació del 

tercer pla estratègic i del cicle de ta-

lent local Amb G de Granollers, dijous 

(19 h), l'empresària i influencer Ariadna 

Grau explicarà la seva experiència a la 

Nau B1, en un acte que també es po-

drà seguir des del canal de YouTube de 

l'Ajuntament. Grau té una empresa d'oli 

d'oliva d'alta qualitat i, a més, difon des 

de fa anys les dietes cetogèniques, la 

qual cosa fa que tingui una comunitat 

de més de 30.000 persones a Instagram.

L'EXPERIÈNCIA 

D'ARIADNA GRAU

d'una estructura territorial cohe-

rent i equilibrada.

Durant la conversa, els dos es-

pecialistes en l'estudi de les me-

tròpolis posaven sobre la taula el 

repte d'atraure talent i retenir-lo a 

les ciutats, per a la qual cosa con-

cloien que "l'única opció és col-

laboració entre ciutats", també 

en altres aspectes com la logística, 

l'economia circular i la sobirania 

alimentària. 

Amb tot, Vegara assegurava que 

el més important és tenir projecte, 

per tal de tenir magnetisme, ara 

que amb el teletreball i la digitalit-

zació el talent és nòmada. Un dels 

punts d'atractiu més rellevants 

del segle XXI serà la redistribució 

de la riquesa, l'equilibri social, 

que recomanava sigui una peça 

clau en la visió del pla estratègic.

"Hi ha d'haver projectes es-

tratègics i transformadors que 

guiïn les polítiques –perquè 

les polítiques sectorials no són 

efectives–", deia Vegara, qui es-

peronava Granollers a fer una 

tasca participativa per descobrir 

"els elements d'excel·lència de 

la ciutat que suportin" aquests 

projectes transversals de futur. 

"L'únic que no es pot moure és 

el territori, per tant el paisat-

ge i la identitat poden aportar 

avantatge competitiva".

Tot plegat, cal emprendre-ho, 

deia el sociòleg, des de la corres-

ponsabilitat i la innovació en la 

governança, i la importància del 

lideratge. MONTSE ERAS
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reservades i clàusules en con-

tractacions, fins que, en un futur, 

les empreses ordinàries puguin 

garantir la inclusió de la diversi-

tat en la seva organització", apun-

ten des de Viver de Bell-lloc.

Fa 30 anys, es comptava amb un 

equip de quatre persones que ara 

s'ha duplicat, gràcies a que l'Ajun-

tament compta cada cop més amb 

els serveis del CET, que s'ha anat 

especialitzant. Darrerament, ha 

col·laborat en el projecte Life Al-

nus de recuperació de la verneda 

mediterrània i construcció de re-

fugis per a llúdrigues a la llera del 

riu Congost. A més, l'equip de jar-

diners del CET Viver de Bell-lloc 

du a terme el manteniment de la 

jardineria del cementiri municipal 

i del parc Puig de les Forques, on 

s'ha fet el reconeixement. A més, 

també fa el mateniment d'esco-

cells dels arbres dels carrers. 

Fa 30 anys, l'Ajuntament de Grano-

llers va confiar a la Fundació Viver 

de Bell-lloc un servei de jardineria 

del cementiri municipal i els ta-

lussos de la zona de la Font Verda. 

Aquest dimecres, l'entitat impulso-

ra del Centre Especial de Treball 

(CET) –des de 1988 dedicat a la 

producció de planta ornamental– 

va voler fer un acte d'agraïment 

a la primera administració que 

va contractar els seus serveis de 

jardineria, amb la intervenció del 

president de Dincat i la fundació, 

Manel Palou, i de l'alcalde, Josep 

Mayoral, que ja fa 30 anys va ser un 

dels protagonistes d'aquesta rela-

ció, com a regidor d'Urbanisme res-

ponsable de l'acord que avui encara 

es manté. "Les administracions 

locals són actors clau en la pro-

moció d'oportunitats laborals 

per a persones amb discapacitat 

a través de licitacions públiques 

L'acte de lliurament de les Meda-

lles de la Ciutat, previst inicialment 

per al 27 de gener, s'endarrerirà 

fins al 3 de març, a causa de la si-

tuació sanitària actual. Les Meda-

lles de la Ciutat de 2021 seran per 

a Conchi Caruda Martínez, a títol 

pòstum, per la seva lluitat per la 

igualtat i el compromís a favor de 

les persones, i per a l'Institut Esco-

la Municipal de Treball, en comme-

moració del seu recent centenari. 

També es contempla la menció 

especial a totes les treballadores 

de la sanitat i de les residències de 

gent gran per la dedicació en tot el 

temps de la pandèmia. 

Aquest primer semestre de 2022, 

els cinc centres cívics de Grano-

llers ofereixen una vuitantena de 

propostes sobre salut i benestar, 

expressió artística i creativitat, 

moviment, cuina i recursos pràc-

tics, així com propostes familiars 

mensuals amb els Diverdivendres, 

i el nou Espai de Joc al Centre Cívic 

Nord. Dilluns s'obrien inscripci-

ons. La majoria de cursos i tallers 

seran presencials i es faran de 

febrer a juny, si les mesures epi-

demiològiques ho permeten. En 

cas que no sigui possible, algunes 

de les activitats passaran a ser en 

línia i d'altres quedaran suspeses. 

Les inscripcions es podran fer  fins 

al 4 de febrer, a les 21 h, presen-

cialment a qualsevol dels centres 

cívics o per internet, a www.grano-

llers.cat/centrescivics.

A banda dels tallers habituals, 

com a novetats hi ha un curs d'ini-

ciació a la tècnica cal·ligràfica, un 

taller de Shibori –tècnica japonesa 

de decoració de teixit–, un curs 

de diàlegs en moviment –dansa i 

creativitat–, i un taller d'educació 

canina per a cadells. M.E.

Diumenge (11 h), Granollers ence-

tarà els actes per commemorar els 

bombardejos que va patir la ciutat 

entre el 24 i el 26 de gener de 1939 

i que van provocar una quarantena 

de morts. Aquest primer acte serà 

un itinerari pels espais públics de 

la ciutat on es van produir aquests 

atacs. Per participar-hi cal fer ins-

cripció prèvia al Museu de Grano-

llers i el preu és de 4 euros (2 per a 

jubilats, famílies nombroses i mono-

parentals i persones amb discapaci-

tat, i gratuït per a aturats). 

Una vuitantena de 

tallers als centres cívics

COOPERACIÓ L'AJUNTAMENT ÉS EL CLIENT MÉS ANTICMEMÒRIA HISTÒRICA ACTIVITATS DILLUNS ES VAN OBRIR LES INSCRIOCIONS

Tres dècades de confiança 
en el CET Viver de Bell-lloc

El lliurament de 
Medalles de la Ciutat 
s'ajorna al 3 de març

Un itinerari recorda 
els bombardejos 
de gener del 1939

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

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
09/01 Engracia Jaraba Rodríguez  93 anys
10/01 Amparo Gallego Cornejo  97 anys 
10/01 Jaume Robert Tomàs  88 anys 
10/01 Álvaro Arias Arias  60 anys 
10/01 Antonia García Pérez  88 anys 
10/01 Josefa Aguilera Ruiz  92 anys 
10/01 Francisco Fernández Cruz  89 anys 
11/01 Manuel Leiva Guerrero  84 anys 
13/01 Ramon Sabaté Taribó  86 anys 
13/01 Pepita Torres Morales  83 anys 
13/01 Josep Aymerich Cortillas  76 anys 
14/01 Isabel Martínez Hernández  87 anys 
14/01 Antoni Mestre Prades  88 anys 

14/01 José Baeza Ibáñez  76 anys 
15/01 Francisca Hernández Sánchez 92 anys 
15/01 Carmen Pino Cabello  83 anys 
15/01 Rosario Marín Ruiz  92 anys 
15/01 Teresa Gargallo Villamón  78 anys 
15/01 Esteve Vilardell Padró  65 anys 
16/01 José Pardo Rozados  78 anys 
16/01 Antonio Arrebola Martín  88 anys 
16/01 Alba María López Flores  41 anys 
16/01 José Alcaraz Alcaraz  81 anys 
16/01 Juan Galera Jorquera  73 anys 
16/01 Manuel Bermúdez Melero  85 anys 
17/01 Dolors Fatjó Oliveras  92 anys 

VIVER DE BELL-LLOC

RECONEIXEMENT  Trobada al cementiri i al Puig de les Forques
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Les Franqueses registra cada set-

mana una vintena d'incidències a 

la via pública. Per millorar-ne la 

gestió i agilitzar-ne la resolució, el 

municipi ha estrenat una app per 

comunicar aquestes incidències a 

l'Ajuntament. Es tracta d'un nou 

canal de comunicació amb el con-

sistori perquè els veïns, des del 

telèfon mòbil, puguin denunciar 

actes incívics o notificar qualsevol 

desperfecte o incidència que de-

tectin a la via pública, des d'una 

vorera aixecada fins a un fanal 

que no funciona, un grafiti en una 

paret o mobiliari urbà fet malbé, 

entre d'altres. "Això ens permet 

centralitzar la recepció d'inci-

dències i tenir un municipi més 

net i fer un manteniment més 

acurat", deia en la presentació de 

fotografia feta al lloc i el moment 

on s'ha localitzat la incidència i 

permetre temporalment l'activa-

ció de la ubicació per permetre als 

tècnics geolocalitzar el punt exacte 

del municipi que cal revisar. A par-

tir d'aquí, l'usuari que ha notificat 

la incidència pot fer-ne un segui-

ment mitjançant la mateixa app 

per veure si s'ha solucionat. 

Per fomentar-ne l'ús i motivar 

la participació ciutadana, l'Ajunta-

ment ha impulsat una campanya 

que crida a connectar amb el civis-

me. "Tenir cura de l'espai públic 

és una responsabilitat col·lec-

tiva", deia la regidora accidental 

l'app –bcfranqueses– la regidora 

d'Obres i Serveis, Marta Sánchez. 

L'aplicació és gratuïta, molt intuïti-

va, i al web de l'Ajuntament es pot 

consultar el seu manual d'ús. Per 

utilitzar-la n'hi ha prou amb des-

carregar-la de les plataformes de 

descàrregues d'app per a Android 

i IPhone, i registrar-se amb dades 

molt bàsiques que només serviran 

per a activitats relacionades per 

la mateixa aplicació. En un menú 

molt senzill es pot trobar el tema 

sobre el qual es vol informar: aigua, 

clavegueram, fanals i semàfors, 

jardineria, neteja viària, mobiliari 

urbà, recollida de residus, senyalit-

zació vertical i voreres i calçada. A 

més, dins de cada apartat hi ha més 

submenús per especificar el tema. 

