somgranollers.cat

ANY VIII Núm. 349 12 maig 2022

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

ENTREVISTA

ENTITATS

JOAN 'CHICHI' CREUS: "A GRANOLLERS EM
SENTO MOLT ESTIMAT I EM SATISFÀ MOLTÍSSIM
VEURE LA MEVA SAMARRETA AL PAVELLÓ" 2 a 4

EL CENTRE D'ESTUDIS COMMEMORA 70 ANYS
AMB LA PUBLICACIÓ DEL NÚMERO 26è DE
LA REVISTA 'PONÈNCIES' I EL 17è PREMI CAMÍ RAL

8

INVERSIONS EL GOVERN LOCAL ANUNCIA ELS 13 PROJECTES MÉS VOTATS DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I ES COMPROMET A EXECUTAR-LOS 6 i Edit.

Triats els carrils bici i més arbrat
Entre les propostes amb més suports també hi ha la millora de l'espai fluvial i un espai esportiu polivalent al Parc Firal

ATURADES LES OBRES DE LES PISCINES
L'empresa Abolafio renuncia a executar els treballs per l'augment de preu del
material de construcció i acorda amb l'Ajuntament rescindir el contracte 7

AJUNTAMENT

SUCCESSOS

EDUCACIÓ

LITERATURA

CULTURA POPULAR

Una nau de l'avinguda Europa,
amb cartró i maquinària, queda
destruïda per un incendi en què van
treballar 15 dotacions de Bombers 9

Unes 200 empreses
del Vallès Oriental ofereixen
pràctiques per alumnes de
formació professional dual 18

Roca Umbert se suma
amb una exposició i un mural
al 50è aniversari del poemari
'La Fàbrica' de Martí i Pol 26

El Drac celebra els
30 anys de vida,
després de l'aturada
pandèmica 30

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.
I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

“Jo sempre
he sabut
escollir bé”
93 860 60 73

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

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

DJ, 12 MAIG 2022

2

EN PORTADA

CBG,
anys de
"lluita i convicció"
El Club Bàsquet Granollers celebrava diumenge les nou dècades
d'història, amb la presentació dels equips i un homenatge a Joan
'Chichi' Creus, qui va defensar-ne la samarreta 14 temporades
La �igura de Joan Chichi Creus ja és
eterna al pavelló municipal del carrer Girona. La samarreta de l'exjugador del Club Bàsquet Granollers,
durant 14 temporades, ja penja al
pavelló de la ciutat amb el nom i
cognom i el dorsal 10 de l'ídol del
club granollerí, que diumenge va
rebre un homenatge durant la celebració dels 90 anys de l'entitat.
Passat, present i futur es van
ajuntar per l'acte de celebració de
les nou dècades d'existència del
club granollerí, que va omplir de
gom a gom el pavelló de bàsquet
amb exjugadors i esportistes.
L'acte va començar amb el triomf
del sènior masculí contra el Montgat (93-64), de la fase d'ascens a
la Lliga d'EBA. Tot seguit, el CBG
va fer l'acte de presentació del
club amb prop de 400 esportistes, 35 equips, entre aquests, el
de bàsquet en cadira de rodes, i
60 entrenadors. "Es guanyi o es
perdi, el nostre club és amistat,
respecte, esforç, orgull, passió,
equip, il·lusió i compromís", va
dir el president del CBG, Joan Nadal, a la graderia del pavelló.
El club va lliurar les insígnies
als esportistes que han complert
10 anys a l'entitat: Jordi Callizo, Ander Casado, Jordi Fité, Pau
Berbois, Gerard Quintana, David
Manchón, Roger Gumà, Roger Armengol, Teo Conchillo, Marc Garcia, Ignasi Maspons, Fran Pérez,
Carla Valverde, Joel Murciano,

A.MULROONEY

PRESENTACIÓ La festa també va comptar amb amb la presentació dels 35 equips federats d

CELEBRACIÓ El logo dels 90 anys va coronar el pastís d'aniversari
Jofre Murciano, Arnau Murciano i
Adama Dansokho.
Tot seguit, el CBG va celebrar els
90 anys de l'entitat amb un ampli
repàs a la seva trajectòria, que
d'entre les diferents etapes, hi ha
un cicle de 16 temporades a l'elit
del bàsquet estatal amb 6 a l'antiga Primera Divisió i 10 a la lliga
d'ACB, amb un total de 496 partits
de lliga. Durant l'acte es va mencionar als 17 presidents del CBG, es
va lliurar un ram de �lors als jugadors més veterans a Andreu Rius
i Maria Real –no va poder ser-hi i
el va recollir Montserrat Ponsa– i
l'Esbart Dansaire Granollers, que
també compleix 90 anys, va fer el
ball de donzelles i d'homenatge.
L'acte va acabar amb el pas-

tís dels 90 anys, que van portar
diferents jugadors del club amb
Montse Ponsa, Andreu Rius, Núria
Delaurens, Óscar Cervantes, Anna
Or�ila, Romà Cutrina, Alba Valentí i
David Martínez. "90 anys d'esforç,
de lluita, convicció, somriures,
llàgrimes i emocions, avui celebrem passat, present i futur, i sobretot, com hem vist, molt futur.
Gràcies a tots els que ho heu fet
possible", va dir l'alcaldessa, Alba
Barnusell, que també va agrair a
Joan Creus "ser ambaixador del
bàsquet de la ciutat".

La samarreta a tocar del cel
Durant la jornada, Joan Creus va
seure en la graderia i va veure, ben
atent, el triomf del sènior, la pre-

sentació de la base i l'acte del 90è
aniversari. L'exjugador va formar
part del sènior masculí en dues
etapes, de 1977 a 1980 i de 1982
a 1993, sent un líder indiscutible
d'una època que ja és eterna, com
la seva samarreta. Creus va baixar
�ins al mig de la pista i Eduard Portela, expresident de la lliga ACB i
president d'honor de la Unió de Lligues Europees de Bàsquet (ULEB),
va remarcar la �igura de Creus, més
enllà dels títols aconseguits amb
el Barça i el Manresa (dues lligues
i una Copa), sobretot, pel compromís amb el CBG. Tot seguit, els Xics
de Granollers van fer un pilar i van
penjar la samarreta de Joan Creus.
De seguida, també es va descobrir
la samarreta gegant, que se situa
en la paret de la graderia del pavelló. "M'ha agradat moltíssim
l'originalitat de com s'ha penjat
la samarreta", deia Joan Creus,
amb micròfon en mà, cap a la graderia, que felicitava al club perquè

"hi ha molta feina darrere dels
90 anys". També va felicitar els
pares i mares dels esportistes, els
a�icionats i als exjugadors del club,
que comptava amb esportistes de
diferents èpoques de l'entitat durant l'acte. "No vam obtenir cap
títol, però ens van quedar molt
a prop", va fer referència dels anys
daurats del club a l'elit del bàsquet.
En acabar, va tenir paraules cap
a la base i la bona feina del club,
que el va convertir el 2019 amb
l'entitat del bàsquet català amb
més equips federats, amb una
suma de 37. "Espero que en els
propers anys aquesta samarreta, que hi ha ara amunt, hi hagi
una d'algú de vosaltres, que
farà que us ho mereixeu", es va
dirigir, molt emocionat, a la canalla dels esportistes del club, asseguts. El club va fer-li entrega d'una
samarreta emmarcada, pel record
d'una nova pàgina històrica en els
90 anys del CBG. J.L.RODRÍGUEZ B.

Vine a descobrir

la nova carta!
Carrer Miquel Ricomà, 55

93 870 31 62
GRANOLLERS

NOVETATS
cada setmana

www.pitapes.cat
www.facebook.com/pitapes

Horari: De dimarts a diumenge nits,
i de divendres a diumenge, també migdies.

XICS
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A.MULROONEY

Dels inicis al rècord d'equips
federats, passant per l'elit

de l'entitat esportiva granollerina
A.M.

El bàsquet a Granollers arriba sota
la batuta de l'atleta barceloní Francesc Lorenzo, que estava casat amb
una granollerina i els caps de setmana entrenava al camp de futbol
del Granollers Sports Club. Aquell
esport va despertar un alt interès entre el grup de noies i el 6 de
març del 1932 es va jugar el primer
partit entre l'equip femení i la UE
Sants, amb victòria visitant per 6 a
14. Aquell mateix any, el 5 de juny,
es presentava ja l'equip masculí.
Després de l'aturada de l'activitat per la Guerra Civil, es
reprenen les competicions en
la dècada dels 40 i el 1942 es
constitueix una nova junta.
Aquests primers anys el club
bàsquet canvia de nom diverses
vegades i de pista de joc: passa
del camp de futbol a la pista rosa
i l'any 1948 al pati de l'Escola Pia.
El 1950 puja a Primera i el partit
es retransmet per ràdio, per primera vegada a la ciutat. Posteriorment, en la dècada dels 60, es crea
el minibàsquet a Granollers. De fet,
el 1960 en les festes de l'Ascensió, s'inaugura el pavelló
Municipal d'Esports, que era
el tercer pavelló cobert que
es feia a tot l'Estat. La temporada 1971-1972, el sènior
masculí recupera la Segona
Divisió, que va ser l'impuls per
pujar a la Primera Divisió.

l'ACB, amb un total de 496 partits
amb cinc denominacions diferents,
segons el patrocinador, Areslux, Cacaolat, Ifa, Granollers EB i BFI Granollers. Dels 496 partits, 230 van ser
guanyats, 8 empatats i 258 perduts
amb 42.404 punts
a favor i 43.118
en contra. Va ha-

ver-hi 87
jugadors,
amb
30
nord-americans i 8 entrenadors.
El
cicle
a l'elit: del
1977

A l'elit, del 1977 al 1993

S Van penjar la samarreta de Joan Creus

La campanya 1976-77 s'aconsegueix el preuat ascens a la Primera
Divisió després de quedar segon,
darrere del Mataró. La temporada
següent, s'inicia el període d'or
del CBG amb 16 temporades a
l'elit del bàsquet estatal, amb sis
a l'antiga primera Divisió i deu a

CAMPANYA
DE RENDA
I PATRIMONI
2021

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

�ins al 1993. Entre aquests anys,
el 1986 es va inaugurar l'actual
pavelló amb una capacitat per a
3.500 persones. El panorama del
bàsquet estatal va agafar nous
aires amb costos molt elevats i
plantilles amb grans �itxatges,
que porta al CBG a una crisi
econòmica que provoca que
la temporada 1992-93 perdi
la categoria ACB i s'iniciï un
nou projecte.
Amb la pèrdua de la
categoria ACB, el CBG
va passar uns anys
complicats però va
centrar els seus esforços en la base. El
2004 va tancar una
fusió entre el CBG i
el Grup Esportiu Granollers (GEG), que és
l'inici de l'enfortiment
del planter i la tasca de
formació. Amb el nou
mil·lenni, el sènior masculí es
consolida a la lliga EBA, potencia
l'estructura femenina i amplia els
conjunts de base. De fet, el 2019,
el CBG va ser reconegut per la Federació Catalana de Bàsquet com
a l'entitat amb més equips federats, amb 37.
En l'actualitat, el sènior masculí i el femení militen a la Copa
Catalunya, que és la màxima categoria del bàsquet català. Mentre
que els nois aspiren a l'ascens a
la Lliga EBA, les noies lluiten per
consolidar la plaça catalana.
A més, el club des de
fa sis temporades ha
fet una aposta per la
igualtat d'oportunitats
amb la creació d'una
secció de bàsquet en cadira
de rodes.

Renda 2021

C/ Sant Josep de Calassanç, 6 · Granollers · www.davilans.net · info@davilans.com ·

938 60 17 29
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EN PORTADA. Entrevista
ANASTASIA MULROONEY

Exjugador del Club Bàsquet Granollers

Els records
de l'edat d'or

Joan Creus
“Omple moltíssim
veure la meva
samarreta penjada
al pavelló"

"Vaig gaudir
molt amb l'ascens" .
Narcís Maragall
va ser un dels
jugadors que va
celebrar l'ascens a la Primera
Divisió, màxima categoria, l'any
1977. "Quan es guanya, les coses
tenen una gran alegria i vam
tenir un equip en el qual ens
ho passavem molt bé jugant",
explicava Maragall, amb una
àmplia trajectòria esportiva
amb equips de renom com és el
Joventut, amb qui va estar una
dècada, i el Pineda.

Perfil
Diumenge, el Club Bàsquet Granollers va penjar la samarreta de Joan
Chichi Creus durant els actes del 90è aniversari de l'entitat. Creus, de
65 anys, va jugar durant 14 temporades amb el CBG a l'elit, entre la
Primera Divisió i l'ACB. L'exjugador es va convertir en un símbol, que
perdura amb la seva samarreta penjada al pavelló del carrer Girona.
–Veient jugar el sènior tindrà
molts records...
–És un pavelló que vaig veure
construir perquè nosaltres jugàvem al pavelló del Parquet. Quan
jo anava a casa cap a l'Ametlla
sempre passava per aquí i mirava com estaven les obres. Al final
es va fer realitat i vam jugar unes
quantes temporades, abans de
passar al Palau d'Esports. És un
pavelló que em recorda moltes
coses i, després de 14 anys, Granollers i el club me'ls sento meus.
–Quins són els millors moments
com a jugador del CBG?
–Vam tenir una victòria molt bona
contra el Reial Madrid, la temporada 1979. Era un Madrid que
mai perdia, com ara passa amb
el Barça d'handbol, i va ser molt
celebrada. També va haver-hi una
temporada que vam aconseguir
acabar tercers de la lliga. Aquella
temporada va ser boníssima amb
Madrid, Barça i Granollers, que
van ser els tres primers classificats. Un any molt bo.