També es demana adjuntar una 

x.l.

CIVISME  L'APLICACIÓ, BCFRANQUESES, PERMETRÀ CENTRALITZAR LES DENÚNCIES DE DESPERFECTES EN CARRERS I PLACES

Les Franqueses 

estrena una app per 

notificar incidències 

a la via pública

MÉS RAPIDESA  Nou canal per comunicar el punt exacte dels desperfectes

de Civisme i Convivència, Marta 

Reche, qui afegia que aquesta "és 

una molt bona eina tant per als 

ciutadans com per al personal 

de l'Ajuntament", que podran ac-

tivar els mecanismes per resoldre 

la incidència d'una manera més 

àgil i eficaç. L'alcalde, per la seva 

banda, recordava que les xarxes 

socials no són el canal adequat per 

denunciar formalment aquests 

desperfectes en places i carrers, 

i destacava que "amb aquesta 

aplicació per millorar el mu-

nicipi adaptem la connexió de 

l'Ajuntament amb la ciutadania 

al segle XXI".  x.l.

Un Ford Fiesta va cremar total-

ment divendres, sobre les 23.50 h, 

en un pàrquing soterrani de Corró 

d'Avall, al carrer Verge de Montser-

rat, 7. Els Bombers van actuar amb 

5 dotacions per apagar el foc, que 

va calcinar completament el cotxe. 

La resta de vehicles aparcats van 

resultar afectats per fum i cendra, 

així com part dels desaigües i la 

instal·lació elèctrica de l'edifici. 

SUCCESSOS  

Crema un cotxe en

un pàrquing soterrani

La Policia Local va detenir dime-

cres sis persones amb antecedents 

per furtar material de l'empresa 

Coty, al polígon Congost. Els fets 

van passar al voltant de les 2.45 

h, quan els agents van rebre l'avís 

que uns homes havien estripat la 

lona del remolc d'un camió aparcat 

a prop de l'empresa per sostreu-

re'n algunes caixes. La Policia es va 

desplaçar al lloc i va localitzar els 

lladres amb 17 caixes amb 24 flas-

cons de colònia cadascuna. 

Sis detinguts per 

furts en un camió

al polígon Congost



DV, 20 GENER 202212

OPINIÓ

Promou:
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de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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L'atracció de talent és un dels objectius de les organitzacions, no només les 
empresarials, sinó també les socials. L'urbanista Alfonso Vegara ho explicava 
dimarts en una xerrada per reflexionar sobre els reptes de futur als quals ha de 
respondre el tercer pla estratègic de Granollers. La conclusió de l'acte –que cal 
tenir projecte per tenir magnetisme– és també extrapolable a organitzacions, 
com l'Hospital. La pandèmia ha posat més de manifest les mancances de les 
darreres dècades, quan el centre granollerí es va haver de centrar a fer front a la 
manca d'oferta d'atenció sanitària després del tancament de l'antiga Policlínica 
el 2005. L'Hospital pateix una manca de personal, sobretot en l'àmbit de la 
infermeria, que repercuteix en el nivell assistencial i en el volum d'activitat. 
Les veus que fa anys que alerten de la marxa de talent veuen amb bons ulls la 
convocatòria de places prevista. Però, a banda de les pròpies condicions laborals, 
la futura obertura del centre del carrer Girona i de l'ampliació de l'Hospital fan 
albirar noves perspectives per a un hospital que fa temps que aposta per treballar 
en xarxa i per ser centre de coneixement, dues estratègies alineades amb 
les del conjunt de la ciutat. És moment de ser més atractiu, a banda d'eficaç.

ATRAURE TALENT

Editorial Benvingut, gener!

comiadàvem l'any 2021 amb un 
desembre mogut, parlant des 
del punt de vista de la pandè-
mia; en petit comitè brindàvem 

per rebre un 2022 més optimista amb 
l'esperança il·lusa que el canvi de número 
ens revertís la situació del moment. Però 
l'arribada de la sisena onada de la Co-
vid-19 amb la variant òmicron ens ha por-
tat novament restriccions a tots nivells. 

Els alts índexs de contagis i propagació 
del virus han tornat a incidir a les nostres 
vides, al nostre entorn més proper, als 
hospitals, a les sanitàries, a les escoles i 
un llarg etcètera amb tota mena de ma-
tisos que segur que no cabrien en aquest 
article.

Si d'una banda és cert que el fet de tenir 
un alt percentatge de la població vacuna-
da –almenys en una majoria de casos– ha 
disminuït el risc de gravetat en la malaltia, 
d'altra banda els sectors econòmics més 
perjudicats els darrers dos anys, com l'oci 
nocturn, la cultura, la restauració i el co-
merç, han tornat a rebre un fort impacte 
amb aquesta nova onada.

En iniciar-se el darrer trimestre del 
2021, pel que fa al comerç, semblava 
que tot tornava a una enyorada normali-
tat en l'activitat després d'uns resultats 
de facturació a l'alça que ens remetien a 
xifres anteriors o iguals al 2019, amb la 
predisposició del consumidor de seguir 
fidel al comerç de proximitat, i la tornada 
als hàbits i costums socials d'abans de la 
pandèmia. Tot plegat va induir a una visió 
compartida per molts comerciants a fer 
pronòstics positius per una de les campa-
nyes més fortes de l'any: el Nadal.

Si tot indica que sembla que no s'han 
complert aquests pronòstics més optimis-
tes, sí que hi ha coincidència en el fet que 

s'ha salvat la campanya més important de 
l'any. Ara, quin és el futur més immedi-
at del sector…? Donem la benvinguda al 
2022 amb més incerteses que mai, cons-
cients que la puja del preu de la llum i 
dels combustibles, la manca de microxips 
i d'altres matèries primeres incidiran en 
l'augment generalitzat dels preus i que 
això repercutirà directament, també, en 
el consumidor final.

El comerç es prepara per vèncer aques-
ta sisena onada: afrontar un nou any amb 
optimisme, al peu del canó, oferint servei, 
qualitat i atenció personalitzada; adap-
tant-se a la demanda, donant llum i vida 
als carrers; donant feina a veïns i veïnes, 
contribuint, tributant i complint amb els 
seus deures. Però siguem realistes, el 
moment és complex i l'administració ha 
de vetllar pel col·lectiu, ha de continuar 
ajudant a fer possible la remuntada del 
sector, i ho ha de fer flexibilitzant les obli-
gacions, ampliant i dotant de fons noves 
línies d'ajuts i subvencions (per inversi-
ons, per manteniment de llocs de treball, 
per digitalització, per reformes...).

Cal que la societat entengui que fer con-
fiança i comprar al comerç local, de pro-
ximitat, és una garantia per impedir que 
la crisi financera derivada de la Covid-19 
acabi asfixiant al sector. Perquè a part de 
ganes i optimisme és necessari el suport 
econòmic, a tots els nivells, que perme-
ti estabilitzar la situació i garantir-ne la 
continuïtat.

Per tant, donem la benvinguda al gener 
i als nous propòsits, perquè som una so-
cietat compromesa i treballadora que no 
es dona per vençuda! Ànims i feliç 2022!

A

La societat ha d'entendre que
fer confiança i comprar

al comerç local és una garantia
perquè no acabi asfixiat

LAURA SABATÉS
Regidora de Junts 

per Granollers

CIBERACTIVITAT  Segueix-nos a @DiariSomGRN

Portem des d'abans de les festes 
escupint-nos ja 4 cops els vidres 
del local @ERCGranollers. El respecte 
per un partit i la llibertat política és 
necessària a #granollers. Un tema 
que denuncio públicament.

@CanudasJosep @danielqueralt

Fa uns dies em van operar. Ha anat bé, i em trobo 
bé. Vull agrair:
* @interiorcat, pel servei de vigilància de la salut.
* @EgarsatSP, en especial una doctora de Granollers
que va trobar a temps allò que calia trobar.
* @hggranollers perquè m'hi han atès molt bé.

època en què no volíem ser com el pare, 
amb una televisió que ofegava la paraula, 
els banys en un mar brut quan arribaven 
les vacances. Hòstia Joan –vaig dir-li–, qui-
na buidor, potser només viuen de veres els 
qui moren matant, al carrer o a la guerra. 
I ell, que sempre ha estat més optimista 
que jo, insistia que encara hi som a temps 
de destruir un món estúpid i sense ànima, 
que encara hi som a temps de cavar els fo-
naments d'una vida més alta.

I abans de marxar ens vam abraçar, tot 
desitjant-nos el millor. Va ser com una 
cançó de carrer, allà, a prop del Casino 
i al costat del semàfor del carrer Girona. 
Potser algun dia ens trobarem –va dir ell–. 
Sí, al ball dels deu mil diumenges –li vaig 
contestar.

I de camí cap a casa se m'omplia el cap 
de guitarres, de música, de poesia, de fum 
i de cafès, de tes amb anís, de recitals al 
subterrani de la parròquia. Tot sovint 
m'agrada recordar aquella gent, els que hi 
són i els que no hi són i, de tant en tant, 
els retrobo a la xarxa o en un carrer de la 
meva ciutat un capvespre qualsevol des-
prés d'un dia mediocre, i ens recordem 
que encara som aquí i que cada dia ens 
queda menys per no ser-hi. I com un flaix, 
m'apareixen a la memòria en Jordi, en 
Raimon, en Xavi, la Francina, en Paco, en 
Jaume, la Mentxu... I és que no deixem de 
pensar-los, siguin on siguin.

ra capvespre i entre setmana. 
Vaig trobar un bon amic, en Joan, 
molt a prop del Casino, jo sortia 
de treballar, possiblement ell 

també perquè duia corbata i en Joan no 
crec que sigui dels que duen corbata per 
passejar per la vila. De joves, tots dos for-
màvem part d'aquell grup tan heterogeni 
de la Porxada, jo havia estat molt amic del 
seu germà, en Jordi Olivé. Durant aquells 
anys en Jordi ens va fer plorar molt, de 
riure, a Granollers, a Sant Celoni, a Marata 
i per moltes festes majors de la comarca, 
anys després els plors ja no van ser de riure.

Amb en Joan vam parlar cinc minuts es-
cassos, en un primer moment vam dir tot 
allò que es diu quan trobes vells amics, re-
cordes anècdotes d'un temps màgic, expli-
ques les coses que volem fer i que després 
no fem.

També, no sé, potser ell, potser jo, 
vam comentar la mort d'un nou referent 
d'aquella època: en Ramon Muntaner. Una 
mort que ens va fer mal als qui vam viu-
re al voltant de la Porxada, era el temps 
de la mal anomenada transició, de poe-
tes funambulismes que provocaven amb 
el risc de caure altre cop entre les urpes 
d'un feixisme violent i analfabet, encara 
avui tan ben representat. I entre mirades i 
ganyotes vam recordar en Ramon i aquella 

E
CANÇÓ DE CARRER

SANTI MONTAGUDDes del balcó



dV, 20 GENER 2022 13

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

DJ, 27 FEBRER 2020

Immotècnics, que neix l’any 2014 a 

Granollers, en plena crisi del sector 

immobiliari, concep els espais de les 

seves ofi cines, com a boutiques Real 
Estate, un concepte nou en el sector, 

on cada client rep un tracte únic i per-

sonalitzat, a través d’un/a dels nos-

tres consultors/es.

   Amb un equip consolidat, professio-

nal i qualifi cat, els permet assessorar 
de forma integral en qualsevol aspec-

te del sector immobiliari. L’empresa 

consta d’arquitecte i advocat propi, 

per gestionar tot tipus d’incidències 

Immotècnics trasllada la seva seu 
central al carrer Joan Prim, 169

IMMOBILIÀRIA / LES PRECIOSES OFICINES DE GRANOLLERS, CONCEBUDES COM A BOUTIQUE IMMOBILIÀRIA, SÓN UNA DE LES TRES DELEGACIONS DE LA MARCA

legals i jurídiques que poden sortir en 

qualsevol operació dins l’àmbit im-

mobiliari.

   

   La naturalesa del seu model els obli-

ga a dur a terme un servei basat en 

un portfoli d’alta qualitat, gestionats 

d’una forma professional i efi cient, 
utilitzant les últimes eines dins el 

màrqueting immobiliari i sent experts 

en la gestió dels portals immobiliaris 

per la cerca de potencials clients.

   Un dels principals avantatges queels 

diferencien de la seva competència és 

Immotècnics ha traslladat la seva seu central Real Estate Boutique 

immobiliària a unes elegants i vistoses oficines ubicades al carrer Joan Prim, 

169, de Granollers. Els principals valors que representen l'empresa són 

l’honestedat, l’atenció personalitzada i la professionalitat, que els serveixen 

per generar estretes relacions de confiança i permeten ser recomanats pels 

seus propis clients. A què esperes per visitar-los? 

el màrqueting immobiliari. Disposen 

dels millors professionals en aquest 

àmbit i realitzen visites virtuals en 3D, 

vídeos amb dron i fotografi es profes-
sionals. Inverteixen i ofereixen serveis 

d’alta qualitat en cadascun dels im-

mobles que gestionen perquè puguin 

ser comercialitzats de la manera més 

visible i professional. Fusionen l’aten-

ció personalitzada  amb l’excel·lèn-

cia de la tecnologia i estratègies de 

màrqueting i publicitat, que fan que la 

comercialització dels habitatges sigui 

d’alta qualitat i d’una efi càcia exitosa 
en la recerca de compradors. 

  Gaudir dia rere dia del que fan és 

el motiu pel qual poden oferir el mi-

llor assessorament i tracte a tots els 

clients. L’empresa, en fase de creixe-

ment, disposa de tres boutiques ober-

tes al públic, distribuïdes a Barcelona, 

el Vallès Oriental i el Maresme. Immo-

tècnics ha aconseguit crear un grup 

multidisciplinari, preparat per afrontar 

la venda de qualsevol immoble i rep-

te que es presenti. Immotècnics és la 

teva millor opció per vendre o llogar 

el teu immoble. Més de 1.000 opera-

cions els avalen!  

www.immotecnics.com 

info@immotecnics.com

Tel. 93 858 72 43

L’única empresa, boutique immobiliària, amb seus a peu de carrer a Granollers, Barcelona i Caldes d’Estrac, que utilitza 

les últimes tecnologies aplicades al sector per a la comercialització d’alta qualitat de tota la seva cartera d’immobles
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Granollers Mercat estudia la possi-

ble creació d'una comunitat ener-

gètica als polígons industrials de 

Granollers per donar continuïtat 

al servei de gestió energètica com-partida del qual ja es beneficien 
cada any una quinzena d'empre-

ses. Aquesta comunitat energètica 

és un mecanisme organitzatiu que 

permet que diferents actors locals 

–en aquest cas, les empreses– par-

ticipin activament de la transició 

energètica de forma conjunta, ja si-

gui produint energia, compartint-la 

o establint fórmules de gestió i es-

talvi energètic. Això facilitaria la im-

plementació de projectes col·labo-

ratius entre les empreses, sistemes 

d'autoconsum compartit o altres 

iniciatives, com la compra agrega-

da d'energia. De fet, Granollers ja 

compta amb un servei de gestió 

energètica compartida als polígons 

industrials. Es tracta d'una iniciati-

va publicoprivada promoguda per 

Granollers Mercat amb el suport de 

les associacions d'empresaris dels 

polígons industrials, que proposa incorporar la gestió energètica efi-
cient en el dia a dia de l'activitat de 

les empreses, de manera que pu-

arxiu

POLÍGON CONGOST  Impuls de mesures mediambientals en la indústria

ENERGIA  LA CIUTAT DISPOSA D'UN SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA COMPARTIDA DEL QUAL ES BENEFICIEN UNES 15 EMPRESES

guin millorar la seva competitivitat. 

A través d'aquest sistema, les em-

preses tenen l'oportunitat d'aplicar 

mesures per reduir el consum i el 

cost energètic, l'impacte que gene-

ren al medi ambient i treballar per 

implementar projectes de genera-

ció d'energia renovable.

Més de 80.000 euros d'estalvi
En l'edició 2019-2020, per exem-

ple, van participar-hi 14 empreses 

dels polígons Congost, Jordi Camp, 

Coll de la Manya i Font del Ràdium. 

Van ser Amcor Flexibles España SL, 

Velutex Flock SA, Aluminera Extru-

sion SA, Plasticband SA, Cosmo International Fragrances SL, Pfis-

terer Upresa SA, Lacteos del Vallès 

SA, Proalan SA, Ceisa Solutions SA 

i Clar Carton SA, entre d'altres. En 

total van aconseguir una reducció 

en consum de 42.420 kWh i van re-

duir l'emissió a l'atmosfera en més 

de 10 tones de CO2 durant tot l'any. 

Econòmicament, l'estalvi assolit 

va ser de 81.269 euros en un any. 

Malgrat aquestes dades, el poten-

cial d'estalvi encara era molt més 

elevat: 668.000 kWh, 161 tones de 

CO2 i 88.000 euros anuals.

D'altra banda, les empreses par-

ticipants van disposar de l'asses-

sorament d'un expert en energia 

durant un període de 6 mesos, així 

com d'un servei remot i permanent 

per fer un seguiment del consum i 

la facturació. Opcionalment, l'em-

presa pot ampliar l'assessorament 

amb una visita mensual a la planta 

per detectar i implementar punts 

de millora, que sobretot s'acon-

segueixen mitjançant l'adequació 

dels contractes d'energia, la revisió 

dels processos productius (millores 

Granollers Mercat
estudia crear una
comunitat energètica
als polígons

Contra l'assetjament sexualPremis del concurs d'Instagram de Gran Centre
Berta Canals i Renau, directora de la Fundació 

Sorli, impartirà un taller sobre com aplicar el 

protocol contra l'assetjament sexual a la feina.

Hi haurà una sessió online el 17 de febrer i una 

altra presencial a Can Muntanyola el 24 de febrer.

Gran Centre va lliurar dissabte els premis del concurs de Nadal

d'Instagram, en què van participar més de 150 fotos amb el hashtag

#nadalgranollers. Hi va haver dos premis per a cada categoria: 4

primers i 4 segons premis. El primer és un xec de 100 euros i el segon 

és un xec de 50 euros que s'han de gastar a les botigues associades.

ECONOMIA

El president de Pimec al Vallès 

Oriental, Daniel Boil, alerta de 

l'increment de concursos de cre-

ditors que els pròxims mesos es 

preveu que presentin les empre-

ses: "Tenim una moratòria de la 

llei concursal que arriba fins al 

mes de juny; no obstant això, hi 

ha empreses que no han pogut 

aguantar, i es preveuen bastants 

més concursos que el 2021, es-

pecialment al juny". Segons Boil, 

"hi ha molts milions en préstecs 

ICO que difícilment seran retor-

nables". Això generarà al seu torn 

més concursos i més morositat, de 

manera que aquest serà "un dels 

grans problemes de l’any". Mal-

grat això, el president de Pimec a la 

comarca considera que l'actitud de 

les empreses és "més proactiva" 

i reclama al Govern que comencin 

a arribar fons Next Generation al 

territori, així com un pla de rein-

dustrialització del sector de l'au-

tomòbil amb la finalitat de crear 

un hub de mobilitat sostenible al 

voltant del Circuit, una aposta que 

Boil considera "fonamental" per 

al desenvolupament de la comarca. 

D'altra banda, la patronal treba-

lla per posar en marxa un clúster 

del sector químic que estaria a ca-

vall dels dos vallesos amb l'objectiu 

d'"apuntalar" la indústria quími-

co-cosmètica i farmacèutica, amb 

gran presència a la comarca.  a.m.

PATRONALS

Pimec alerta

d'un augment

dels concursos de 

creditors el 2022

de calderes, circuits tèrmics o d'aire 

comprimit), el control de la clima-

tització i la il·luminació, i la imple-

mentació d'aïllaments tèrmics. A 

més, també destaca la instal·lació 

de sistemes de generació d'energia 

solar fotovoltaica per a autocon-

sum. Granollers Mercat analitzarà 

pròximament les dades obtingudes 

el 2021 i convocarà una nova edició 

del servei de gestió energètica com-

partida, que en aquest cas podria 

vincular-se a una comunitat ener-

gètica als polígons. i

Un altre servei que comparteixen una desena d'empreses, en aquest cas dels 

polígons Jordi Camp i Congost, és un gestor ambiental i de residus, una figura que 

impulsa l'Ajuntament per assessorar les empreses en la gestió dels seus residus 

industrials per reduir-los i valoritzar-los. El projecte parteix del servei de deixalleria 

industrial impulsat per l'Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons 

Industrials Jordi Camp i Congost ara fa dos anys. Aquesta deixalleria, de la qual fan  

ús set empreses, va gestionar 13 tones de residus entre gener i setembre de 2021. 

Gestió de residus col·lectiva

L'Ajuntament de Granollers du a 

terme, en el marc de les polítiques 

de foment de l'ocupació i millora 

de la cohesió social, contractacions 

temporals de persones en situació 

d'atur, combinades amb cursos 

de formació obligatoris per a les 

persones contractades i l'acompa-

nyament mentre duri el programa. 