–Com era la seva vida com a jugador del CBG?
–Aleshores s'entrenava matí i tarda, almenys tres dies a la setmana.
Era anar de l'Ametlla a Granollers i
viure pel bàsquet. El bàsquet era el
que més m'agradava i quan fas una
cosa que t'agrada no t'importa dedicar totes les hores possibles.
–Li van faltar títols amb el CBG...
–A la gent li marquen els títols i
aquí vam estar a punt de guanyar
Lligues Catalanes. El que és important és marcar objectius i cada
club té els seus. Tu no pots marcar
objectius de guanyar una lliga, i
Granollers tenia uns objectius que
es complien cada any. Potser això
no passa a la història com són els
títols, però és molt important.
–Ara, el CBG milita a Copa Catalunya. Com el veu ara el club?
–És un club molt viu perquè és una
de les entitats amb més equips de
base i només cal veure com està la
graderia, molt plena. El CBG està
molt viu, amb gent molt jove. A
més, la gent de la directiva treba-

lla moltíssim. És cert que han passat èpoques de pujar i baixar, però
després de tants anys que el sènior masculí lluiti per estar a EBA,
penso que està molt bé.
–En quina categoria li pertocaria estar el sènior masculí?
–Ara estan fent les fases a EBA, si
pugen, benvinguda sigui la categoria. No m'agradaria fer pronòstics

"Aquest pavelló s'omplia
amb prop de 4.000 persones
que em veuen pel carrer i
avui encara em saluden"
de futur, però s'ha de veure dia a
dia o temporada a temporada. Evidentment, que la ciutat per nombre
d'habitats i extensió tindrà uns límits. Tot i que hi ha ciutats similars
a Granollers, com Manresa, que triomfen a l'ACB. Però t'has de marcar
objectius que puguis assolir. Són
objectius petits i anar veient. Has
d'intentar millorar i anar pujant.
–Se sent estimat a Granollers?
–Moltíssim. Ja quan em vaig retirar,
l'Ajuntament em va dedicar el pre-

mi als valors esportius que es dona
cada any en la Festa de l'Esport. A
més, de tot això, pensa que aquest
pavelló s'omplia en cada partit i hi
havia prop de 3.500 i 4.000 persones que venien i que estaven molt
vinculades amb el Bàsquet Granollers. Totes aquestes persones
quan em veuen pel carrer, encara
avui dia em saluden. Aleshores, em
sento molt estimat per la ciutat.
–Què pensa en veure la seva samarreta penjada al pavelló?
–És una alegria perquè els que estem en esports d'equip, el fet de
penjar una samarreta vol dir moltes coses, com ara, que tu has estat
molts anys vinculat al club, que has
tingut èxit, que el club està agraït i
l'afició també. És una satisfacció
mútua. Omple moltíssim veure la
meva samarreta retirada. També
tinc la samarreta retirada a Manresa
i veure que hi ha dos clubs que han
pensat el mateix, satisfà moltíssim.
–Què fa en l'actualitat?
–Faig moltes coses, però res vinculat directament amb el bàsquet. Alguna cosa puntual sí que faig. Mai
no es pot dir que no tornaré al món
del bàsquet, però ara mateix estic
bé com estic. J.l.rodríguez b.

"L'aficionat era
una passada".
Manel Bosch va
aterrar al CBG a
finals dels anys 80
i va jugar sota les ordres de Manel
Comas. "Vaig aprendre a jugar a
bàsquet i ser professional al CBG
i encara avui dia fem sopars de
germanor entre exjugadors. És
una pena que es perdès l'equip
a l'ACB perquè vam ser un equip
molt complicat de guanyar,
sobretot en aquest pavelló [del
carrer Girona]", deia Bosch.
"Vaig fer l'última
cistella de l'ACB".
Francesc Solana
va arribar de
Lleida amb 15
anys i en va estar 4 en la base
del club i una temporada al
primer equip, el 1992. "Em vaig
fer jugador de bàsquet amb
el debut a l'ACB i després vaig
tenir una llarga carrera. De fet,
jo vaig ser el jugador que va
fer l'última cistella a l'ACB en
aquest pavelló", deia.
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Associació de Comerciants

Del Rec al Roc

Dissabte 14 de maig de 2022 · De 10 del matí a 9 del vespre
Carrers de Sant Roc i Santa Anna
Paradetes, tallers infantils, ambientació, activitats per a nens i adults, tirades de tarot, jocs...
Organitza:

Associació de Botigues i Serveis
del Centre Històric de Granollers

Col·labora:
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Recollida de brossa a la Serra de Ponent

Xerrada sobre dones migrants

Els participants del programa Climatubers van participar dissabte
en la recollida del Let's Clean Up! a la Serra de Ponent i van gravar
la sortida per al seu proper curt, que s'estrenarà el 2 de juny.
En la recollida de brossa –quatre sacs plens– també van participar-hi
la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers i l'AV de Ponent.

En el marc del projecte Només d'anada, que
té lloc aquest dies a Roca Umbert, aquest dijous
(19 h) hi haurà una xerrada de l'economista
Yudit Kiss, que parlarà de La Lessive, un llibre que
recull la seva conversa amb 15 dones migrants.

PARTICIPACIÓ CADA UNA DE LES PROPOSTES TRIADES TINDRÀ UNA PARTIDA ASSIGNADA APROXIMADA DE 150.000 EUROS

Escollits els 13 projectes dels
pressupostos participatius
que executarà el govern local
x.l.

a connectar l'estació de Granollers Centre amb el riu mitjançant
un carril bici; a millorar l'enllumenat en diversos punts de la ciutat,
amb perspectiva de gènere; i a
instal·lar plaques solars a les teulades dels equipaments públics,
sobretot les escoles.
Finalment, també s'invertirà en
la renovació de la il·luminació al
passeig Fluvial i el Parc Firal; en la
millora d'instal·lacions del Centre
d'Acollida d'Animals; i en la creació d'un espai esportiu polivalent
al Parc Firal, sobretot per a la
pràctica d'esports minoritaris. En
aquest últim cas, la proposta és de
l'Arrel, el fòrum de les adolescències de Granollers.

150.000 euros per projecte

PROPOSTES TRIADES Marina Garrell, Alba Barnusell, Andrea Canelo i Jaume Coll, dimarts a la sala de plens
La naturalització i millora dels patis de les escoles Salvador Espriu
i Granullarius. Aquestes són dues
de les propostes guanyadores –la
primera i tercera més votades– de
la segona edició dels pressupostos participatius, que s'han donat
a conèixer aquest dimarts a la sala
de plens de l'Ajuntament. Membres de la comunitat educativa
de les dues escoles, presents a la
presentació i impulsores de les
propostes, celebraven en directe
el resultat del procés participatiu,
que va arrencar l'octubre passat
amb el debat i la recollida d'aportacions ciutadanes.
En aquesta segona edició dels
pressupostos participatius, corresponents al mandat 2019-2023,
es van recollir 241 propostes, un
centenar més que en la primera
edició. A més, aquesta vegada s'hi
han destinat fins a dos milions
d'euros, el doble que en el procés
de 2018.
Des de la tardor fins ara el procés ha seguit diverses fases: debat
i recollida de propostes, valoració

tècnica, priorització, concreció
i valoració econòmica. De tot el
procés en van resultar 26 propostes finals, que són les que entre
el 19 d'abril i el 3 de maig es van
sotmetre a votació de la ciutadania. En total van participar-hi 959
persones, i cada un dels vots es va
multiplicar per 1,5 en cas que el
projecte respongués als objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) i a les línies marcades en el

La naturalització dels patis
de les escoles Salvador
Espriu i Granullarius, entre
les propostes més votades
ple estratègic de la ciutat.
"Tot el procés ha estat molt rigorós, s'ha treballat molt i amb
tota la documentació sobre la
taula", afirmava Marina Garrell
en nom de la comissió de pressupostos participatius que des del
Consell de Ciutat ha fet seguiment

del procés. Jaume Coll, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat, explicava al seu torn "la implicació que
totes les associacions de veïns
han tingut al llarg de tot el procés per difondre la iniciativa i
estimular la participació dels
veïns".

Tots els projectes seleccionats per
la ciutadania tindran una dotació
aproximada de 150.000 euros, i
cadascun tindrà el seu propi calendari d'execució. "Ara iniciem
un període d'avaluació del procés, i a partir del juliol ens reunirem amb els referents tècnics
i els promotors de cada proposta guanyadora per planificar-ne
l'execució", explicava la regidora
de Processos Participatius, Andrea Canelo, qui també remarcava
que els projectes escollits "se centren sobretot en els àmbits del
medi ambient i els espais verds,
la mobilitat, la transició energètica i obres i serveis".

També hi haurà més
verd urbà i s'habilitarà
una zona esportiva
polivalent al Parc Firal

Projectes guanyadors
A més de la millora d'aquests dos
patis escolars, els pressupostos
participatius del mandat 20192023 també preveuen inversions
en 11 projectes més. Per exemple,
la millora de la zona verda i de
lleure del costat del riu Congost;
l'adequació de voreres i passos
de vianants per a persones amb
mobilitat reduïda –sobretot als
carrers Roger de Flor, Alfons IV i
passeig de la Muntanya–; la plantació d'arbrat a l'illa de vianants i
la connexió entre els parcs del Lledoner i de Ponent.
També s'invertirà part del pressupost a habilitar més carrils bici
als principals carrers de la ciutat;

Marina Garrell, per la seva banda, destacava que "els projectes
que no han sortit escollits no
es guardaran en un calaix, sinó
que es tindran en compte a l'hora d'elaborar el futur pla estratègic de la ciutat".
Finalment, l'alcaldessa Alba
Barnusell destacava que aquests
projectes contribuiran a tenir una
ciutat "més verda, més sostenible i més saludable", i agraïa
la participació d'entitats, veïns
i col·lectius que han col·laborat
en la tria dels projectes, perquè
"la ciutat és de tots, i d'aquesta
manera la millorem de manera
col·lectiva". x.l.

GOVERN OBERT

Guardons
a la transparència
informativa i
l'atenció digital
Els ajuntaments de Granollers i les
Franqueses del Vallès han estat
guardonats aquest mes de maig
amb un Reconeixement Administració Oberta, els premis que el
Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) atorga cada any
per distingir les administracions
capdavanteres del país en transformació digital i govern obert en
relació amb la ciutadania i la seva
gestió interna. Per determinar
els guanyadors, l'AOC valora l'índex de maduresa digital de cada
administració a partir de 30 indicadors, que s'obtenen de l'anàlisi dels webs dels ajuntaments i
consells comarcals. Tots aquests
indicadors quantifiquen, entre
d'altres, aspectes com el registre
d'entrada, el registre de sortida,
la gestió interna, la contractació i
el govern obert. L'Ajuntament de
Granollers s'ha situat un cop més
entre els 10 primers llocs de la
categoria d'ajuntaments de més
de 50.000 habitants, mentre que
les Franqueses, amb una maduresa digital del 87,7%, ha quedat
en quartaposició en la categoria
d'ajuntaments de 20.001 a 50.000
habitants.

Segell Infoparticipa
D'altra banda, tant l'Ajuntament
de Granollers com el Consell Comarcal del Vallès Oriental també
han estat reconeguts per la seva
transparència informativa. Totes
dues administracions compleixen
el 100% dels indicadors del mapa
Infoparticipa, que fa una anàlisi de
la informació publicada als webs
de les administracions locals.
Aquesta és una valoració que fa
cada any la UAB per avaluar-ne la
qualitat, l'eficàcia i la transparència comunicativa.
El regidor de Govern Obert i
Transparència de l'Ajuntament
de Granollers, Francesc Arolas; la
regidora de Règim Intern de les
Franqueses del Vallès, Montse
Vila; i el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Emilio
Cordero, van recollir els respectius guardons la setmana passada
en un acte a Llinars del Vallès.
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EQUIPAMENTS L'INCREMENT DE PREUS DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ ATURA LA REFORMA DELS ANTICS VASOS DEL CNG

VIA PÚBLICA

Ajuntament i Abolafio rescindeixen
el contracte d'obres de les piscines

El PSC reclama
a l'ICS que arrangi
desperfectes al
carrer Marià Sans

arxiu

L'Ajuntament de Granollers i
Abolafio, l'empresa que tenia adjudicats els treballs reforma de
les antigues piscines interiors del
CNG, han resolt, de mutu acord, el
contracte d'execució de les obres
d'adequació i millora de l'accessibilitat i la seguretat de les piscines municipals, a causa de l'encariment de preu de les matèries
primeres, segons ha comunicat el
mateix consistori.
Les obres de construcció de la
nova piscina i de reforma i ampliació de les instal·lacions del Club
Natació Granollers van quedar aturades per l'encariment del preu de
les matèries primeres. Després de
mantenir converses, l'Ajuntament
i l'empresa Abolafio han signat una
acta de resolució de contracte, sense que calgui formalitzar indemnització per danys i perjudicis per
cap de les parts, a causa de la impossibilitat de prosseguir les obres
a causa de l'increment de preus

dels materials de construcció.
Abolafio, que havia formalitzat
el contracte el 12 de gener per
3.647.647 euros, IVA inclòs, i un
temps d'execució de 13 mesos,
s'ha vist abocada a aturar les obres
poc després d'iniciar els treballs
d'enderroc. Davant d'això, l'Ajuntament procedirà a una nova licitació per executar la reforma i
construcció de la nova piscina. A la
junta de govern de dimarts va ferse efectiva la resolució del contracte i es va acordar comprovar, mesurar i liquidar les obres que s'han
dut a terme fins ara, per tal de fixar
i fer el retorn dels saldos restants.
El projecte de reforma de les
dues piscines interiors, que tenen
una antiguitat de més de 50 anys
i presentaven greus danys constructius, també inclou la construcció d'un nucli de comunicacions i
un mòdul de vestidors. La previsió
inicial era que els treballs acabessin el primer trimestre de l'any

ATURADES Les obres a les piscines s'han parat després d'iniciar l'enderroc
vinent. Al març va començar l'enderroc de les piscines interiors per
reformar-les íntegrament. Ara tots
els treballs estan aturats.
Per la seva banda, el CNG s'ha
posat a disposició de l'Ajuntament
"per ajudar a agilitzar la reforma", explica el president del club,

Eduard Escandell, qui assegura que
encara és molt aviat per tenir una
previsió de nous terminis d'execució. Amb tot, ha explicat que les
obres s'han aturat en un moment
que han permès que no hi hagi
afectació a la resta de l'activitat –ni
vestidors ni sala de fitness–. m.e.

El grup parlamentari socialista, de
la mà del diputat i també regidor
granollerí Jordi Terrades, ha adreçat una pregunta a la mesa del Parlament per tal que l'Institut Català
de la Salut (ICS) detalli com i quins
seran els terminis d'arranjaments
dels carrers Sans i Enginyers on, segons el consistori, s'hi han produït
desperfectes arran de les obres de
construcció del nou centre de salut. La petició es feia l'endemà de
l'obertura del Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP) a la
planta baixa del nou equipament,
que abans de finals d'any també ha
de funcionar com a hospital lleuger.
De fet, l'Ajuntament fa mesos que
ha reclamat a la Generalitat que arrangi els desperfectes als carrers de
l'entorn del centre, que el consistori
va reformar el 2017. Les obres del
nou edifici, que van començar el
2018, han causat, segons el govern
local, el trencament i ensorrament
de peces del paviment i danys a escocells, sobretot al carrer Sans.
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MEMÒRIA HISTÒRICA DES DELS INICIS HA IMPULSAT EL CONEIXEMENT EN DIFERENTS BRANQUES DE GRANOLLERS I EL VALLÈS ORIENTAL

EDUCACIÓ

El Centre d'Estudis compleix
70 anys entregat a la recerca

L'escriptor Albert
Forns fa tallers en
instituts sobre el
bombardeig del 38

El Centre d'Estudis de l'Associació
Cultural de Granollers ha aprofitat
la presentació, dimecres, del nou
volum de la revista Ponències per
celebrar el seu 70è aniversari. De
fet, amb motiu de l'efemèride, el
número 26 de la publicació compta amb dos articles que en recorden l'origen –La primera època
del Centre d'Estudis de Granollers
(1952-1970), de Jordi Planas, i Ciència i cultura a Granollers durant
el primer franquisme, que Miquel
Carandell presentava en una de
les ponències d'aquest curs de
l'entitat–.
Sota l'aixopluc de l'AC, el 1952
–formalment, el 7 d'octubre– es
creava com a nova secció de l'entitat el Centre d'Estudis, que des
dels inicis ha estat un referent en
la recerca i difusió de la història,
la societat, la cultura i el medi
natural de Granollers i el Vallès
Oriental. La primera junta, encara sota la mirada del franquisme,

joan mas - fons ferran salamero / amgr

EL 1977 Assistents a una ponència a la Casa de Cultura Sant Francesc. A la
imatge, Pere Canals, Josep M. Ruera, Sílvia Gelis, Tuni Jordana, Joan Garriga,
Martí Sunyol, Jaume Viñallonga, Pilar Ruera, Jordi Medalla, Marta Artigas, León,
Gregori Resina, Margarita Tintó, Joan Corbera, Montserrat Illa i Ferran Salamero.
estava presidida per Pere Canal i
comptava també amb els intel·lectuals Antoni Jonch –que en seria el
primer director–, Manuel Pagès,

UN TREBALL SOBRE LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA A MOLLET, 17è CAMÍ RAL
n Dimecres, al Museu de Granollers, el Centre d'Estudis va fer públic el veredicte

de la 17a edició del Premi Camí Ral de treballs de recerca de batxillerat sobre el
Vallès Oriental. El guanyador ha estat l'estudiant de l'Institut Gallecs de Mollet
Genís Hernández Palau, pel treball Memòria història i víctimes i represaliats a
Mollet del Vallès (1936-1975). El jurat ha reconegut "l'interès i l'actualitat del
tema, així com el rigor metodològic i el bon ús de les fonts orals". "És un
estudi que combina una bona contextualització del Mollet del període que va
de la Guerra Civil al final de la dictadura franquista, amb un bon tractament de
les fonts i una recerca i reflexió original sobre el paper i l'abast de la memòria
històrica local". D'altra banda, Destapant el poblat iber del Puig del Castell, de
l'estudiant Lluc Bau Visser, de l'Institut Vil·la Romana de la Garriga, ha rebut una
menció especial del jurat, que en l'edició d'enguany ha estat format per Cinta
Cantarell, Laura Casanovas, Ricard Caussa, Jaume Dantí, Pau Farell, Joan Garriga,
Josep Grau, Jordi Planas, Ester Prat, Francesc Sánchez i Diego Sola.

Marià Puig i Josep Verde Aldea.
Els inicis no van ser fàcils en un
moment en què calia esquivar les
ingerències del règim i alhora ser
prou atrevit per interessar el jovent amb ganes de canvis polítics
i culturals. Aquest recanvi generacional, però, no es va produir.
Per això, a les acaballes del franquisme, als inicis dels anys 70, es
van impulsar nous mecanismes de
treball amb la proposta de temes
per poder engrescar sectors més
joves, tot i que sense gaire èxit de
convocatòria. De fet, a finals dels
70 i al llarg dels 80, el nou Museu
de Granollers i la secció de Ciències Naturals a La Tela van permetre
nous espais de recerca, i el Centre
d'Estudis va reduir la seva activitat,
gairebé paral·litzada el 1986. Va
ser la perseverança d'alguns dels
seus integrants –Canal, mossèn
Cardús, Esteve Sala, Josep Estrada i

La ponència

'TRANSFORMACIONS
RECENTS DEL TENES I
LA CONCA DEL BESÒS'
Amb motiu de la presentació del 26è
número de Ponències, dimecres al
vespre el Museu de Granollers acollia
la quarta ponència del curs, recollida
a la publicació. En aquest cas, Manel
Isnard, llicenciat en Ciències Biològiques i responsable de medi fluvial del
Consorci Besòs Tordera, presentava
el treball Transformacions recents del
riu Tenes i de la conca del Besòs: de
la bromera a la llúdriga, en què alerta
que, tot i la recuperació de les aigües
superficials –gràcies a col·lectors i
depuradores–, la recuperació "de tot
l'espai fluvial no ha estat possible
perquè els polígons, els habitatges i
les infraestructures l'han ocupat". En
positiu, Isnard destaca com els microorganismes, macroinvertebrats, amfibis i rèptils, peixos i mamífers –com
la llúdriga– han tornat a ocupar els
ecosistemes fluvials. En canvi, lamenta
que "les espècies exòtiques invasores, que s'han apropiat d'aquests espais aprofitant la pèrdua de qualitat
mediambiental, encara són un dels
greus problemes que pateix el riu".

Feli Miyares, entre d'altres– que va
permetre arribar avui a aquestes
set dècades i a desenes de treballs
que aporten coneixement local.
El 1996 va iniciar una nova etapa amb la publicació de la revista
Ponències per recollir els treballs
de recerca impulsats des de l'entitat. I ja al segle XXI es fixa l'objectiu
de despertar el cuquet de la recerca en els més joves, amb el Premi
Camí Ral –sumant-se al Memorial
Joan Camps–. Unes iniciatives que,
juntament amb una junta també
rejovenida, han de garantir llarga
vida al Centre d'Estudis. m.e.

En el marc del projecte de memòria històrica Contra l'oblit, l'escriptor Albert Forns està fent tallers
a alumnat de 4t d'ESO en quatre
instituts de la ciutat, sota el títol
31 de maig de 1938 - treballant
amb l'arxiu oral. Forns hi projecta
fragments de les entrevistes realitzades fins ara de persones que
van viure el bombardeig, per debatre amb l’alumnat sobre la importància de la memòria oral per
establir el relat quotidià de grans
fets històrics. Forns explica que
"el bombardeig de 1938 encara
té actualitat, malauradament,
ja que actes com aquests encara
continuen passant, per exemple,
a Ucraïna". L'alumnat "queda parat en conèixer què va passar i
de la vigència d’una desgràcia
que encara pot passar avui". El
projecte Contra l'oblit culminarà en un llibre en format diari del
bombardeig, confeccionat a partir
de totes les vivències personals
que s'han anat recopilant.

L'historiador Diego
Sola presenta un
llibre de la Cartoixa
Dijous, 19 de maig a les 18.30 h a
Barcelona, Diego Sola –professor
del Departament d'Història de la
UB i membre del Centre d'Estudis
de Granollers– presentarà el llibre
La presència cartoixana a Catalunya. Segles XII-XX, del qual ha estat
curador amb Pere de Manuel. La
presentació comptarà també amb
la intervenció d'Agustí Alcoberro i
Maria Soler. L'acte es podrà seguir a
l'Instagran Live d'edicions.ub.
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EDUCACIÓ DOS ALUMNES DE L'EMT GUANYEN UN PREMI AL MILLOR TREBALL DE CICLES FORMATIUS AL MERCAT DE LA TECNOLOGIA

PARTICIPACIÓ

Un mesurador d'energia per
controlar el consum a la llar

Rella reconeix
els voluntaris del
projecte educatiu

El 26 d'abril es va celebrar a Roca
Umbert la 8a edició del Mercat de
Tecnologia de Granollers per promoure les vocacions científiques
i tecnològiques entre els joves de
la comarca. En total, 500 alumnes
de 2n d'ESO de diversos instituts
van participar en les activitats organitzades per entitats, centres
i professionals del sector. En el
marc d'aquest Mercat de Tecnologia es va celebrar també el 4t
Premi MTG, que valora i reconeix
els millors treballs de recerca de
batxillerat i de síntesi de cicles
formatius en l'àmbit tecnològic.
En aquesta edició s'hi van presentar 13 treballs d'instituts de
la comarca: 7 treballs de recerca
de batxillerat –finalment només 5
van entrar a concurs– i 6 treballs
de síntesi de cicles formatius.
Dijous, a la sala de plens de
l'Ajuntament de Granollers, es van
lliurar els guardons als treballs guanyadors. El millor treball de síntesi
de cicles formatius va ser per a Ivan

ajuntament

ELS ALUMNES PREMIATS Ivan Navarro i Òscar Timón, de l'EMT
Navarro Castillo i Òscar Timón Caballero, alumnes del cicle formatiu
de grau superior d'Automatització
i Robòtica de l'Escola Municipal del
Treball (EMT). Els dos alumnes han
dissenyat un mesurador d'energia
per controlar els consums d'un
habitatge. "La nostra proposta

és sobretot barata i de molt fàcil muntatge, perquè utilitza un
IOT gratuït", deia l'Òscar. "Tu mateix, des de casa, pots consultar
les dades sobre la teva despesa
energètica, de manera que saps
quan pots col·locar una rentadora o un rentaplats per estalviar

diners", afegia. "L'energia elèctrica ha pujat moltíssim els últims
mesos, i tots intentem reduir la
factura. Això ens va donar la idea
de dissenyar un sistema d'informació per controlar els preus,
els horaris i els consums", explicava l'Ivan. "És un prototip molt
útil per aplicar a la vida real".
El millor treball de recerca de
batxillerat de l'àmbit tecnològic va
ser per a Clàudia Fernández Núñez
i Marina Puntí Guerrero, de l'Escola
Sant Gervasi Cooperativa de Mollet.
El seu treball presenta l'automatització d'un habitatge utilitzant un
PLC (autòmat programable) i una
aplicació mòbil per controlar els
sistemes de l'habitatge.
En la categoria de batxillerat
també hi va haver una menció especial per al treball de recerca de
Guillem Cabré, de l'INS Manel Raspall de Cardedeu. El seu treball consisteix en un programa informàtic,
basat en la intel·ligència artificial,
que permet trobar la distància més
curta entre dos punts.
En el lliurament de premis, l'alcaldessa, Alba Barnusell, agraïa "la
feina i l'esforç" dels estudiants i
els animava a presentar propostes
en àmbits que permetin aplicar la
tecnologia en el dia a dia. x.l.