Per dur-lo a terme, l'Ajuntament 

ha rebut 252.000 euros del Servei 

d'Ocupació de Catalunya, amb els 

quals es contractaran 11 persones 

que han participat en un procés 

de selecció. D'aquestes persones, 

sis són majors de 45 anys, en si-

tuació d'atur i inscrites com a 

demandants d'ocupació no ocu-

pades, mentre que cinc són dones 

en situació d'atur inscrites com a 

demandants d'ocupació no ocupa-

des, víctimes de violència masclis-

ta i en risc d'atur de llarga durada 

que no reben prestació o ajut per 

desocupació o subsidi.

D'altra banda, l'Ajuntament con-

Els plans d'ocupació
contractaran 45 persones

tractarà al març 45 persones atura-

des durant nou mesos en una nova 

edició dels plans d'ocupació muni-

cipals. Qui vulgui accedir a aquesta 

contractació ha d'estar en situació 

d'atur, inscrit com a demandant 

d'ocupació no ocupat i complir de-

terminats requisits. Les persones 

que reuneixin els requisits seran 

derivades d'ofici per l'Oficina de 

Treball per participar en el procés 

de selecció. Els nous contractats 

rebran formació professionalitza-

dora, orientació laboral i l'acom-

panyament a la inserció laboral 

posterior. Al setembre es contrac-

tarà un segon grup de persones en 

el marc del mateix programa. 

El Consell Comarcal, juntament 

amb Pimec i els ajuntaments de 

Granollers i les Franqueses, han 

posat en marxa una nova edició 

del programa Connecta Jove VOR, 

que busca reforçar l'ocupabilitat 

dels joves no ocupats i no inte-

grats en els sistemes d'educació 

o formació. L'objectiu és arribar 

a 120 joves de la comarca, que 

es distribuiran en sis grups de 20 

persones que rebran una forma-

ció professionalitzadora i una tu-

torització i seguiment personalit-

zats. Amb aquest projecte, que té 

una durada prevista de 10 mesos 

i finalitzarà el 31 d'octubre, joves 

d'entre 16 i 29 anys podran for-

mar-se en energies renovables, 

fred industrial, comerç electrònic, 

màrqueting digital, robòtica in-

dustrial, logística 4.0 i impressió 

3D, i millorar així el seu accés al 

món laboral. Durant aquests dies 

està obert el període d'inscripció, 

que finalitza el 3 de febrer. 

En marxa una nova edició del 

programa Connecta Jove VOR
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GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PROFESSIONALS

SERVEIS

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER
DUR LA COMPTABILITAT /
fi scal / impostos a pimes i 
autònoms amb Sage 50 i 
Contaplus. Interessats/des 
truqueu al tel. 651 04 00 07.

PISO EN MONTMELÓ. LA 

QUINTANA. Ref. EV11257. 
75 m2. Recibidor con ar-
mario emp., 3 hab. (1 sui-
tte con armario), 2 indiv. 
(1 con salida balcón), co-
medor con a. a. y salida a 
balcón con toldos, coci-
na indep., balcón-lavad., 
2 baños. CEE: E. Precio: 
203.000 €. Tel. 93 572 30 73.

SE VENDE PISO EN MONT-
MELÓ. SANTA ROSA. 65 m2, 
totalmente exterior con 
muchísima luz y completa-

IMMOBILIÀRIA

VENDA

Disponemos de los mejores especialistas del sector. Todo tipo de reformas en su hogar.    

EMPRESA HAMADA SERVICIOS, SL.
REFORMAS EN GENERAL

ALBAÑILERÍA · PLADUR · PINTURA · ELECTRICIDAD 
FONTANERÍA · CARPINTERÍA · OBRA

REHABILITACIÓN FACHADAS · IMPERMEABILIZACIONES.
¡Presupuestos económicos! Trato personalizado. Disponibilidad inmediata.

699 20 40 45 - 631 01 16 68

mente reformado. Vivienda 
de 65 m2 útiles aproxima-
damente con cocina con 
salida a pequeño lavadero, 
comedor con aire acondi-
cionado y salida a balcón 
con bonitas vistas, baño 3 
piezas con plato de ducha 
y mampara, 3 habitaciones 
(1 doble y 2 individuales). 
El edifi cio dispone de as-
censor e ITE reccién apro-
bado. CEE: E. Referencia:  
EV11259. Precio: 140.000 
euros. Tel.:  93 572 30 73.

La promotora immobiliària Inbisa 

ha començat la comercialització 

d'una nova promoció d'habitatges 

a Granollers, concretament al bar-

ri Congost, on té projectats 173 

habitatges amb garatges, trasters 

i zona comunitària privativa, amb 

piscina, àrees de descans i jocs 

infantils. La companyia reforça 

així la seva aposta per la inversió 

en terrenys propers a Barcelona, 

"després dels bons resultats 

obtinguts a les promocions 

desenvolupades en altres ciu-

tats properes, com Sant Cugat 

o l'Hospitalet", diu Albert Martí, 

director comercial de la territori-

al est d'Inbisa. Martí recalca que 

aquest projecte residencial tam-

bé destaca per l'optimització dels 

del pavelló municipal Congost, 

permetran també la regeneració 

urbanística del barri, ja que el nou 

desenvolupament comportarà l'o- 

bertura de nous vials amb àrees 

de vianants, passejos arbrats i 

zones verdes, així com una zona 

pública de jocs infantils.

Urbanització del sector
A finals de 2017, la junta de go-

vern local donava llum verda 

definitiva al projecte de reparcel- 

lació i d'urbanització del Pla de 

Millora Urbana (PMU) del sector 

134 al barri del Congost –just dar-

espais dins dels habitatges, les 

zones comunes i la disponibilitat 

d'habitatges singulars, com àtics i 

plantes baixes amb solàrium. 

Aquesta promoció d'obra nova 

es durà a terme sobre una super-

fície de 14.000 metres quadrats i 

estarà conformada per dos edifi-

cis amb 173 habitatges, tots amb 

terrassa, i dos locals comercials. 

Aquests nous edificis, al costat 

inbisa

HABITATGE  EL SECTOR 134 ESTAVA PENDENT DE DESENVOLUPAR URBANÍSTICAMENT DES DE FEIA MÉS D'UNA DÈCADA

Arrenca la
comercialització de
173 habitatges nous 
al barri Congost

NOUS HABITATGES  Imatge virtual de les promocions que es desenvoluparan

L'especialista en solucions de cli-

matització i aerotèrmia Gia Group 

ha traslladat la seu central a unes 

noves oficines al carrer de Can Ca-

banyes, 88, al polígon del Circuit. 

Les noves instal·lacions, més es-

paioses i modernes, disposen de 

3.000 m2 entre espai per a oficines 

i magatzem de recanvis. Entre 

d'altres, disposen d'equips de cli-

matització HTW i Giatsu d'última 

generació, tecnologia de renovació 

d'aire i un sistema domòtic genera-

litzat per fer els espais multifunci-

onals i flexibles. La firma presenta, 

alhora, una nova imatge amb "un 

logotip que evoca qualitat, tec-

nologia i solidesa, tal com s'ha 

anat conformant la trajectòria 

de l'empresa els darrers anys". 

Fundada l'any 2010, Gia Group té 

la seu central a Granollers i opera a 

més de 35 països, amb delegacions 

pròpies a França, Portugal i Itàlia. 

El grup està format per més de 100 

professionals i l'any passat va fac-

turar 66 milions d'euros. 

EMPRESES

Gia Group

estrena noves

instal·lacions al 

polígon del Circuit

rere del pavelló– i culminava un 

procés iniciat el 2009 amb l'apro-

vació al ple d'aquest PMU. La 

major part del sector, de 20.000 

metres quadrats, limita al nord 

pel carrer Narcís Monturiol, just 

al límit amb Canovelles, a l'est 

amb el carrer Josep Fontdevila; al 

sud amb finques de la carretera 

de Caldes i a l'oest amb la línia de 

tren R3. El seu desenvolupament 

depenia de la iniciativa privada, i 

ara, amb la urbanització d'aquest 

espai, es completarà la trama ur-

bana del barri amb l'allargament 

dels carrers de l'entorn. 

Amb aquesta promoció

s'urbanitzaran dues

hectàrees de terrenys

darrere el pavelló Congost
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ESPORTS

Les Franqueses visita el segonXavi Blanco, 6è al Dakar i el KH-7 Epsilon, 20è
El CF Les Franqueses visitarà diumenge el 
segon classificat, l'Escala. L'equip franquesí 
no va disputar el partit de la setmana passada 
i confia reprendre la competició al camp 
gironí. Els vallesans són antepenúltims.

El granollerí Xavi Blanco va assolir el 6è lloc del Dakar 2022 
en la categoria T3, de prototips lleugers. El copilot va formar 
tàndem amb la italiana Camelia Liparoti a l’equip Yamaha 
Powered by X-Raid Team. Pel que fa a l'equip KH-7 Epsilon, 
va aconseguir el 20è lloc de la classificació general de camions.  

La nova junta directiva del BMG, 
encapçalada per Alfred Serra, està 
decidida a renovar el club amb 
l'optimització de les noves tecno-
logies, la revitalització de la massa 
social i la definició d'un projecte 
esportiu viable i sostenible. La 
nova directiva es va presentar 
per primer cop ahir, dimecres, al 
Palau d'Esports, després de gua-
nyar les eleccions del club. De fet, 
l'equip de Serra va ser l'única can-
didatura presentada per fer el re-
lleu a l'equip de Josep Pujadas els 
propers quatre anys. 

Entre les novetats que ja ha po-
sat en marxa la junta de Serra hi 
ha la creació de la figura del direc-
tor tècnic, que recau en un exjuga-
dor del BMG, Marc Amargant, de 
Santa Maria de Palautordera. El 
club vol reforçar l'àrea esportiva 
i, en tasques directives, el respon-
sable serà Miguel Ángel Gutiérrez, 
tot i que la gestió esportiva anirà 
a càrrec d'Amargant. La direcció 
tècnica comptarà amb tres coordi-
nadors, amb els exjugadors Marc 
Garcia en l'estructura masculina i 
Raúl Campos en la femenina, i el 
tècnic Txus Pérez en la base. "La 
junta creu que s'ha de potenciar 
l'àrea esportiva i hem pensat en 
la posada en marxa de la figura 
del director tècnic. Hem buscat 
el millor, perquè Amargant té 
una àmplia experiència i co-

HANDBOL  EL NOU PRESIDENT VOL POTENCIAR L'ESTRUCTURA FEMENINA, LA BASE I LA MASSA SOCIAL

neix perfectament el club. Per 
això, li hem encarregat el pro-
jecte global esportiu amb tres 
coordinadors", explica el presi-
dent Alfred Serra, que remarca la 

necessitat d'impulsar el femení: 
"som l'únic equip de la lliga es-
panyola que té un masculí i un 

El BMG d'Alfred Serra 

crea una direcció tècnica

PRESENTACIÓ  Alfred Serra en l'acte de presentació com a nou president

XAVIER SOLANAS

Campionat Europa

Antonio Garcia Robledo i Che-
ma Márquez han passat a la fase 
principal del Campionat d'Europa 
després d'aconseguir un ple de 
triomfs a la fase preliminar amb 
Espanya. Així, la selecció estatal 
passa a la segona fase amb dos 
punts, els que va aconseguir en 
la victòria contra Suècia, i lluitarà 
per obtenir un dels dos bitllets de 
la fase final contra les seleccions 
de Polònia, Alemanya, Rússia i 
Noruega. 