L'equip de Rella-Granollers, que
treballa en el voluntariat educatiu
de la ciutat en col·laboració amb
l'Ajuntament, celebrarà dimecres
(18 h) l'acte de reconeixement a
les persones que han participat en
el projecte de Voluntariat Educatiu
del curs 2021-2022. L'acte, a banda
de repartir els diplomes de reconeixement a la participació, també
serà un agraïment a les escoles que
fan confiança al projecte i als seus
equips directius. A més, Rella també
fa una crida a més voluntariat. "Una
vegada més esperem que un acte
públic serveixi per animar més
persones a formar part d'aquest
projecte". "Si volem que la nostra ciutat sigui ciutat educadora,
hem d'aconseguir que hi hagi
una bona xarxa de persones implicades", indiquen des de l'entitat.
L'acte, que tindrà lloc al cinema
Edison, continuarà amb la projecciói de la pel·lícula En buenas manos –estrenada el 2018 i dirigida
per Jeanne Herry–, que comptarà
amb la presentació d'Anna Maymir
i amb un debat posterior. m.e.
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SALUT L'EDISON VA ACOLLIR DISSABTE L'ACTE EN RECORD A LA COFUNDADORA DEL CESMVA

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA PRESENTAT A LA MALGIRBADA

Homenatge a Margaret Colomer,
pionera en la psicomotricitat

Un estudi desmunta
el mite que comprar
agroecològic és més car

a.l.

Dissabte, el Cinema Edison de Granollers va acollir l'acte en memòria de Margaret Colomer, que va
ser una mestra especialitzada en
psicomotricitat. L'esdeveniment,
organitzat pel Cercle d'Estudis en
Salut Mental del Vallès (CESMVA),
va aplegar més d'una cinquantena
de persones que la van conèixer.
Durant la sessió, que va ser emotiva per la seva recent defunció i
el viu record dels assistents, es va
analitzar el seu llegat a la ciutat i
es va recordar les persones amb
qui va tenir relació.
La jornada es va iniciar amb una
petita acollida i inauguració, conduïda per Pilar Barbany, membre
del CESMVA. L'acte va comptar
amb la presència del seu marit,
Lambert Botey, i amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell.
Tots tres van explicar com era
Margaret Colomer. "Hem de valorar la presència de la Margaret, no la seva absència", afirmava el seu marit.
Segons Botey, és de vital importància mantenir el seu record a la
memòria, i seguir els seus passos
com a precursora en la psicomotricitat i la psicologia infantil.
L'alcaldessa de Granollers, qui va
conèixer de prop Colomer, va remarcar el llegat que ha deixat a

la ciutat. Barnusell la qualificava
de "pionera" i "innovadora" en
uns moments en què "la ciència i
la neurociència no estaven tan
avançades".
Un cop inaugurat l'acte, es va
obrir una taula rodona moderada per Anna Cabot, membre del
cercle. Les participants, entre
les quals la logopeda Pepa Sans,
la psicomotricista Fanni Mateu,
la mestra Imma Pla –de l'Escola
Bressol Can Serra de Cardedeu, on
Colomer va crear el projecte Psico a la Fresca– i la mare d'un dels
infants que va atendre Colomer,
van poder narrar el llegat que va

deixar a les seves vides. Totes
elles van valorar la seva professionalitat i passió per la feina, i com
aquesta passió s'encomanava. De
fet, Mateu va assegurar que la seva
vocació va ser fruit de conèixer-la.
Després d'un breu descans,
la jornada va prosseguir amb la
xerrada no presencial de Beatriz
Janin, psicòloga clínica i psicoanalista de la Universitat de Buenos Aires, que va girar entorn el
cos i el pensament en la infantesa
actual, amb un posterior col·loqui. Finalment, Maisa Campos,
presidenta del CESMVA, va fer la
cloenda. àgata lasheras

La Porxada i la
Corona, punts de la
col·lecta de l'AECC

Somriures a taula
va recaptar 9.000
euros per a Daruma

A concurs el disseny
de la samarreta
per la salut mental

En el marc de la col·lecta anual de
l'Associació Espanyola contra el
Càncer (AECC) que es fa arreu de
l'Estat, avui, dijous, al matí –coincidint amb el mercat–, voluntaris del
punt del Vallès Oriental instal·laran
dues taules a les places de la Porxada i de la Corona per rebre donacions. Segons ha explicat la coordinadora del punt comarcal, la col·lecta
pretén recaptar fonts no només per
a la recerca oncològica, sinó també
per a l'ajuda psicooncològica.

El Club Rotary Granollers i el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental
van recollir 9.000 euros al sopar
solidari Somriures a Taula, celebrat el 28 d'abril al restaurant Can
Biel de Llinars. A la recaptació cal
sumar-hi els 5.000 euros que ha
aportat la Fundació Mediolanum.
Els fons s'han donat a l'associació
d'atenció a familiars de persones
amb malalties mentals Daruma,
que els destinarà a un nou programa d'atenció a joves.

La Taula de Salut Mental ha obert
el termini, que s'allargarà fins al
12 de juny, per presentar propostes de disseny per a la samarreta
de la caminada per la salut mental
d'enguany, que es farà el 16 d'octubre. El premi per al guanyador
serà de 200 euros. Els dissenys
han de ser inèdits i han d'incloure el lema Caminada per la Salut
Mental Granollers 2022. La impressió de la samarreta ha de ser
a una tinta, de color groc.

A L'ACTE El marit de Colomer, Lambert Botey, i l'alcaldessa, Alba Barnusell

"Qui gasta més diners en comprar aliments? Qui compra a
un supermercat convencional
o qui compra a una cooperativa de consum?". Amb l'objectiu
de respondre aquestes preguntes,
desmuntar tòpics i reflexionar sobre la sobirania alimentària, dijous
la cooperativa El Pa Sencer, amb el
suport de La Magrana Vallesana,
presentava el seu estudi el Mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya, en un acte que
va acollir l'ateneu La Malgirbada.
L'estudi, redactat per Carles Soler i Gustavo Duch, ajuda a "desmuntar el mite que el producte
ecològic és inassumible per a
moltes famílies". La presentació, conduïda per la directora de
SomGranollers, Montse Eras, va
començar amb l'exposició per part
de Soler de les principals dades i la
metodologia del mapatge –que es
pot consultar al web de la revista
Soberanía alimentaria, editada per
El Pa Sencer–. Soler alertava que
el sistema alimentari actual "està
col·lapsat, i cada cop hi ha menys
terreny agrícola. Cada dia desapareixen 19 pagesos de l'Estat
espanyol", exclamava, i reclamava suport a la pagesia. L'estudi ha
comparat la despesa anual d’una
persona que adquireix els aliments
en el sistema alimentari convencional amb una persona que els adquireix en una cooperativa de consum
que garanteix productes ecològics,
de temporada, de proximitat i sense grans marges d’intermediació.
Així, aplicant les dades del Ministeri de Consum, es pot concloure que "cada cop hi ha més mala
alimentació, amb mancança de
fruita i verdura i massa carn",
detallava Soler, i que la cistella de
la compra en un supermercat té
un preu anual de 1.752,10 euros.
Per obtenir la mateixa dada de la
compra a cooperatives de consum,
s'ha fet enquestes a socis de cinc
d'aquestes organitzacions d'arreu
del territori, entre les quals La
Magrana Vallesana. Un cop siste-

matitzades les dades, s'ha conclòs
que el preu de la cistella mitjana
és de 1.752,54 euros anuals, de
manera que "el cost crematístic
és pràcticament el mateix". Els
autors reconeixen, però, que la cistella agroecològica seria més cara
(1.979,94 euros) si el comprador
seguís les recomanacions de la dieta saludable i sostenible –en el cas
de les cooperatives, s'ha detectat
penys consum de carn i llegums–.
L'informe, però, també alerta que
si es tenen en compte els costos invisibles de la producció intensiva
en el medi ambient i la salut, el preu
de la cistella convencional és molt
més alt, fins a arribar als 2.189,10
euros anuals –l'estudi hi té en
compte les ajudes de la Política
Agrària Comuna (PAC) a aquest tipus de produccions, els costos ambientals, la contaminació d'aqüífers
i els costos en la salut–.

Gustavo Duch: "El model
actual de supermercats
ja està en fallida per la crisi
de recursos energètics
"Les conclusions de l'estudi
porten a interpel·lar les nostres
administracions", deia Duch, i posava sobre la taula "la preocupació pel model actual, que ja està
fent fallida, no conjuntural, sinó
estructural". "El preu del petroli
té repercussió directa en l'increment de preu de l'alimentació i el
desabastiment, com ja passa amb
productes com l'oli de palma i la
soja", apuntava. "Què més fa falta
perquè les administracions donin suport a l'agroecologia, a les
noves propostes de sistemes alimentaris en clau de sobirania alimentària?", es preguntava Duch,
qui assegurava que "el sistema
convencional és antinatural. En
canvi, l'agroecologia és més resilient a la globalització que ens fa
vulnerables", concloïa.
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ENTITATS EL NOU SISTEMA ES BASA EN EIXOS ADAPTATS ALS PERFILS DELS USUARIS DEL CENTRE

COOPERACIÓ

La FVO estrena un nou model
de centre ocupacional integral

L'OnCodines Trail lliura els 86.296
euros recaptats a tres entitats

fvo

La Fundació Vallès Oriental –entitat sense ànim de lucre dedicada
a potenciar la qualitat de vida i la
defensa dels drets de les persones amb discapacitat i les seves
famílies– ha posat en marxa un
nou model de centre ocupacional
per a les persones amb discapacitat intel·lectual, més centrat en
l'atenció integral a les persones.
Segons la FVO, és "un gran pas
endavant que deixa enrere el
model tradicional", que fins ara
dividia els grups d'activitats i teràpia en funció del dictamen que
emet la Generalitat sobre si la persona requereix un servei de teràpia ocupacional (STO) o un servei
ocupacional d'inserció (SOI).
El nou model ara implantat a
l'espai de la carretera de Valldoriolf, en canvi, es basa en eixos
adaptats com els perfils de les
persones que s'atenen; els gustos
i preferències de cada persona
per poder adaptar al màxim el
pla d'activitats al màxim, i l'àmbit

L'OnCodines Trail ha lliurat els 86.296 euros solidaris a tres entitats
dedicades a la lluita contra el càncer. La segona edició de la cursa de
muntanya solidària es va celebrar el passat 2 d'abril, amb 84 equips
entre les dues distàncies, i dijous va fer l'acte de lliurament dels xecs
solidaris a Can Palots de Canovelles. La recaptació solidària es va
destinar a Oncovallès, el projecte Barcelona Brain Health Initiative
de l'Institut Guttmann i la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. En acabar la jornada del trail, l'organització havia recaptat
prop de 80.000 euros, però la guardiola solidària va continuar funcionant fins a aconseguir la xifra definitiva d'euros solidaris.

MÉS AJUTS

Ada Parellada
cuinarà dilluns pels
usuaris d'El Xiprer

Obert el termini per
demanar les beques
de menjador escolar

La cuinera Ada Parellada cuinarà dilluns per als usuaris
d'El Xiprer en el marc de l'acció
Compartim la cuina, compartim
la taula, presentada per la Fundació El Xiprer dijous a Canovelles. Es preveu que, al llarg del
curs i per commemorar els 25
anys d'El Xiprer, altres xefs solidaris cuinin i dinin també a les
instal·lacions de la fundació.

A partir de dimecres 18 de maig
i fins al 15 de juny s’obre la convocatòria de sol·licitud de beques
de menjador escolar per al curs
vinent. Es pot fer el tràmit de manera telemàtica a través de la seu
electrònica o bé de manera presencial, al Centre Cívic Nord. Per
fer-ho cal demanar cita trucant al
010 o al telèfon 93 842 66 10, a
partir del 9 de maig.

USUARIS Del nou model de centre ocupacional centrat en l'atenció integral
relacional, ja que es vol fomentar
que els usuaris del centre se sentin còmodes els uns amb els altres.
La nova organització del centre
ocupacional ha establert 19 grups,
distribuïts en gent gran, gent jove,
persones d'activitat prelaboral,
grup mixt, grups UEA –unitat d'espectre autista– i grups UAC –unitat d'anàlisi del comportament–.

"Implica un compromís i esforç
de la fundació, ja que cal impulsar-lo també des d'un ambiciós
pla de formació del personal
d'atenció directa que garanteixi que els professionals tenen
les eines necessàries per poder acompanyar cadascun dels
grups", diu Rafel Arderiu, director general de la fundació.
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SERVEIS LES OBRES ALS CARRERS ROGER DE FLOR I ROGER DE LLÚRIA HAN COSTAT 155.000 EUROS

DIVULGACIÓ 'TOCANT LA LAVA DEL VOLCÀ CUMBRE VIEJA'
cEDiDA pEr cr

Endesa renova xarxa pensant
en l'electrificació a demanda
Endesa ha finalitzat els treballs
de renovació tecnològica de xarxa elèctrica de mitjana tensió de
Granollers que ha dut a terme els
darrers mesos. Les obres tenien
un doble objectiu: reforçar el subministrament elèctric a la capital
del Vallès Oriental i, alhora, deixar
la infraestructura preparada per
poder absorbir més demanda i
impulsar, així, l'electrificació de la
demanda. Les obres han suposat
una inversió de més de 155.000
euros aportats per la companyia
i afecten a prop de 6.500 clients,
entre els quals n'hi ha de singulars
com el Palau d'Esports o el Club
Natació Granollers.
D'una banda, una de les actuacions ha consistit a substituir
el cablejat subterrani de mitjana
tensió des d'un centre de transformació ubicat al carrer Roger
de Flor, entre l'avinguda Prat de
la Riba i el carrer Roger de Llúria, fins a una línia ja existent a
sota mateix del Camí Ral. En total
s'han estès 185 metres de cablejat a 25 kV de nova tecnologia i
d'alumini, més resistent i segur

ENDESA

OBRES A ROGER DE FLOR

que l'anterior i amb més secció,
de manera que s'ha augmentat
la capacitat de transport de la línia. Això ha permès preparar-la
per ampliar-ne el servei. Així, la
línia permet absorbir puntes de
demanda concretes, el consum
de nous clients que ho demanin i
reforçar l'increment de demanda
que pugui produir-se en el futur
com a conseqüència de l'augment
de l'ús de l'electricitat produïda a
partir d'energies renovables amb
la finalitat de reduir l'ús de tecnologies que emeten CO2.
Els altres treballs, al barri de
Font Verda, s'han centrat a estendre i posar en servei uns 250 metres de nova línia de mitjana tensió
entre un centre de transformació
ja existent al carrer Nicaragua fins
a un punt de connexió amb el carrer Josep Carner, cantonada amb
Lluís Vives. Això ha permès fer un
estudi de potències sobre les instal·lacions, reconfigurar la xarxa
de la zona i eliminar un centre de
transformació de difícil accés, ja
que es trobava a l'interior del pàrquing d'un edifici. m.e.

COOPERACIÓ L'ESMORZAR RECAPTARÀ DINERS PER A UN PROGRAMA PER A JOVES AL CONGO

L'AEG i Mans Unides s'alien
de nou per l'excursió popular
Mans Unides i l'AEG celebraran
aquest diumenge l'excursió popular de Granollers. Serà la 39a edició i preveu un recorregut de 15
km. La marxa sortirà de la Porxada a les 8.30 h. Per a la marxa sense esmorzar cal inscriure's gratu-

ïtament el mateix dia, a la sortida;
i per a la marxa amb esmorzar
solidari –amb un donatiu de 5 euros en benefici de Mans Unides–
cal inscriure's fins avui, dijous, a
l'Agrupació Excursionista, al Gra
o a la seu de Mans Unides (c. An-

níbal, 60). Enguany, Mans Unides
recapta fons per a tallers formatius de jovent al Congo.
Concretament, la campanya del
2022 de l'entitat recapta fons per
a un programa de formació i integració socioeconòmica del jovent
de Kisantu, a la República Democràtica del Congo. El cost total del
projecte és de 79.432 euros, dels
quals el 84,4% –67.000 euros– els
aportarà l'entitat.

L'Edison mostra el documental de Ribó
El cinema Edison va acollir dimecres de la setmana passada el passi del
documental Tocant la lava del volcà Cumbre Vieja-Illa de la Palma, en què
el realitzador garriguenc Albert Barceló recull l'experiència del fotògraf
granollerí a l'illa canària. L'acte també va comptar amb la presència de
l'escriptor Màrius Serra, i el periodista David Bassa, excap d'informatius de
TV3, i Martí Nadal, director de l'Alpina. Tots dos han estat patrocinadors
d'un projecte que també ha tingut un vessant solidari amb els damnificats.

Les dues deixalleries Josep Gordi revelarà
a La Gralla on fer
recuperen 190
llibres per Sant Jordi bons banys de bosc
Les deixalleries de Granollers
nord i sud han reutilitzat 190 llibres (95 cadascuna) en el marc de
la campanya DeixaLlibres que el
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va impulsar per Sant Jordi. La deixalleria
de les Franqueses, en canvi, ha
estat una de les menys utilitzades
a la comarca per a aquest servei
de reutilització de llibres, amb 20.
Al conjunt de les deixalleries del
Vallès Oriental es van reutilitzar
1.885 llibres, la qual cosa el Consorci calcula que ha evitat l'emissió de 184 quilos de CO2 a l'atmosfera, una dada que "equival a
201.092 arbres necessaris per
absorbir aquesta quantitat de
diòxid de carboni en un dia".

La Gralla acollirà avui, dijous (19
h), la presentació del llibre Banys
de bosc (Cossetània, 2022), a càrrec del psicopedagog granollerí
Manel Gener i el seu autor, el geògraf molletà Josep Gordi. Un bany
de bosc és una passejada silenciosa per un espai forestal per tal de
respirar l'aire de la seva atmosfera
interior, i pot convertir-se en un
exercici de salut integral, és a dir,
física, psíquica i espiritual. El volum presentat 20 llocs singulars de
Catalunya on viure aquesta experiència. A Banys de bosc hi ha boscos
del Pirineu, del Prepirineu, del sistema Transversal, del Litoral, de la
Serralada Litoral i de la Prelitoral,
amb referències literàries i textos
de divulgació científica.

Alpina presenta a La
Tela una guia sobre
arbres il·lustrada
MILLOREM
QUALSEVOL
PRESSUPOST
FINS A FINALS
DE JUNY
Triats com el 4t millor
centre de la província
de Barcelona
Pl. de la Caserna, 7 · Granollers

93 607 08 08

684 46 95 85

Dissabte (17.30 h), els Jardins Antoni Jonch del Museu de Ciències
Naturals acolliran un nou volum
de l'editorial Alpina, que pretén
descobrir la riquesa que s'amaga
en els boscos del nostre entorn.
Parlar amb els arbres, amb textos
de Carme Clopés i Lola Casas, i illustracions de Cinta Riera, és una
petita guia d'arbres per aprendre a
diferenciar-los. Es tracta d'un viatge il·lustrat pels boscos mediterranis, centreeuropeus i de ribera.
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CRIPTOMONEDES / ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO BRAVO, RESPONSABLE DE FISCALITAT DE CRIPTOACTIUS DE LA CONSULTORA ÀGORA

"La millora en els protocols pot convertir
el Bitcoin en la nova targeta de dèbit"
José Antonio Bravo Mateu és un
dels tres màxims experts en l'àmbit
de les critpmonedes, criptodivises
i criptoactius a l'Estat. Llicenciat en
Ciències Empresarials per la
Universitat de València, té un Màster
en Comptabilitat i Finances per
la UOC i un Màster en Tributació i
Assessoria Fiscal per UDIMA, És
expert en Direcció i Gestió de la
Informació i les seves Tecnologies
per UAH. Ha treballat com a Director
de Comptabilitat durant 18 anys a
diverses empreses de la Comunitat
Valenciana. Des de 2013 treballa
com a assessor tributari i comptable
sota la marca Negotians, i al
novembre de 2021 es va incorporar
a la consultora granollerina Àgora
com a responsable de fiscalitat de
criptoactius, sota la marca específica
de Fiscalcrypto. Amb ell conversem.
–Com podem deﬁnir les criptomonedes i derivats?
–Jo les deﬁniria com a actius digitals que es poden utilitzar com a
mitjans de pagament peer-to-peer
[entre iguals]. No és només una tecnologia, si no l'aplicació de diverses
tecnologies basades al seu temps
en tecnologies anteriors.
–Quina és la seva gènesi?
–Les criptomonedes apareixen amb
la creació del Bitcoin, un programari d'open source [codi obert] que
permet crear-ne la resta, al cap i a
la ﬁ varacions d'una tecnologia primigènia. El 31 d'octubre de 2008 va
aparèixer un primer article cientíﬁc
que en feia referència, però encara
ningú emetia bitcoins. Al gener de
2009 sí comença a funcionar i al
maig de 2010 es produeix el primer
pagament, indirecte, amb bitcoins.
–I aquí va començar tot...
–A partir d'aquí tot eclosiona i apareixen noves criptomonedes producte de la variació de parts del protocol inicial, amb emissió indeﬁnida
o variable, més unitats per millorar el
Bitcoin. Però, ﬁns al moment, tots els
intents de millora no han cristal·litzat. Cap altra criptomoneda ha superat el Bitcoin. Moltes desapareixeran
perquè no trobaran una utilitat real.
–Quan en va sentir a parlar per primera vegada?
–La primera vegada que vaig escoltar el terme bitcoin, va ser a principis de 2013, uns mesos abans de

NEIX FISCALCRYPTO

començar la meva activitat com a
assessor ﬁscal independent. Sempre m'ha interessat el software
lliure, i un dia vaig veure un article
que parlava del Bitcoin com un diner programable, que es podia fer
servir a Internet sense la intervenció
de tercers de conﬁança. Com a economista, em va cridar l'atenció i vaig
començar a llegir tot el que m'arribava a les mans. Vaig interessar-me
en la vessant tributària i vaig aprofundir cada vegada més en aquesta
temàtica, ﬁns a dia d'avui.
–Passada una dècada, podem aﬁrmar que la criptomoneda ha vingut
per a quedar-se?
–Bé, encara no podem dir que sigui
un èxit. Hi ha països que l'economia
més informal treballa amb bitcoins,
és el cas de Nigèria. També n'hi ha
que aproﬁten la descentralització
que proporcionen com a instrument
contra la censura, per evitar bloquejos, com en el cas de Rússia, o com
a valor resguard contra la inflació.
–Hi ha països ﬁns i tot que hi aposten amb la creació de granges...
–Països com Bielorússia i Geòrgia
han creat zones econòmiques de
miners, és a dir xarxes d'ordinadors
que competeixen per endevinar un
nombre d'operacions complexes.
Quan l'encerten reben una recompensa que queda en el llibre de registre, per assegurar que no es pugui revertir. És una forma de creació
de Bitcoin, limitada a 21 milions

Fiscalcrypto és la denominació que té
la nova àrea especialitzada en
fiscalitat de criptoactius d'Àgora, i de
la qual n'és màxim responsable José
Antonio Bravo, Fiscalcrypto va néixer fa
mig any i disposa d'una web específica
(www.fiscalcrypto.io), que de forma
senzilla i intuïtiva permet fer reserves
en criptomoneda i sol·licitar serveis
com el de seguiment d'inversions, entre
d'altres.
"Per a mi, la integració a Àgora ha
estat positiva, perquè em permet donar
serveis especialitzats de tributació de
criptoactius a més clients, i millorar els
serveis que ofereixo als meus clients.
Aquesta especialització és fonamental
en una matèria que evoluciona a gran
rapidesa com són les criptomonedes, i
es un win-win tant per Àgora com per
mi personalment", destaca Bravo.
"Àgora és una empresa en
creixement, que integra cada vegada
més serveis, i aporta molt valor a un
grup cada vegada més nombrós de
clients. No tinc cap dubte de que Àgora
pot oferir solucions a les demandes que
tant particulars com empreses
necessiten d’una assessoria integral",
afirma José Antonio Bravo.

"La criptomoneda pot tenir
usos especulatius com
qualsevol altra moneda.
Està pensada per transmetre
valor, no per fer-se ric"
"No podem dir encara que
sigui un èxit, però cap
criptomoneda ha superat el
Bitcoin, tots els intents de
millora no han cristal·litzat"

d'unitats ﬁns a l'any 2140.
–Quines novetats tindrà la criptomoneda a curt termini?
–Els canvis en la segona capa agregada a la cadena de blocs de Bitcoin
permeten transaccions més ràpides.
Per protocol aquestes transaccions
es fan cada 10 minuts, en blocs d'un
megabyte. Ara, la capa Lightining
Network crea contractes entre usuaris o nodes per a petites quantitats
(com les targetes de dèbit), fora de la
xarxa de blockchain. Un informe de
Morgan Stanley indicava que aquesta segona capa és més pràctica i té
un cost menor que les targetes de
dèbit, i a la llarga les pot substituir:
criptomonedes basades en l'euro o
el dòlar per a petits pagaments.
–L'ús de la criptomoneda, doncs, es

generalitzarà a l'economia diària?
–L'ús ﬁnal el desconeixem. La telefonia mòbil va néixer amb ﬁnalitats
militars. Veurem quina és l'evolució.
El Bitcoin té usos especulatius com
qualsevol moneda de mercat i, de
fet, té més difícil fer determinats
moviments perquè tot queda registrat. Hi poden haver usos especulatius, és clar, però la criptomoneda no
està pensada per fer-se ric, sinó per
transmetre el valor.
–Recomana invertir-hi?
–Recomano que la gent n'inverteixi
quan l'entengui. És una inversió com
a resguard de valor, com abans ho
eren els bons de l'Estat. És un actiu
amb moltes oportunitats, sempre és
alcista a llarg termini. Per invertir un
1-5% del teu capital. ❉

☞ ÀGORA C/ Josep Umbert i Ventura, 129 · GRANOLLERS

www.ﬁscalcrypto.io · 93 870 64 08
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POLÍTICA DISSABTE S'INSTAL·LARAN URNES A LA PORXADA I A LA PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

L'ALUMNAT DE 1r D'ESO HA IDEAT ELS JOCS MOSTRATS AL CARRER

Una consulta permetrà triar
entre monarquia i república

L'Escola Pia treu jocs
inèdits a la Porxada

Una consulta popular permetrà
triar dissabte entre monarquia o
república. Es tracta d'una iniciativa organitzada per la Plataforma
Consulta Popular Monarquia o República, i que se celebrarà simultàniament en 700 taules repartides
per diversos punts de l'Estat, 150
de les quals a Catalunya.
Segons explicaven els promotors de la consulta a Granollers
fa unes setmanes, es tracta d'un
espai "unitari, obert i neutre"
que s'ha organitzat per consultar
la població sobre el model d'estat,
entre monarquia o república. Serà
un procés popular no institucionalitzat, sense validesa jurídica,
però que vol ser una mobilització
per aconseguir, més endavant, un
referèndum vinculant.