Garcia i Márquez, 

a la segona fase

"No és una final, però 
sí que és una semifinal"

FUTBOL  JOSÉ SOLIVELLES CONFIA EN EL TRIOMF DE L'ECG

L'Esport Club Granollers fa dues 
setmanes que no juga cap partit 
per l'afectació de la Covid-19 i 
dissabte, si la situació epidemio-
lògica ho permet, tindrà un duel 
transcendental contra un rival 
directe per la salvació, l'Ascó. Els 
granollerins són penúltims, amb 
12 punts, i els tarragonins, pe-
núltims amb 10. A més, tots dos 
arrosseguen dues setmanes sen-
se jugar i la necessitat urgent de 
guanyar per sortir dels llocs de 
descens. 

En aquestes dues setmanes sen-
se competir, l'ECG ha pogut recu-
perar diversos jugadors i treballar 
més l'aspecte físic. "No és una 
final perquè hi ha més partits, 
però si que és una semifinal. És 
un partit molt important con-

femení en la màxima categoria. 
Volem potenciar encara més el 
femení per tenir més jugado-
res referents, com vam fer amb 
Kaba Gassama".

El nou projecte també vol fer 
èmfasi en la massa social i es vol 
millorar, sobretot, l'assistència 
d'espectadors al Palau d'Esports. 
"Volem apropar el club al Va-
llès Oriental encara més", desta-
ca Serra, qui afegeix que l'entitat 
també vol potenciar encara més 
la competició de la Granollers Cup 
–aquests dos anys aturada per la  
Covid– i tenir més presència a les 
escoles. JL.RODRÍGUEZ B.

tra un rival directe, que ens pot 
permetre trencar una mala di-
nàmica, allunyar-nos d'un rival 
i veure com queda la diferència 
de gols", explica el tècnic José So-
livelles, que recorda que al partit 
de la primera volta el Granollers 
va guanyar al camp del carrer Gi-
rona, per 3 a 2. 

Confiança en la plantilla
El tècnic granollerí alerta de la 
necessitat de guanyar, ja que en 
cas de fer-ho el rival l'ECG bai-
xaria fins a la penúltima posició. 
"Estem en una situació que no 
seria dolenta del tot si guanyem 
els partits pendents que tenim, 
però hem de guanyar partits ja. 
L'equip ha millorat i juga mi-
llor, però toca guanyar i fer-ho 
de manera habitual", diu Soli-
velles, que confia en al bona feina 
de la plantilla: "crec que l'equip 
ha fet un salt endavant aques-
tes setmanes i que estem ben 
preparats per disputar el partit 
contra l'Ascó". JL.RODRÍGUEZ B.

ASCÓ - EC GRANOLLERS

Dissabte, 22 - 17 h Ascó

Lliga Guerreras

El KH-7 Granollers afrontarà la 
pròxima setmana l'eliminatòria 
de la Copa de la Reina a doble par-
tit contra el Morvedre: dimecres 
a Sagunt, i dissabte al Palau. Però 
abans, el sènior femení disputarà 
dissabte una nova jornada de la 
Lliga Guerreras Iberdrola a la pis-
ta del Caja Rural Aula Valladolid 
(19h). Les granollerines no van 
jugar la setmana passada contra 
el Salud de Tenerife, per positius 
en l'equip canari. 

Lliga a Valladolid, 

abans de la Copa

Copa del Rei

El Fraikin Granollers s'estrenarà a 
la Copa del Rei a la tercera ronda 
i ho farà amb el Sinfín, com a ri-
val. La federació espanyola va fer 
dimarts el sorteig de les elimina-
tòries, que es disputaran a doble 
partit entre el 2 i el 9 de febrer. 
L'anada es disputarà a Santander 
i la tornada, al Palau d'Esports. El 
guanyador passarà a la fase final 
de la Copa del Rei, que es disputa-
rà al municipi malagueny d'Ante-
quera del 25 al 27 de març. 

El BM Sinfín, rival 

del Fraikin BMG

POLIESPORTIU AMB UNA TRENTENA D'INFANTS FINS AL JUNY

L'Ajuntament de Granollers ha 
iniciat una prova pilot dins del 
projecte europeu Sport!Op! que 
suposa un treball conjunt entre 
els serveis d'esports i serveis soci-
als, en col·laboració amb entitats 
i clubs esportius de la ciutat en 
el procés de construir resiliència 
i millorar les habilitats socials 
d'infants en situació de vulnera-
bilitat. L'objectiu és que infants de 
Granollers puguin participar en la 
pràctica esportiva amb un vessant 
clarament inclusiu. 

D'aquesta manera s'ha fet un 
plantejament d'inclusió a diverses 
entitats esportives amb l'Associa-
ció de Patinatge Artístic, el Club de 
Futbol Finsobe, el Club de Futbol 
Ponent i el Club Atlètic del Vallès. 
En aquesta prova pilot, participen 
una trentena d'infants, d'entre 8 i 

S'inicia una prova pilot del 
projecte europeu 'Sport!Op!'

12 anys, amb una majoria de no-
ies, que han pogut escollir en quin 
club preferien fer esport. Fins al 
juny de 2022 tindran accés a ac-
tivitats esportives fora de l'horari 
lectiu dos dies a la setmana.

Aquest projecte pilot se centra 
en l'acompanyament i assessora-
ment als monitors. "S'ha plantejat 
la necessitat de desenvolupar 
formació relativa a la inclusió 
social i a l'educació en l'esport, 
tal com van proposar les en-
titats esportives de la ciutat", 
informa en un comunicat l'Ajun-
tament, que també explica que es 
farà un procés d'acompanyament 
als infants i les famílies "per fo-
mentar la participació esporti-
va, la introspecció, l'autoconfi-
ança, la motivació i la capacitat 
de socialització dels infants". 

L'exjugador Marc Amargant
és el nou director tècnic, 

amb tres coordinadors 
en masculí, femení  i base
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ARXIU
La Mitja Marató Granollers - les 

Franqueses - la Garriga afronta 

les dues últimes setmanes abans 

del tret de sortida del diumenge 6 

de febrer. L'AE La Mitja ha hagut 

de retocar algunes de les decisi-

ons que havia pres fa prop de dos 

mesos, quan va obrir inscripcions 

al novembre. L'afectació de la Co-

vid-19 té gran culpa de la situació. 

Tot i això, l'organització manté 

que el circuit del 2022 serà el tra-

dicional amb la sortida al carrer 

Esteve Terrades i l'arribada just 

davant del Palau d'Esports. 

La Mitja mantindrà les distàn-

cies de 21 km, 10 km i el Quart, 

però ha decidit que finalment no 

se celebri la Mini i la caminada de 

l'Open. "Són dues activitats de 

la Mitja que podrien provocar 

grans aglomeracions entre di-

ferents grups de risc, com ara 

els infants i la gent gran. L'Open 

hem decidit suspendre'l, en 

canvi, la cursa Mini pensem que 

més endavant la podríem fer 

ATLETISME  LA CURSA GRANOLLERINA REGISTRA MÉS DE 3.000 INSCRITS QUAN FALTEN 2 SETMANES

La Mitja ajorna la cursa Mini i 

suspèn la caminada de l'Open 

Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

FEBRER 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

8 FEBRER
9 a 11 h.
Trobada empresa. Grid Granollers.
SOSTENIBILITAT: TENDÈNCIES I 
OPORTUNITAT PER A LES EMPRESES
Lloc: Sala Oberta del Teatre Auditori 
de Granollers
Ajuntament de Granollers - 
Granollers Mercat

10 FEBRER
9.30 a 12.30 h. 
Empresa i emprenedoria. Formació.
GENERAR IDEES DE NEGOCI 
INNOVADORES: 
QUANTES MÉS MILLOR!
Granollers Mercat

15.30 a 19.30 h. 
Formació bonificable de 40 hores.
POWER BI EXPERT - PRESENCIAL
La Cambra de comerç - Granollers

11 FEBRER
9.30 a 12 h. 
Emprenedoria. Formació.
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA
Granollers Mercat

17 FEBRER
9.30 a 11.30 h. Empresa. Formació.
EL PROTOCOL CONTRA 
L’ASSETJAMENT SEXUAL: 
DEL PAPER A LA PRÀCTICA
Fundació SORLI

18 FEBRER
9.30 a 12 h. 
Emprenedoria. Formació.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Granollers Mercat

9 a 14 h. 
Formació bonificable de 30 hores.
NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL 
I CONTRACTACIÓ LABORAL. 
INICIACIÓ - PRESENCIAL
La Cambra de comerç - 
Granollers

21 FEBRER
10 a 12.30 h. 
Empresa i emprenedoria. 
Formació.
GESTIÓ FINANCERA 
I FINANÇAMENT PER 
A PROJECTES DE PERSONES 
EMPRENEDORES
Granollers Mercat

23 FEBRER
10 a 12 h. 
Empreses. 
Jornada.
BLOCKCHAIN I LA SEVA 
ADOPCIÓ A NEGOCIS 
TRADICIONALS
Cambra de Comerç de Barcelona - 
delegació Granollers

24 FEBRER
9 a 14 h. 
Formació bonificable de 15 hores.
OPERACIONS I FUNCIONS D’EX-
CEL PER A LA LOGÍSTICA - PRE-
SENCIAL
Cambra de Comerç de Barcelona - 
delegació Granollers

25 FEBRER
9.30 a 13.30 h. 
Formació. 
Empresa i emprenedoria.
TIK TOK PER A NEGOCIS
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!

quan la situació epidemiològi-

ca millori", assenyala el respon-

sable de la Mitja, Toni Cornellas.

També apunta que, pel que fa a 

la cursa de la Mitja, s'han retirat 

tots els serveis en espais tancats, 

com ara els vestidors, la ludoteca 

i la zona de massatges. Tot i això, 

hi haurà servei de guarda-roba en 

un espai exterior habilitat. 