P.CONSULTA

el vot per ningú ni per cap opció, la idea és que hi participi
el màxim de gent, amb totes les
opinions possibles".

Meses de votació

LES PAPERETES
L'organització assegura que la
consulta està organitzada per ciutadans lliures, al marge de partits,
entitats i de qualsevol color polític. "L'organització no demana

A Granollers hi haurà dues meses de votació. Una serà a la plaça
Maluquer i Salvador i l'altra a la
plaça de la Porxada, de 10 a 15 h.
També hi haurà meses de votació a
Canovelles (c. Núria Miralles –carrer Indústria, cantonada amb carrer Nord–, de 10 a 19 h); l'Ametlla
del Vallès (parc dels Voluntaris, de
10 a 15 h); Mollet del Vallès (rambla Nova, de 10 a 15 h); Parets del
Vallès (passeig de Ronda, a tocar
de la riera, de 10 a 15 h); i Sant
Fost de Campsentelles (plaça de la
Vila, de 10 a 15 h). X.L.

MÉS DE 40 PERSONES DEL VALLÈS ORIENTAL HAN D'ANAR A JUDICI PER LA PROTESTA POSTSENTÈNCIA

Suport als encausats pel tall del 15-O
CUP GRANOLLERS

Coincidint, dimecres, amb les primers citacions per declarar davant del jutge de les persones encausades pel tall de la C-17 el 15
d'octubre del 2019 –en el marc de
les mobilitzacions postsentència–,
el grup de suport a les 44 persones encausades feia un acte davant dels Jutjats de Granollers per
denunciar el que consideren un
cas de muntatge policial. L'acte va
comptar amb les consideracions
dels advocats d'Alerta Solidària,
que porten la defensa de les 44
persones del Vallès Oriental que
el 15-O s'estaven mobilitzant.

PROTESTES Els encausats han començat a declarar al Jutjat de Granollers

EL MOVIMENT BATEC IMPULSA UNA ACCIÓ PER DENUNCIAR EL SERVEI PRECARI DE RENFE

Torns precintats per evitar
que no es pagui al tren
Persones vinculades al col·lectiu
Batec, sorgit fa pocs dies com a
moviment de protesta pel mal servei de Rodalies, van precintar dimecres alguns torns de l'estació de
Granollers Centre per facilitar l'entrada dels ususaris a l'estació sense pagar el bitllet. L'acció formava
part d'una jornada de protesta
que es va dur a terme en diverses
estacions de tot Catalunya per denunciar les deficiències del servei

de Rodalies i els incompliments de
l'Estat per millorar-lo. Renfe assegurava, però, que el seguiment de
l'acció era "mínim". Per la seva
banda, els impulsors de la crida
per deixar de pagar els bitllets de
Renfe davant la "greu" situació del
servei, afirmaven que la convocatòria era un "èxit", i destacaven
que la xarxa del moviment ha crescut "en només una setmana" des
que es van presentar dimecres de

la setmana passada. Batec xifra en
una vintena les estacions amb els
torns oberts dimecres al matí.
Per la seva banda, Renfe explicava que les denúncies a les persones
que no paguin el bitllet seguiran el
procediment administratiu pertinent. Fonts de l'operador ferroviari també asseguraven entendre
que els passatgers puguin protestar i reclamar millores en el servei, però afegien que disposen de
"multitud" de canals per fer-ho.
Alhora, també defensaven que actualment s'està fent un "important" esforç d'inversió per millorar
el servei de Rodalies. ACN / M.E.

ESCOLA PIA

L'alumnat de 1r d'ESO de l'Escola
Pia, amb la col·laboració de l'Ajuntament, Homoludicus, Projecte
Guspira i Summem, va organitzar
divendres una jornada de jocs al
carrer. Així, els alumnes van muntar taules a la Porxada perquè
qui vulgués, entre les 10 i les 13
h, puguessin jugar als jocs ideats
i construïts per ells mateixos, en
el marc d'un projecte interdisciplinari de treballa cooperatiu
relacionat amb el joc com a eina
d'aprenentatge i socialització. Hi
van participar uns 120 alumnes
que, en grups de quatre, van idear
els jocs de taula.

JOCS AL CARRER

El Consell Comarcal
destinarà la meitat
del romanent de
2021 a la nova seu

Jornades Culturals
de la Gent Gran,
fins al diumenge a
la tarda amb teatre

El Consell Comarcal ha tancat el
pressupost de 2021 amb una liquidació positiva d'1.048.509 euros. En
la sessió del ple extraordinari celebrada la setmana passada es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any passat. El mateix ple
va aprovar la modificació del pressupost per un import d'1.333.366
euros, que es destinaran a la nova
seu (800.000 euros); fons de contingències generals (289.366 euros); oficina Agenda 2030 (60.000
euros); estudis i projectes de salut
mental (50.000 euros), i aplicatiu
projecte educació (40.000 euros),
com a partides més destacades.

Aquesta setmana i fins al diumenge, estan tenint lloc les 38es Jornades Culturals de la Gent Gran, que
inclouran una quinzena de propostes culturals, lúdiques i saludables.
Enguany s'amplia la durada de les
jornades a tota una setmana i es
recupera la presencialitat de totes
les activitats. Dissabte tindrà lloc
la tradicional passejada popular
organitzada per l'Espai Actiu de la
Gent Gran, amb la col·laboració de
l'Associació Gent Gran Granollers
Centre, amb un recorregut de 8 km
per descobrir el parc del Falgar, i
diumenge, amb l'obra Fragments
de criatures 17 h).

Defuncions
02/05
02/05
02/05
03/05
03/05
03/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
06/05

Miguel Ángel Pérez Ortiz
Encarnación Rodríguez R.
Emilio Parra Acosta
Pedro Rodríguez Collado
Joan Espinasa Vila
Francisco Trancoso Ruiz
Pere Palmerola Barnils
Isidre Tintó Pratginestós
Andrés Ortega Gutiérrez
Glòria Villalba Álvarez
Cristóbal López Domene
Justa Navarro Madrid

50 anys
88 anys
96 anys
88 anys
80 anys
76 anys
60 anys
88 anys
76 anys
77 anys
81 anys
96 anys

06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
07/05
07/05
07/05
07/05
08/05
09/05
09/05

Assumpció Deulofeu Roca
M. Soledad Diloy Pérez
Ricardo Muñoz Navas
Conxita Forcadell Piqueres
Antonio Espinar Barea
Antoni Bufí Cors
Ana Avellaneda Pérez
Manuel Merín Domínguez
Martina Merino Fernández
Manuel Chamorro Fernández
Gregoria García Yubero
Paulino Pedrosa Lorenzo

94 anys
89 anys
77 anys
70 anys
64 anys
95 anys
74 anys
91 anys
89 anys
59 anys
93 anys
64 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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SUCCESSOS ELS BOMBERS HI VAN DESPLAÇAR 15 DOTACIONS, QUE VAN TREBALLAR DES DE LES 6 H

TRIBUNALS EL JUTJAT DE GRANOLLERS VA INSTRUIR EL CAS EL 2013

Crema una nau a l'avinguda
Europa amb cartró i maquinària

Jutgen un noi per agredir
sexualment 4 discapacitats

Dilluns, els Bombers de la Generalitat van desplaçar 15 dotacions
a un incendi que es va produir a
primera hora del matí en una nau
d'uns 1.000 metres quadrats a
l'avinguda Europa de Granollers,
al polígon Palou Nord. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi
poc abans de les 6 h i, quan hi van
arribar el foc estava totalment
desenvolupat. Des de llavors, ens
bombers van treballar en l'extinció de l'incendi, que va cremar
cartró i maquinària.
Cap a les 9 h, les flames –que
ja feia unes hores que es podien
veure des de diferents punts de
l'entorn– estaven sufocades, i els
bombers van indicar que l'incendi
estava controlat. Així es va poder
evitar la propagació del foc a la
nau del costat.
Bombers de la Generalitat hi va
activar també el Grup d'Estructures Col·lapsades per valorar l'estabilitat estructural de l'edifici.
Juntament amb arquitecte muni-

A.INSERTE

A MIG MATÍ Els Bombers seguien remullant la nau per evitar revifalles del foc
cipal van revisar l'estructura i van
valorar que hi ha afectació, ja que
hi ha zones de la coberta en estat
precari. De fet, dimarts al vespre
encara hi havia presència de Bombers al carrer, que romania tallat.
Dilluns, abans de les 11 h, els

Bombers ban donar l'incendi per
estabilitzat, i continuaven remullant l'espai. Amb el suport de
maquinària pesant, van retirar les
piles de cartró a l'exterior de la
nau per poder remullar millor tot
el contingut cremat.

L'Audiència de Barcelona jutjarà dimecres vinent un jove amb
discapacitat intel·lectual que entre els anys 2010 i 2013 va ser
el presumpte l'autor de diverses
agressions sexuals sobre persones
especialment vulnerables. Segons
el relat de la fiscalia, un jove amb
antecedents penals i discapacitat
intel·lectual va ingressar el 2010
com a intern a la llar residència
Jaume Anfruns, situada a Santa Eulàlia de Ronçana i gestionada per
la Fundació Vallès Oriental (FVO).
Poc després, aprofitant que la seva
capacitat intel·lectual i física era
superior a la dels seus companys
de residència, va començar a "provocar-los, agredir-los i manipular-los", fins al punt que la resta
d'interns del centre vivien "situacions de risc per la conducta
descontrolada de l'acusat" i sota
la seva "submissió". Ja aleshores
el centre va emetre diversos informes alertant que la llar residència
"no era el tipus de centre adequat per al seu perfil psiquiàtric
de trastorn de conducta".

En aquest context de "convivència agressiva", entre els anys
2010 i 2013 el jove va agredir sexualment –presumptament– almenys quatre companys de residència, també amb discapacitat
intel·lectual, fet que els impedia
de poder defensar-se o expressar
rebuig a l'agressió sexual. Concretament, la fiscalia acusa el jove de
tres agressions sexuals amb accés
carnal sobre persones especialment vulnerables i d'una altra més
en grau de temptativa. Per tot plegat demana un total de 25 anys i 9
mesos de presó i 26 anys i 3 mesos
d'internament adequat a l'alteració o anomalia psíquica de l'acusat,
a més d'una ordre d'allunyament
de més de 1.000 metres de les víctimes durant més de 10 anys.
També demana als responsables civils directes del jove, FIATC
Assegurances i la Generalitat, i als
responsables civils subsidiaris –la
FVO, MGS Seguros i la Fundació
Catalana Tutelar Aspanías–, que
indemnitzin les persones perjudicades pel cas amb 27.000 euros.

EL CONSULTOR DE RRHH

IPD Legal

Advocacia & Gestoria

RENDA 2021
La declaració de la renda,
millor a la teva gestoria.

CV AMB FALTES D’ORTOGRAFIA, QUE DIU DE TU?
Coneixem la importància d’escriure el nostre
curriculum vitae sense faltes d’ortografia. Hem
après que tant la carta de presentació com el
CV són la millor eina per aconseguir la feina que
volem o que ens agradaria.
Molts dels currículums que rebem els
seleccionadors tenen algun error ortotipogràfic
o d’estil. Això ens dificulta tant la seva lectura
com captar el nostre interès per la teva
trajectòria professional i formativa. Ens denota
o bé que no tens la preparació requerida o que
ets una persona descuidada, que presta poca
atenció a les tasques, poca professionalitat i/o
serietat. Per tant, hem de tenir en compte tots
els detalls tant del contingut com de l’ortografia.
Per prioritzar l’atenció sobre els errors o faltes
d’ortografia et facilitem alguns consells per
revisar el CV i la carta de presentació abans
d’entregar-los:
• Fes servir un corrector ortogràfic
(word, google docs...).
• Llegeix vàries vegades el currículum abans
d’enviar-lo. Cerca els dubtes en una font fiable
com el web de la Real Academia Española o la
web Fundéu per comprovar que està ben escrit.

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:
admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971 I 93 688 91 88
C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

Fes incís en els errors més freqüents:
• les titlles en paraules com telèfon, formació,
màster, educació, caràcter, correu electrònic...
• els “dequeismes” o “laismes”
• la concordança amb el gènere o el número
• els noms d’assignatures, llicenciatures,
diplomatures i similars s’escriuen amb
majúscules inicials en els substantius i
adjectius que els integren: Administració
i Direcció d’Empreses a la Universitat
de Barcelona.
• afegir les comes entre subjecte i predicat
adequadament quan la frase ho requereix.
• teclejar massa ràpid, és un signe de
falta d’atenció.
• no fer servir el mateix estil i mida de lletra
en tot el document.
I, per millorar tant en la redacció com saber
com corregir-ho sempre és recomanable llegir
habitualment, practicar i escriure correctament
quan fas servir el mòbil i d’aquesta manera
t’acostumaràs a no cometre errors d’ortografia.
S’ha de distingir escriure missatges per exemple
de WhatsApp informals a documents com el
curriculum vitae, carta de presentació o inclús
el correu electrònic d’introducció d’aquests
documents, la confirmació d’atenció a una
entrevista personal, d’agraïment després de
l’entrevista o per saber en quin estat es troba la
teva candidatura en el procés de selecció.
Sempre podem sol·licitar ajuda professional a
consultories especialitzades en reclutament
i servei d’assessorament i orientació laboral
personalitzat.

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans
T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.
info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com
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OPINIÓ

Bústia

Editorial

Insubmissió militar mundial.
Somni o utopia?

PRESSUPOSTOS COINCIDENTS
Moltes de les propostes que, finalment, han guanyat en el procés de tria i
votació dels pressupostos participatius coincideixen amb accions que fa temps
que el govern de la ciutat apunta com a prioritàries –incrementar el verd urbà
en el marc dels ODS, millorar la zona verda i de lleure de la llera del Congost,
instal·lar plaques solars o avançar en la construcció de carrils bici (tot sigui dit,
una demanda ja històrica per entitats tan actives com Granollers Pedala)–. Tot
plegat fa desconfiar part de la ciutadania d'un procediment que consideren massa
dirigit. De fet, el menys d'un miler de vots emesos en una ciutat que té un cens
proper als 50.000 habitants palesa el problema d'un procés que no interpel·la la
majoria de població. Tot i la bondat dels projectes guanyadors, en alguns es troba
a faltar certa concreció. A més, en el cas de la millora de voreres per a persones
amb mobilitat reduïda o de l'enllumenat a la ciutat, sembla una evidència que és
indispensable que un govern local vetlli perquè la via pública ho tingui present.
També sorprèn que dels 13 projectes que s'executaran, alguns siguin similars
–millores al passeig fluvial i carrils bici– i altres siguin continuïtat d'actuacions
iniciades en el marc dels pressupostos participatius de l'anterior mandat (millora
de patis escolars). Així, un procés que hauria de recollir les idees de la ciutadania
acaba aportant poques sorpreses. El repte: augmentar la participació.

Filosofia d'un model de convivència
JOAN SALA VILA
Escriptor, professor jubilat
i activista cultural

L

a imatge de l'ésser humà és l'obra
d'art de la convivència. Contemplar una persona és beure l'aigua
de la font que sadolla les relacions
humanes. Estem davant d'una filosofia alliçonadora de la globalització. Cada membre
té una funció, cada òrgan compleix un deure
i la forma corporal és la definició. El compliment de la missió de cada cèl·lula, òrgans i
membres és missió de la intel·ligència, la raó
i la passió amb les emocions.
Però l'ésser humà és dual, home i dona
amb diferències que complementen artísticament i poètica el compliment definidor de
la imatge. El poder creatiu responsable de la
supervivència de la humanitat. L'home i la
dona són independents i lliures en les seves
obres però insubstituïbles i indispensables
en la convivència. La convivència humana no
és veritat sense les pinzellades femenines i
masculines que amb el mateix pinzell i el
mateix color imprimeixen dues sensibilitats
que donen sentit a la unitat. Sense aquesta
particularitat la programació de la convivència és impossible.
Personalment, no tinc cap dubte quan
afirmo que els problemes que pateix la vida
humana es deuen a la manipulació que els
homes han fet marginant la dona. I malgrat

que aquesta marginació el feminisme sempre ha estat atent a l'hora de salvar la vida
dels pobles. El masclisme i el feminisme defineixen la globalitat i la seva filosofia i poesia. Un fill o una filla són l'obra d'art creativa
d'una relació d'amor sexual d'un home i una
dona, relació que la ciència substitueix mèdicament amb la mancança de relació sexual
directa, que afectarà la sensibilitat del nou
ésser. Suprimir les relacions naturals és un
perjudici de futures relacions humanes molt
sensibles.

L'ésser humà té l'objectiu, en
el seu programa de vida, de tenir
cura de la natura. I hi ha massa
humans que no el compleixen
La ciència avança, però no sempre l'encerta. No sempre llegim bé i no entenem
els missatges còsmics. L'ésser humà és naturalesa amb l'objectiu en el seu programa
de vida de tenir cura de la natura. I aquest
objectiu hi ha massa humans que no el compleixen, essent malauradament les persones
amb poder les que més la destrossen. L'ésser
humà sense la natura no viu i la natura sense
l'ésser humà es fa malbé. La humanitat sense la germanor, deixa de ser humanitat, i la
natura sense la germanor amb la humanitat
deixa de ser natura. És urgent per salvar la
història posar al dia la filosofia del model de
convivència escrita en el llibre del cos humà.

No se m'oblidarà mai l'inici de la pel·lícula
2001, Odissea a l'espai del director Stanley
Kubrick, quan un home primitiu llança un
os a l'aire i es converteix en una nau espacial. Portem milers d'anys d'evolució però
només tecnològica, ja que humanament estem igual. Sempre amb constants guerres,
enfrontant-nos entre persones o països, la
finalitat de les quals és imposar-se i vèncer
al suposat enemic, normalment per alguna
raó: econòmica, ideològica, territorial, religiosa, etc.
En el cas de Putin, no tinc clar si és per aires de grandesa, per voler tornar a la Rússia dels tsars, per voler tenir accés al mar
Negre o per aconseguir l'atractiu mineral
de liti que hi ha al subsol del Donbass. Continuem sent els primats de la pel·lícula? I
em pregunto, cal pagar un preu tan alt per
obtenir un dels fins anteriors, a força de
morts, destrucció, penúria, crisi econòmica i social que les guerres ocasionen? I no
oblidem les postguerres, ja que generen
una altíssima despesa econòmica en la reconstrucció dels països devastats. No entenc, quina il·lusió pot fer a Putin, sentir-se
vencedor, si guanya la guerra a Ucraïna,
quan estigui passejant-se entre les runes
de les ciutats arrasades, víctimes sense enterrar i també per fosses comunes, tenint a
l'esquena milers de civils i militars morts
d'Ucraïna i Rússia.
D'altra banda, m'està fent la sensació
que amb la "rutina" de la guerra, ens estan
vacunant els mitjans de comunicació, amb
comentaris i imatges, que de tant veure-les,
perdem la noció de la realitat. Mengem o
sopem mentre sentim o veiem les notícies, com si fos una pel·lícula o una sèrie
radiofònica o televisiva. Us imagineu els
soldats dels carros de combat cremant-se
al seu interior després de rebre un míssil?
O als habitants dels edificis o dels carrers,
rebent l'impacte de la metralla d'un míssil
al cos?

Una altra qüestió: es realitzen acollides
als desplaçats per igual? Crec que la resposta és no, ja que hi ha hagut discriminació racial entre desplaçats ucraïnesos, afganesos i sirians. Els ucraïnesos han estat
més afavorits, potser per ser d'Europa.
Crec que el futur passa per educar els
nostres fills amb la cultura de la pau, des de
les nostres famílies, des del nostre entorn
més proper, els nostres barris i les nostres
ciutats. Com és el cas del Centre per la Pau
de Granollers i altres centres que hi ha a
tot el món. No entenc que soldats, sobretot
joves, d'un bàndol i un altre, s'estiguin matant entre ells per decisions d'un paranoic
que ha iniciat una guerra. Quan en un altre
escenari i circumstàncies, aquests mateixos soldats, de tots dos bàndols, podrien
haver fet amistat i estar prenent un cafè
junts en una terrassa de Rússia o Ucraïna.
Els països s'armen fins a les dents, invertint ingents quantitats de diners en armament per a defensa (60 milions d'euros diaris a Espanya), quan podríem destinar-ho
a polítiques per la pau, acabar de vacunar
de la Covid a països subdesenvolupats o a
mitigar la fam del món.
Tinc una estratègia que se'm va acudir
durant una migdiada, que és al que fa referència el títol de l'article. A veure què us
sembla: Si tots els soldats del món es declaressin insubmisos alhora, què passaria?
Entenc que deixarien d'haver-hi guerres
i fabricació d'armament. Recordem que a
Espanya, gràcies als insubmisos, es va eliminar el servei militar obligatori. Llavors,
seria possible, a través de les xarxes socials,
campanyes mediàtiques i manifestacions,
pactar i decidir la insubmissió militar mundial dels soldats, a partir d'un dia concret?
Cert que molts soldats professionals
viuen d'aquesta "professió" i, per desgràcia, alguns són fanàtics de la guerra. Això
dificultaria la possible insubmissió. Somni
o utopia? De moment, continuaré somiant
amb aquesta opció durant les meves migdiades.
CRÍSPULO MELO / GRANOLLERS

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
@sagalesbus Us passo avís que la parada
6053 - Parc de Ponent on paren Línia
L3 (direcció La Torreta) #Transgran i A5
(direcció Granollers - Estació de França)
#TLA NO té cap horari i està embalat com
si fos un regal. Bon servei

Avui hem aixecat un pilar pels 90 anys
del @cbgranollers. Moltes gràcies per
comptar amb nosaltres en un acte tan
emotiu. Ha sigut un honor entregar
la samarreta al Chichi Creus. Feia goig
veure el pavelló tan ple. Per molts anys!

Pau Jose María @paujosemaria24

Xics de Granollers @XicsGranollers

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

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

somlesfranqueses@som.cat
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ECONOMIA

La Fira Embruixa't, dissabte a Del Rec al Roc

Com assolir un negoci d'èxit

El voltants dels carrers Sant Roc i Santa Anna viuran dissabte
una nova edició de la Fira Embruixa't, organitzada per l'associació
de comerciants Del Rec al Roc. De 10 a 21 h hi haurà paradetes,
tallers infantils, jocs, ambientació, activitats per a joves i grans,
tirades de tarot i altres propostes al voltant del món de les bruixes.

Granollers Mercat organitza un curs de 8 hores
sobre com transformar una idea en un negoci
d'èxit. El curs serà en línia els dies 16 i 17 de
10 a 12.30 h, i 23 de 10 a 13 h. Les inscripcions
estan obertes al web www.canmuntanyola.cat.

FORMACIÓ JORNADA ORGANITZADA PEL CONSELL DE L'FP DE LA CIUTAT I LA FUNDACIÓ BERTELSMANN

TURISME EN LA JORNADA ANUAL DE TURISME VALLÈS

200 empreses de la comarca ja
ofereixen la modalitat dual d'FP

Lliurats els distintius
Biosphere i els punts
d'informació turística

"El Vallès Oriental, i sobretot
Granollers, és una de les zones
del país amb més bones xifres
en formació professional dual".
"I això és perquè els centres educatius, sobretot des del 2014,
s'han implicat molt en el desenvolupament d'aquesta modalitat formativa". Així ho explicava
Pere Gabern, secretari del Consell
de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers, en la jornada
FP dual, una oportunitat per a les
empreses, organitzada dimecres a
la Sala Tarafa pel mateix consell i la
Fundació Bertelsmann. La jornada
tenia per objectiu explicar el funcionament de l'FP dual i els canvis
que ha introduït la nova llei estatal
d'FP recentment aprovada. Alhora,
també es van reconèixer les empreses industrials que durant el
curs 2021-2022 han acollit estudiants en pràctiques.
Concretament, aquest curs, 214
alumnes han fet pràctiques d'FP
dual en 200 empreses vallesanes.
La majoria de cicles amb FP dual
són del sector industrial, però també n'hi ha de comerç, administració i informàtica. "Tots els cicles
formatius de grau superior que
s'ofereixen a Granollers ja es poden fer en aquesta modalitat",
deia Gabern. "I pel que fa als cicles
de grau mitjà, de moment només
ho ofereix l'EMT". Per ampliar-ne
el nombre, cal que més empreses
s'animin a acollir estudiants d'FP
dual, una modalitat que combina la
formació a l'aula amb 900 hores de
pràctiques a l'empresa. "Això afavoreix l'especialització de l'alumnat i la seva entrada al mercat

x.l.