A més, l'organització redueix 

el límit d'inscripcions, que passa 

de 6.000 a 4.000. "Volem fer la 

Mitja i volem enguany intentar 

tornar a baixar de l'hora", diu 

Cornellas. A dues setmanes per la 

celebració de la cursa, l'organitza-

ció registra més de 3.000 inscrits, 

majoritàriament són de la cursa 

de 21 km. JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

EN RUTA  Un dels moments d'una edició passada pel centre de Granollers

El CBG masculí afrontarà dissab-

te un duel trascendent per apro-

par-se a la fase d'ascens de la Copa 

de Catalunya. Els granollerins 

ocupen el quart lloc, amb vuit vic-

tòries, i rebran el Santa Coloma, 

que és el cinquè classificat, també 

amb vuit triomfs, però amb dos 

partits menys. Per aquest motiu, 

és de vital importància una vic-

tòria granollerina que li permeti 

consolidar-se entre els quatre pri-

mers classificats. El CBG va gua-

nyar la jornada passada contra el 

Sant Josep, per 70 a 72. 

Pel que fa al CBG femení, visi-

ta la pista barcelonina del Safa 

Claror, que ocupa el penúltim lloc 

amb tres victòries. El Granollers, 

que ve de perdre contra el CEJ 

(56-60), és quart per la cua. 

El CBG té un duel 

directe per la fase 

d'ascens a casa

BÀSQUET | Copa Catalunya

CBG MASCULÍ - SANTA COLOMA

Dissabte, 22 - 17.45 h Granollers

La Copa del Rei va mostrar les 

dues cares d'una moneda als dos 

futbolistes granollerins als vui-

tens de final. La cara va ser per a 

Jordi Mboula, amb el Reial Mallor-

ca, i la creu per a Ignasi Vilarrasa, 

de l'Atlètic Balears.

Mboula, que no va jugar cap mi-

nut de l'eliminatòria dels vuitens 

de final, va veure des de la ban-

queta com el Reial Mallorca s'im-

posava dissabte contra l'Espa-

nyol, per 2 a 1, en un duel ajustat. 

El granollerí fins aquesta ronda, 

era un habitual a la competició del 

ko. Pel que fa a Vilarrasa va viure 

dins el terreny de joc com s'esva-

ïa el somni de l'Atlètic Balears en 

perdre per la mínima contra el 

València (0-1) i d'aquesta manera 

quedar eliminat l'únic equip de la 

Primera RFEF –tercera categoria 

estatal–. El granollerí va ser titu-

lar i va jugar fins al minut 63 de 

partit.  

El sorteig de la pròxima elimi-

natòria de la Copa del Rei tindrà 

lloc divendres. 

Jordi Mboula, als 

quarts de final i 

Vilarrasa, eliminat

FUTBOL | Copa del Rei

SAFA CLAROR - CBG FEMENÍ

DiSSABTE, 22 - 18 h Barcelona
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ANTONIO AMIGO / FCA
Mario Viñas, de l'Agrupació Atlè-

tica Catalunya, progressa satisfac-

tòriament en l'inici de la tempora-

da de marxa després d'aconseguir 

el subcampionat del Campionat 

de Catalunya dels 20 quilòmetres, 

que va tenir lloc diumenge amb 

la disputa de la setena edició del 

Gran Premi de Marxa del Ven-

drell. El marxador granollerí va 

aconseguir la seva millor marca 

personal amb un temps d'1 hora,  

28 minuts i 58 segons. 

Amb el segon lloc de Viñas, 

aquest trencava una ratxa de tres 

victòries seguides catalanes als 20 

quilòmetres marxa, des del 2019. 

Enguany, va trobar-se en cursa 

un jove marxador sub-23, Paul 

Mcgrath, que va ser més ràpid en 

uns cinc minuts. El granollerí ja 

estava avisat perquè el marxador 

l'any passat havia guanyat l'or a 

l'Europeu sub-20 i el bronze del 

Mundial sub-20. "És un jove amb 
molt talent, però jo estic molt 
content del meu registre, per-

ATLETISME | Marxa  EL GRANOLLERÍ QUEDA SEGON ALS 20 KM I ES POSA COM A OBJECTIU ACONSEGUIR EL BITLLET PER AL MUNDIAL

Mario Viñas, subcampió català  

amb una millor marca personal

què suposa la meva millor mar-
ca personal", explica el granollerí 

de 25 anys.

Mario Viñas té com a principal 

objectiu aquesta temporada acon-

seguir la classificació per disputar 

el Campionat del Món, que tindrà 

lloc a principis de març a l'Aràbia 

EN CURSA  Mario Viñas al Gran Premi de Marxa del Vendrell

El Club Natació Granollers ha que-

dat al 10è lloc de l'Astrapool Open 

Internacional Catalunya de Na-

tació absolut, que va tenir lloc el 

cap de setmana a la piscina del CN 

Terrassa. Aquesta va ser una com-

petició que va servir per estrenar 

l'any en piscina llarga i que el club 

granollerí va obtenir fins a cinc 

podis. Estel Galo va ser novament 

la gran protagonista de la delega-

ció de la natació granollerina amb 

tres podis després d'aconseguir 

l'or dels 200 metres papallona, la 

plata dels 1.500 metres lliures i 

el bronze dels 800 metres lliures. 

Héctor Morales es va proclamar 

subcampió als 200 metres estils, 

fent un molt bon paper als 400 

metres estils amb un quart lloc. La 

cinquena medalla granollerina va 

ser d'Arnau Colomer, que va su-

mar una plata a la final B als 100 

metres lliures i es va classificar 

quart als 100 metres papallona. 

Un dels propers objectius del 

CNG serà l'Open de Màlaga, que 

tindrà lloc a principis d'abril. 

El CNG se situa al 

top-10 de l'Open 

absolut a Terrassa

NATACIÓ

Saudita. Per aconseguir el bitllet, 

el granollerí necessita quedar en-

tre els cinc primers classificats del 

Campionat d'Espanya de 35 km, 

que se celebrarà a finals de gener 

a Lepe (Huelva). "Vaig afrontar el 
català com un test perquè l'es-
tatal són 35 km i vaig compro-
var que estic obtenint resultats 
perquè vaig anar de pressa", 

diu Viñas, que enguany afronta el 

canvi de la màxima distància de la 

marxa, que es redueix dels 50 als 

35 km. "Ens estem adaptant tots, 
és un canvi a cegues, pràctica-
ment. Són ritmes diferents per-
què ara has de buscar més la ve-
locitat", argumenta el marxador.

Podis del Club Atlètic
Al Campionat de Catalunya de 

marxa, també va participar una 

delegació d'atletes del Club Atlètic 

Granollers, que va sumar un bron-

ze. En la categoria sub-20, Carla 

Saiz va ser tercera, mentre que 

Laura Monje, en sub-23, va fregar 

el podi amb el quart lloc.

El club també va participar al 

català de cros amb tres metalls: 

en la categoria sub-18, amb l'or de 

Pau Portet i la plata d'Aniol Cla-

vell, i en sub-12, amb l'or de Mar-

cel Samsó.  jl.rodríguez beltrán
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CULTURA

Pintures de Joan AizaDiddley bow a ritme de blues al Centre Cívic Nord
El pintor Joan Aiza inaugura divendres  
(19 h) al centre cívic Nord l'exposició  
Música i dansa, amb peces realitzades amb 
aquarel·la, cafè i tinta xinesa. La mostraes podrà visitar fins al 10 de febrer.

El diddley bow és un instrument d’una corda originari d’Àfrica i quan va 
arribar a Amèrica va ser incorporat al món del blues. El DiverDivendres al Centre Cívic Nord (17.30 h) ofereix l’oportunitat d’aprendre a construir-ne un amb objectes reciclats, i també les tècniques bàsiques per tocar-lo. 
L’activitat és gratuïta amb inscripció familiar i és a càrrec de Sergi Estella.

El divendres de la setmana pas-
sada Toundra va publicar el seu 
sisè disc, Hex. Després de diversos 
ajornaments a causa del coronavi-
rus, la casualitat ha volgut que el 
primer concert de la gira de pro-
moció sigui el que faran dissabte a 
la sala Nau B1 (22 h).

La novetat serà doble, perquè 
el grup teloner, el trio barceloní 
d'sludge metal i doom instrumen-
tal Malämmar, també estrenarà el 
seu nou treball, l'EP Mazza, en el 
que serà el seu retorn als escena-ris des de 2019. El seu guitarrista 
és el dissenyador badaloní Xavi 
Forné, fundador del prestigiós es-
tudi Error! Design, molt orientat a 
l'escena rock.

Apagar el foc amb benzina
Editat en format vinil, Hex ha es-tat definit com el treball més in-
conformista i enrabiat del quartet 
madrileny. La suma de molts mo-
ments d'enuig vital, desassossecs 
íntims, indignacions polítiques i 

Doble nit d'estrena amb el rock
instrumental de Toundra i Malämmar

MÚSICA  EL GRUP TELONER I EL CAP DE CARTELL PRESENTEN ELS SEUS NOUS TREBALLS, DESPRÉS DE L'ATURADA PANDÈMICA

TOUNDRA

TOUNDRA  Quatre amics de l’escena post-hardcore van crear el grup el 2007

pors pandèmiques. Al grup no li 
calen textos per expressar aquest 
descontentament ni per deixar 
constància del seu posicionament 
davant la vida. És la demostració 

que una música completament 
instrumental pot ser compro-
mesa, en termes ideològics. Per 
si hi havia algun dubte només cal 
escoltar el disc: tota la cara A està 

ocupada per una composició de 
22 minuts de durada titulada El 

odio (però dividida en tres parts 
per poder accedir a plataformes 
digitals com Spotify). Esteban 
Girón, guitarrista i cara visible del grup afirma que "és una obra 

que pot cremar, però també 

serveix com a reflex de la reali-
tat. Una fotografia de tanta gent 
que està fins als nassos".

Toundra destaca el fet que Hex 
és el fruit d'un període d'aturada i de reflexió, fet amb el temps que els ha proporcionat el confina-
ment. Cuinat a casa, amb estudis domèstics i enregistrat finalment 
l'estiu passat a Sant Feliu de Guí-
xols, amb el seu productor de confiança, Santi Garcia. Un treball amb influències tan dispars com 
la pel·lícula muda El gabinet del 

doctor Caligari; la simfonia nú-
mero 7 del compositor rus Dmitri 
Shostakovitx; els discos conceptu-
als de The Who i la música de King 
Crimson o Fugazi.  

DANSA  L'ESPECTACLE D'IT DANSA INCLOU UNA COREOGRAFIA D'ESTRENA I UN WORK IN PROGRESS

Quatre visions diferents de la 
vida i la dansa contemporània
IT Dansa és un projecte educatiu 
de l'Institut del Teatre, creat fa 25 
anys per promocionar els balla-
rins que encara estudien i estan a punt de graduar-se. Els més des-
tacats experimenten durant dos anys el que significa formar part 
d'una companyia professional. Di-vendres (20 h) una part d'aquests 
joves de diferents nacionalitats 
seran al Teatre Auditori per pre-
sentar un espectacle constituït per quatre coreografies diferents.

El programa s'inicia amb 
Twenty eight thousands waves, 
una creació que Cayetano Soto va concebre el 2014 per al Ballet BC 
del Canadà i que es podrà veure en 
una versió que encara està en pro-

cés de creació. Per idear la peça, Soto es va inspirar en les 28.000 
onades que cada dia impacten, de 
mitjana, contra un petrolier, com 
a metàfora per parlar de la resili-
ència, la vida i la mort i la capaci-
tat de supervivència.

A continuació, l'estrena de Lo 

que no se ve, de Gustavo Ramírez, és una peça intimista i de gran 
sensibilitat on tres duets inter-
preten diferents maneres d'en-
tendre les relacions de parella.

The prom de Lorena Nogal té 
com a protagonista a un conserge 
d'un institut que ha de recollir les 
restes d'una festa de graduació. 
Els seus records cobren vida so-
bre un collage musical dels anys 

80, dinàmic, colorit i humorístic.La quarta i última peça és Kaash, 
una de les principals creacions 
d'Akram Khan, un clàssic recent 
de la dansa contemporània i con-
siderada una veritable revolució 
plàstica. Es tracta d'un espectacle de dansa pura i gran exigència físi-
ca, amb música basada en les per-
cussions tribals, una evocació de 
l'origen del món que trasllada els 
espectadors a una Índia enèrgica 
i salvatge.

L'espectacle duu el segell Activi-tat 360°, això vol dir que inclourà 
una presentació prèvia a càrrec 
del Col·lectiu Recomana (19 h) i 
una conversa postfunció amb la 
companyia.  

Crítica i públic coincideixen a l'ho-
ra d'elogiar la principal virtut de 
Molsa, l'adaptació que Thomas 
Noone ha fet de la multipremiada 
novel·la infantil del mateix títol 
de David Cirici. El director i core-
ògraf ha aconseguit conciliar, de 
manera totalment harmònica, la 
dansa contemporània, el teatre de 
marionetes i la vídeoprojecció. El 
resultat, que ha enlluernat tant a 
grans com a petits, arribarà dis-
sabte a les Franqueses. 

L'obra és la història de la sepa-
ració i el reencontre de la Janinka 
i el seu gos, Molsa. La guerra els 
allunya, però l'amistat supera 
totes les barreres i, després de 
moltes desventures, es retroben. 
Noone tradueix al llenguatge de la 
dansa les emocions que recorren 

'MOLSA' CONJUGA BALL, VÍDEO I TITELLES PER A PETITS I GRANS

Un cant a l'amor, l'amistat, 

la fraternitat i la solidaritat

Agevo conversa 

amb l'escriptor i 

periodista musical 

Jordi Sierra i Fabra

Als 12 anys Jordi Sierra i Fabra ja 
havia decidit que la seva vocació era 
la de novel·lista, després de comple-tar un primer manuscrit de 500 pà-
gines. La descoberta del rock, però, 
va capgirar momentàniament els 
seus plans. Durant una colla d'anys 
va ser un dels periodistes musicals més influents del país, com a funda-
dor del programa de ràdio El Gran 

Musical, a la Cadena Ser, i com a 
director de les publicacions espe-
cialitzades Disco Express i Popular 

1. També va llençar la revista Super 

Pop i com a historiador va signar 
més d'una cinquantena de biogra-fies d'artistes i grups de pop i rock.A la dècada dels 80 va irrompre 
en el món de la narrativa infantil i 
juvenil, tant en català com en caste-llà, fins al punt que és segurament l'autor més prolífic –i multipremi-at– del país, amb més de 400 títols 
traduïts a 25 idiomes. Dimarts al Museu (18.30 h), 
serà el protagonista d'un col·loqui 
d'Agevo. i

XERRADA

el relat  i deixa que els dinàmics 
moviments de cada escena i els 
titelles gegants de Martí Doy, ma-
nipulats pels mateixos ballarins, el facin avançar.

Molsa és un espectacle familiar gens convencional. Una proposta 
poètica i, alhora, divertida, que ex-
plica una història emotiva i tendra 
enmig de la misèria i la desespe-
ració de la guerra. La companyia 
de Noone ha sabut condensar en 
un espectacle familiar de durada breu –només 45 minuts– el que és 
més essencial de la sensible histò-
ria de Cirici. i

Ds 22 de gener, 18 h
Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 5 i 4 €
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ART  ACORD AMB EL MNAC PER A UNA NOVA PRÒRROGA DE LA CESSIÓ DE LES TAULES GÒTIQUES

Unes 8.700 visites al retaule
El Museu de Granollers ha arribat 

a un nou acord amb el Museu Na-

cional d'Art de Catalunya (MNAC) 

per prorrogar novament la ces-

sió de les taules gòtiques de Sant 

Esteve del taller dels Vergós, que 

conformen l'exposició d'aquestes 

joies del gòtic català així com de 

documentació i imatges per a una 

visió històrica del Granollers de 

principis del segle XX, l'època en 

què la ciutat es va vendre les tau-

les per construir la part central 

de l'hospital-asil. Així la mostra es mantindrà oberta fins al juny 
d'enguany.

Des que es va inaugurar l'expo-

sició ha estat visitada per més de 

8.700 persones. De fet, el Museu 

de Granollers ha desenvolupat un 

programa d'activitats al voltant 

de la mostra per tal de donar a 

conèixer les característiques i la 

història del retaule, com era Gra-

nollers en l'època del seu encàr-

rec, perquè es va vendre i què va significar per la ciutat. S'hi han fet 

44 activitats. A conseqüència de 

la Covid-19, les activitats progra-

mades de març 2020 a setembre 

2021 es van haver de suspendre. 

L'octubre de 2021 es van repren-

dre les visites comentades i les 

conferències, que es retransmeten 

en directe i que es poden consul-

tar al canal YouTube del Museu.

ARXIU

EXPOSICIÓ ESTRELLA  La mostra ha estat la més visitada els darrers dos anys

També s'ofereixen visites peda-

gògiques als centres educatius, des de primària fins a batxillerat i a les 
escoles d'adults. El Museu destaca 

l'alta demanda de les escoles per 

visitar l'exposició: 1.537 alumnes 

han fet visita comentadades que es 

va inaugurar i enguany han passat 

31 grups escolars i d'adults. 

Més d'una dècada després de l'es-

trena, l'adaptació de la sarsuela La 

corte del faraón ideada per la com-

panyia Milnotes torna diumenge 

al Teatre Auditori de Granollers 

(19 h), amb una rentada de cara. 

L'aposta és ambiciosa. L'objectiu 

és convèncer als incondicionals de 

l'anomenat género chico, però tam-

bé atraure els espectadors joves. 

Els ingredients per fer-ho són l'hu-

mor i la picardia, dos elements con-

substancials a aquesta obra que ja 

va néixer en certa manera com una 

paròdia burlesca de l'Aida de Verdi.

Aquí, però, se substitueix la so-

lemnitat operística pels equívocs 

i els embolics de vodevil, les can-

çons picants i els diàlegs farcits de 

dobles sentits i insinuacions de ca-

ràcter sexual. La versió proposada 

per la companyia també amplia el 

triangle amorós de l'original amb la 

incorporació d'un nou personatge, 

Arikón, i un nou número musical.

Tot plegat situa aquest muntatge 

de La corte del faraón a mig camí en-

tre la sarsuela, l'opereta i la comèdia 

musical amb elements de vodevil i 

de cabaret. Milnotes embolcalla tot 

aquest còctel amb grans dosis d'op-

timisme i amb la millor de les llaça-

des: escenografia de gran aparell, 

un vestuari de fantasia carregat de 

lluentons, música en directe servida 

per una orquestra de 24 músics, un 

cos de ball amb una desena de balla-

rins i 25 persones integrant el cor.  

TEATRE  LA COMPANYIA FA UNA RELECTURA EN CLAU DE VODEVIL

L'Egipte més arrauxat, 

en l'adaptació de 'La corte 

del faraón' de Milnotes

El gener és temporada de rebaixes, també a Escena grAn, que enceta 

l'any oferint descomptes del 50% en el preu d'alguns espectacles. Les 

entrades per a la visita de la companyia de dansa contemporània IT 

Dansa (21 de gener), el concert de Toundra (22 de gener), l'obra de 

teatre The end is night (28 de gener), els clàssics simfònics del Jove Pro-

jecte Orquestral (29 de gener), l'obra de teatre 36+1 (30 de gener) i el 

concert de l'Orquestra de Cambra de Granollers Cartes íntimes, cartes 

d'amor (6 de febrer) es troben a meitat de preu. Per gaudir del des-

compte només cal haver seleccionat les butaques en el procés de com-

prar, introduir el codi REBAIXESEG a l'apartat Tens un codi promocio-

nal? i s'aplicarà de manera automàtica.  

Rebaixes a Escena grAn

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. 

Pop rock a capella amb Sound 8 a Llerona

El juliol de 2020, l'expresident 

Jordi Pujol, que aleshores tenia 90 

anys, va pujar al cim del Tagama-

nent amb motiu de la inauguració 

de les obres de restauració del 

conjunt monumental de l'antic 

castell i de l'església. Per a ell, 

però, aquest fet tenia una trans-

cendència molt més íntima i per-

sonal. 80 anys abans, poc després 

d'acabada la guerra, un jove Pujol 

ja hi havia pujat, acompanyant el 

seu oncle. Com explica a les seves 

memòries, va ser una experiència 

que va marcar la resta de la seva 

trajectòria política, i aquest gest 

es va llegir com una metàfora del 

procés de reconstrucció del país.

L'anècdota ha inspirat Eva Ma-

rín l'acció performativa participa-

tiva De com pujar al Tagamanent 

i no veure-hi res, una excursió 

que s'iniciarà dissabte a la zona 

d'aparcament de Roca Umbert 

(9.30 h) i que forma part del pro-

jecte de recerca  Cims, conquestes 

i esquerdes, recentment becat per 

la Generalitat.

ROCA UMBERT ACOLLIRÀ L'ACCIÓ 'DE COM PUJAR AL TAGAMANENT I NO VEURE-HI RES'

Política i performance La proposta de l'artista "explo-

ra el relat simbòlic que una part 

del món polític ha erigit en el 

paisatge de muntanya català". 

En una revisió crítica, Marín pro-

posa la utilització d'un dispositiu 

que limita la visió panoràmica de 

les vistes des del cim, així com la 

lectura compartida amb les veus 

superposades de textos polítics, 

"per tal de provocar una es-

querda en l'ideal heroic, patri-

arcal, i de conquesta que vincu-

la política i excursionisme".

Les inscripcions ja es poder fer, 

a través del web de Roca Umbert 

–rocaumbert.com–.  c.r.
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 20 al diumenge 23 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 3º 12º -1º 11º 0º 13º 1º

LITERATURA  LA PROLÍFICA AUTORA DE LLINARS DEL VALLÈS PRESENTA LA SEVA 13a NOVEL·LA

Marina Martori parla de l'amor 

des de la narrativa del cinema
L'esclat del coronavirus ha repre-

sentat una commoció mundial que 

ha tingut tints dramàtics però que, 

paradoxalment, en l'àmbit creatiu 

ha donat per a molt. A l'escripto-

ra Marina Martori, per exemple, 

el confinament li va proporcionar 

temps per escriure la seva tretze-

na novel·la, Nit americana (Viena 

Edicions), que avui dijous es dona 

a conèixer a la llibreria La Gralla 

(19 h), amb presència de l'autora i 

presentació a càrrec de Martí Na-

dal, director de l'editorial Alpina.

El títol sembla evocar la pel·lí-

cula homònima de François Truf- 

faut i, de fet, la novel·la és un 

confessat homenatge al món del 

cinema, que esdevé protagonista 

indirecte d'aquesta història de de-

samor, a través de múltiples refe-

rències. La Blanca és una guionis-

literàries de la temporada. De mo-

ment, Marina Martori ja es troba 

immersa en un atapeït calendari 

de presentacions promocionals 

per tot el país. 

LA PORTADA DEL LLIBRE

VIENA EDICIONS
ta de documentals amb una vida 

perfectament organitzada a qui 

la notícia de la mort del seu pare, 

amb qui pràcticament no tenia re-

lació, la trastoca i remou. Alesho-

res comença un viatge en primera 

persona a diferents moments de 

la seva vida per comprendre, a 

través del llenguatge que millor 

entén, el cinematogràfic, per què 

l'amor, sobretot el que no reps, fa 

tant de mal.

L'autora de Llinars del Vallès 

ho resol amb un llenguatge àgil, 

directe, construït a partir de fra-

ses curtes i símils cinematogrà-

fics. El seu nou llibre ja ha estat 

escollit com una de les novel·les 

destacades de l'edició d'enguany 

del programa Sant Jordi de Nadal, 

organitzat pel Club TresC, i pot 

esdevenir una de les revelacions 

FUTBOL. DISSABTE 22, 17 h
FC ASCÓ - EC GRANOLLERS
Municipal d'Ascó. Amb Emma Montané

BÀSQUET. DISSABTE 22, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB SANTA COLOMA
Pavelló del c Girona. Amb Guillem Raich i 
Arnau Moya

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

La creixent despoblació rural i la  

progressiva mecanització del camp 

amenacen de desnaturalitzar o, fins i 

tot, de diluir la celebració de la festi-

vitat de Sant Antoni, que té un origen 

pagès. A Llerona, el consell parroquial 

va recuperar aquesta tradició el 2018, 

gràcies a la implicació dels pagesos.

Diumenge al matí els feligresos es 

van congregar al voltant de  l'església 

de Santa Maria, escenari de la  

benedicció del bestiar de granja i de 

les mascotes domèstiques. La trobada 

va incloure un tast de borregos de 

Cardedeu, regats amb vi bo.

          La festa de 

Sant Antoni es manté 

ben viva a Llerona

A.MulrOONEy

Trenquem Armaris 

estrena un club 

de lectura LGTBI+

Trenquem Armaris, l'associació 

que treballa en pro de la comunitat 

LGBTI+, presenta el seu nou club 

de lectura entorn d'aquesta temà-

tica. De moment amb tres sessions 

a la llibreria La Gralla, conduïdes 

per l'activista Mariona Redbull. El 

títol que la inaugurarà, dissabte 

(12 h), amb presència de l'autor, és 

El power ranger rosa, del periodis-

ta i antropòleg Christo Casas, un 

llibre de poc més de cent pàgines 

que s'ha convertit en un dels èxits 

editorials de la temporada. 

Joan Fontcuberta inaugura dime-

cres (19 h) l'exposició Poemes de 

l'alquimista: un assaig fotogràfic. 

Es tracta d'un poemari visual que 

ret homenatge al llibre homònim 

de Josep Palau i Fabre, un dels tí-

tols centrals de la seva producció i 

de la poesia catalana del segle XX.

El projecte participa de l'interès 

de Fontcuberta per la degradació 

de les imatges, alhora que també 

perllonga la tradició artística i po-

ètica de l'objecte trobat. Tal com 

ell mateix explica, "imatges fetes 

malbé, fotografies malaltes que 

han perdut la seva condició do-

cumental, fotografies despro-

veïdes de memòria i, per tant, 

inhabilitades a continuar habi-

tant els arxius". Algunes de les 

peces presents a l'exposició han 

estat realitzades expressament 

per a aquesta mostra a l'Arxiu de 

Granollers. i

Fontcuberta 'imagina' la
poètica de Palau i Fabre

ART  LA MOSTRA AL MUSEU ES PODRÀ VISITAR FINS AL 6 DE MARÇ
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L'anglès s'aprèn parlant i jugant

Cambridge School organitza dues activitats gratuïtes avui, 

dijous, a la Biblioteca Roca Umbert, per posar en pràctica 

la parla i l’escolta de l’anglès. Crazy Quiz! (17.30 h) és un 

concurs infantil amb jocs lingüístics. Library Talks (18.45 h) 

és una conversa per adults amb un nivell mitjà.

Escalfant motors per al Tastautors

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 20

19 h Sala Nau B1

Amb G de Granollers - Jornades de 

talent local: Ariadna Grau, empresària i 

infl uencer sobre nutrició
19 h Museu de Granollers

Ciència i cultura a Granollers durant el 

primer franquisme. Ponència a càrrec 
de Miquel Carandell (UAB)

19 h Llibreria la Gralla

Presentació del llibre Nit americana

de Marina Martori
19 h Dràstik Punkaires

Sessió de dj a càrrec del col·lectiu
Rivert T Soundsystem
20.30 h Sala Francesc Tarafa

Com fer que el cor condueixi el cervell: 

coherència cardíaca, conferència a 
càrrec de Guillem Díaz
DIVENDRES, 21

17.30 h Centre Cívic Nord

DiverDivendres: Taller de diddley bow 
a càrrec de Sergi Estella
19 h Centre Cívic Nord

Inauguració de l'exposició Música i 

dansa. Pintures de Joan Aiza 

AGENDA

20 h Teatre Auditori de Granollers

IT Dansa

DISSABTE, 22

12 h Llibreria la Gralla

El power ranger rosa de Christo Casas. 
Presentació del club de lectura de 
temàtica LGTBI+de Trenquem Armaris
19.30 h Now Granollers

Tardeo de rumba: El Rumbo en concert
20.16 h Dràstik Punkaires

Concert acústic i exposició de pintures 
de Laura Crehuet (Les Creuet)
22 h Sala Nau B1

Toundra en concert
DIUMENGE, 23

11 h Museu de Granollers

Itinerari Els bombardejos del 39

18.30 h Now Granollers

Diumenge de moNOWlegs, amb
Carlitos i Miguel Ángel Marín
20 h Teatre Auditori de Granollers

La corte del faraón. Sarsuela

DIMARTS, 25

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Taller de pràctica fi losòfi ca càrrec de 
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
18.30 h Museu de Granollers

Agevo: Col·loqui-conversa amb

Enguany el Tastautors de Cardedeu, el cicle "per a gurmets de la música" arriba a 
la seva majoria d'edat. La 18a edició arrenca el 29 d'aquest mes i fins al 12 de febrer 
oferirà quatre concerts al Teatre Auditori. En l'espectacle inaugural Pau Roget obrirà 
pas a les cantautores Gessamí Boada, Paula Grande i Magalí Sare. Les seguiran 
Isabel Vinardell Duet, El petit de Cal Eril, Marc Parrot i Eva Armisén i Roger Mas. 
Tota la informació i la venda d'entrades es pot trobar a www.tastautors.cat.

Però abans que tot això succeeixi, hi ha hagut un avançament. Diumenge (18.15 h) 
Joan Colomo posa el punt final al OFFTastautors, un pròleg que des de començaments 
de gener ha omplert de música l'espai cultural i gastronòmic Tarambana. El veterà 
músic de Sant Celoni posarà la cirereta, presentant els continguts del seu setè àlbum 
d'estudi, Disc trist, en el qual retrata amb lucidesa i honestedat el món incert que vivim. 
Un retrat dolç i amarg, tan depriment com encoratjador, sobre el desconcert vital.

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 
Joan Foncuberta. Poemes de

l'Alquimista. Fins al 6 de març
Afi nitats. Sobre les col·leccions del 
Museu de Granollers. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al juny
Museu de Ciències Naturals 

Playmobil i natura. 

Fins al 27 de febrer

Les cuques. Fins al 30 de gener
Tu investigues! Permanent
Invertebrats Sala permanent
Aula de paleontologia (permanent)
Aula de malacologia (permanent)
Biblioteca Can Pedrals

Monstres. Fotografi es 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
Centre Cívic Nord

Música i dansa. Pintures de Joan 
Aiza. Fins al 10 de febrer
Espai Gralla - Llibreria la Gra

L'aventura d'il·lustrar i contar
cançons. Fins al 17 de febrer

DIJOUS, 20

19 h Centre Cultural de Bellavista

Parlem de sexualitat i afectivitat a casa. 

Taller per abordar l'educació
afectivo-sexual amb infants i joves
DISSABTE, 22

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Molsa, a càrrec de Thomas Noone 
Dance. Dansa
DIUMENGE, 23

11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats
11.30 h Parròquia de Santa Maria de 

Llerona

Cicle musical Encicla't: cor Sound 8 
dels Amics de la Unió
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Concert d'hivern de l'Escola Municipal 
de Música

l'escriptor i periodista musical Jordi 
Sierra i Fabra
DIMECRES, 26

19 h Museu de Granollers

Inauguració de l'exposició Joan

Fontcuberta. Poemes de l’alquimista

LES FRANQUESES
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