TAULA RODONA Agbar va explicar la seva experiència d'alumnes en pràctiques
laboral, i, a més, rep una remuneració per les seves pràctiques".
En la sessió es va explicar en què
consisteix l'FP dual i l'oportunitat
de captació de talent jove que suposa per a les empreses. Es va exposar l'oferta existent a la ciutat i
es va promoure la incorporació de
més alumnes a la modalitat de dual.
Anna Sánchez Auladell, per exemple, ha estat una de les estudiants
que ha fet pràctiques d'administrativa a la seu granollerina d'Agbar,
una empresa que fa cinc anys que
té un conveni amb l'EMT. Sánchez,
de fet, ha estat la primera alumna
que ha fet tasques administratives
en aquesta empresa –tres hores de
classe i cinc hores de pràctiques–,
ja que fins ara només ho havien fet
alumnes del cicle de xarxes i estacions de tractament d'aigües. "Ha
estat una experiència molt bona;
he estat molt còmoda". "He fet
atenció al client i també tasques
administratives internes", deia

Sánchez. Marc Condom, responsable d'operacions del Vallès Oriental d'Agbar, ho valorava des del
vessant empresarial: "La dual ens
aporta una persona motivada,
perquè estudia allò que li ofereixes a l'empresa". A més, "ajudes
els alumnes a especialitzar-se i
l'empresa en treu un rendiment
a nivell productiu".
Per cloure la jornada, Francesc
Arolas, regidor d'Educació, agraïa
el compromís de les empreses que
acullen estudiants afirmant que
aquesta "és una inversió amb retorn; una oportunitat per a les
empreses, els estudiants i el conjunt de la societat". Finalment,
feia una crida a noves empreses a
sumar-se al projecte: "L'FP d'avui
és molt diferent a la de fa 20 o 30
anys; ara té una part formativa i
una altra productiva, de manera
que respon molt millor a les necessitats tant dels alumnes com
de les mateixes empreses". x.l.

Asaja demana més mesures
per combatre senglars i conills

agents rurals haurien de poder
avaluar les destrosses que la fauna cinegètica fa als camps d'ordi,
blat o colza, i que els pagesos haurien de poder ser compensats per
aquestes pèrdues. "També ens
cal més ajuda de policia i agents
rurals per fer batudes pel perill que comporta als caçadors,
i més mesures dissuasives", diu
el sindicat, que xifra en 5.030 els
accidents causats per la fauna
l'any passat a Catalunya.

El sindicat agrari Asaja, "recollint la preocupació de molts
sectors de la pagesia per la proliferació de senglars i conills
als camps, sobretot el cerealista", ha demanat a la Conselleria
d'Acció Climàtica més mesures
per pal·liar les destrosses de la

fauna als camps de conreu, com la
figura del caçador expert. Actualment, els ajuntaments poden sollicitar ajuts per evitar destrosses
als seus equipaments, "però als
camps no podem posar tanques ni portes".
Per això, Asaja creu que els

Més de 50 professionals d'empreses, associacions i ens del sector
turístic de la comarca van participar divendres en una nova edició
de la jornada anual de Turisme
Vallès, un espai d'intercanvi d'experiències entre els agents públics
i privats del sector turístic del Vallès Oriental per enfortir el marc
de relacions. Durant la trobada es
van lliurar 48 distintius del Compromís per a la sostenibilitat Biosphere. L'han rebut, per exemple,
l'Hotel Ibis Montmeló-Granollers,
l'Oficina d'Informació Turística de
Granollers, Ostrya Celler del Ferrer, el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, Gran Centre, el Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental i el
Restaurant DO, així com Mas Can
Calet Aparthotel de les Franqueses.
També es van lliurar en el mateix acte 32 diplomes de la xarxa
de Punts d'Informació Turística,
entre els quals hi ha la Biblioteca
Can Pedrals, l'Oficina de Turisme
de Granollers, l'Hotel Ibis Montmeló-Granollers, Gran Centre i
Ostrya Celler del Ferrer de Gra-

nollers; i l'Ajuntament i Mas Can
Calet Aparthotel a les Franqueses.
En la sessió, el president del
Consell Comarcal, Emilio Cordero, va afirmar que "el Vallès Oriental té molt potencial turístic,
sobretot en l'àmbit rural", i el
conseller comarcal de Turisme,
Àlex Valiente, assegurava que

El conseller de Turisme
del Consell Comarcal
fa una crida a recuperar
els visitants estrangers
"ara és moment de buscar i
recuperar el públic estranger
sense deixar de banda del públic nacional". Durant la jornada també es va presentar el Pla
d'Acció del 2022 per part del gerent del Consell Comarcal, Carles
Fernández, qui destacava que "és
una feina que s'ha fet en col·laboració amb el sector amb un
procés participatiu".

Creix l'atur al Vallès Acord per reforçar
Oriental per segon el teixit productiu
mes consecutiu
metropolità
Segons les dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell
Comarcal, l'atur va augmentar
lleugerament a la comarca durant
l'abril per segon mes consecutiu.
Concretament, l'increment va ser
de 32 persones al conjunt de la
comarca (+0,2%), fins a les 20.204
persones desocupades, 5.845
menys que el mateix mes de l'any
passat (-22,4%). Per municipis, a
Granollers l'atur va créixer en 10
persones (+0,3%), fins a les 3.210
persones desocupades. I les Franqueses va registrar un descens de
10 persones, i el nombre d'aturats
és ara de 1.023, un 23% menys
que l'abril de l'any passat. A Granollers la taxa d'atur és del 10,2%
–com la mitjana comarcal– i a les
Franqueses del 10,7%.

Les associacions Pacte Industrial
de la Regió Metropolitana de Barcelona i Àmbit B30 –de la qual forma
part Granollers– han signat un conveni per reforçar la col·laboració
entre les dues entitats. L'objectiu
és impulsar una reindustrialització
sostenible basada en l'economia
circular i la indústria 4.0, compromesa amb el medi ambient, la creació d'ocupació de qualitat, la cohesió social i la competitivitat del
territori. També és una prioritat la
transformació dels polígons industrials per acollir la nova indústria,
posar en valor experiències en diàleg social i concertació entre agents
socials i administració i reforçar
la interrelació del teixit productiu
amb els sistemes d'innovació i formació professional.
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EMPRESES LA FIRMA JA HA COMPTAT ELS DARRERS ANYS AMB ALTRES INJECCIONS DE CAPITAL

EL GRUP EMPRESARIAL VA CRÉIXER UN 28% RESPECTE AL 2020

Nous inversors impulsaran
el creixement de Cubiq Foods

Grup Montaner va facturar
7,5 milions al Vallès el 2021

La firma granollerina Cubiq Foods,
amb seu al polígon Palou Nord i
especialitzada en solucions per a la
indústria alimentària, ha aconseguit 5,75 milions d'euros d'un dels
seus socis, Moira Capital Partners
–que suma el seu accionariat al fons
belga Newtree Impact– i, sobretot,
de la multinacional nord-americana Cargill. Aquesta inversió permetrà a Cubiq Foods expandir les
operacions comercials i de producció a l'Amèrica del Nord i Europa,
i llançar nous productes per a la
seva cartera creixent de clients.
La inversió de Cargill suposa un
primer pas d'una col·laboració
estratègica que inclou un pla de
desenvolupament de producte i un
acord comercial per promocionar
i vendre els productes de Cubiq
Foods, que concretament desenvolupa greixos de cultiu a partir de
cèl·lules d'ànec i greixos estructurats d'oli de gira-sol, els coneguts
com a greixos intel·ligents.
Des de Cargill expliquen que

x.l.

CUBIQ FOODS Empresa emergent de l'alimentació amb seu a Palou Nord
"l'interès dels consumidors per
les proteïnes d'origen vegetal és
una tendència creixent, fet que
amplia l'oportunitat d'innovació per als fabricants d'aliments
que busquen abordar aquesta
demanda". Aquesta aportació de
capital és considerada una ronda
pont per a una sèrie posterior de

60 milions, que tindria lloc a finals
del primer trimestre del 2023.
"En cinc anys volem ser un líder
mundial en solucions de greixos
de valor afegit, i això passa per
accelerar la internacionalització de l'empresa, tant industrialment com comercialment",
apunten des de Cubiq Foods.

Grup Montaner, especialitzat la
consultoria estratègica, la selecció
de personal, el treball temporal i la
gestió de serveis externs, va tancar
el 2021 amb una facturació al Vallès de 7,5 milions d'euros, un 28%
més que l'any anterior. A nivell
global, va facturar 78,5 milions
d'euros, un 8,7% més que l'any
anterior. D'aquesta facturació, el
70% correspon a l'activitat desenvolupada a Catalunya. En línies de
negoci, Montaner&Asociados, la
marca insígnia de la companyia,
amb prop de 50 anys d'experiència en serveis de consultoria, va
créixer un 98% i es va reforçar sobretot en l'entorn online. Quality
Temporal, la unitat especialitzada
en treball temporal, va enfortir-se
sobretot en el sector de la logística, i va facturar 2,8 milions d'euros. Finalment, la línia de negoci
d'externalització, TQ Servicios,
amb una facturació de 30,6 milions, va centrar-se en l'aplicació de
protocols de seguretat i salut als
centres en què opera –sobretot logística i transports i alimentació–,

fins a aconseguir una reducció del
50% de l'accidentalitat.
La firma va tancar l'any amb
gairebé 30.000 contractacions realitzades, un 36% més que l'any
anterior, i va ocupar 10.882 persones a Grup Montaner, de les quals
9.310 a la línia de treball temporal
i 1.572 a la d'externalització. Concretament al Vallès, mitjançant les

Les oficines de Quality
Temporal a Granollers i
Barberà han permès 4.300
altes a la Seguretat Social
oficines de Quality a Granollers i
Barberà, va oferir oportunitats a
1.550 persones, amb 4.300 altes a
la Seguretat Social.
Per al 2022, Grup Montaner ha
redissenyat el seu model comercial per centrar-se en el creixement
del client estratègic i adaptarà els
serveis de treball temporal i externalització a la reforma laboral.

PROGRAMACIÓ DESTACADA SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA
Promoció econòmica - Ajuntament de Granollers

Programa
d’activitats
per a l’empresa
i l’emprenedoria
MAIG
2022
www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial
Palou Nord
Tel. Granollers Mercat:
93 861 47 83

24 i 26 DE MAIG
De 10 a 12.30 h

26 DE MAIG
De 12.30 a 13.30 h

31 DE MAIG
De 9.30 a 13.30 h

PER QUI, QUÈ, QUAN, ON, COM
I PER QUÈ PUBLICAR A LES
XARXES SOCIALS?

GR-IDEES, COMPETICIÓ GRID
DE MODELS DE NEGOCI CIRCULARS

NEGOCIS LOCALS:
COM ATRAURE CLIENTS DE
PROXIMITAT PER INTERNET

En aquesta formació t’ensenyarem a
tenir coneixement de les diferents xarxes
socials i sobretot a enfocar de forma
estratègica la comunicació de l’empresa
a través d’aquests canals i recursos al
mateix temps que et donarà eines per
optimitzar els resultats i la gestió.
Organitza: Granollers Mercat
A càrrec de Judit Montal Armengou

Organitza: Granollers Mercat.
Presentació de la competició
a càrrec de Verònica Kuchinow.
Inscripcions: https://evc.cat/evc-lab-programa/

De 15.00 a 18.00 h
DIÀLEGS – ENTORN A LA INNOVACIÓ
I ÚS DE RECURSOS NO CONVENCIONALS
INDUSTRIALS: PLÀSTIC I CAUTXÚ.
Organitza: Borsa de Subproductes
i Granollers Mercat
Inscripcions: https://evc.cat/evc-lab-programa/

L’objectiu d’aquest taller és dotar
d’eines i coneixements a empreses,
professionals autònoms, botigues
i negocis locals per atraure els seus
potencials clients de l’àrea geogràfica
on presten els seus serveis a
través d’Internet.
Organitza: Granollers Mercat
A càrrec de Jordi Argelich Pino

www.canmuntanyola.cat

TOTES LES ACTIVITATS
ORGANITZADES PER
GRANOLLERS MERCAT
SÓN SUBVENCIONADES I
GRATUÏTES PELS ASSISTENTS
AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

Amb el suport de:

Vols rebre totes
les novetats?
Dona’t d’alta al
nostre butlletí!

dj, 12 maig 2022

20

EMPRESES EL TANCAMENT FORÇAT PER LA COVID HA ACCELERAT LA CONVERSIÓ A ESPAI INDUSTRIAL

GREMIS L'ENTITAT HA INCORPORAT REFERENTS DEL SECTOR
upe

Adeu a la discoteca Bora-Bora
La parcel·la, de 22.500 metres quadrats, acollirà un centre logístic
Scannell Properties, companyia
nord-americana dedicada al
desenvolupament i la inversió immobiliària en projectes industrials
i logístics, ha començat l'enderroc
de l'antiga discoteca Bora-Bora (i
anteriorment EiBíSí) i el centre
d'oci que hi ha al mateix recinte, de 22.500 metres quadrats,
amb la intenció de construir-hi
una nova plataforma logística
de 13.500 metres quadrats, que
posarà a disposició d'operadors
privats. Aquest desenvolupament,
que es preveu que estigui enllestit durant el primer trimestre de
l'any que ve, és el segon projecte a
risc d'aquesta promotora al mercat català, després de l'adquisició,
l'any passat, de 41.500 metres
quadrats de sòl logístic a Santa
Perpètua de Mogoda.
Amb la transformació d'aquest
espai, entre Granollers i Montornès, s'incrementa el sòl disponible
per a activitats logístiques i desa-

x.l.

Nova junta a la Unió de Perruqueria

BORA-BORA El recinte de l'antiga discoteca serà una plataforma logística
pareix una discoteca conflictiva,
que des del 2016 havia registrat
molts conflictes relacionats amb
l'incivisme: consum d'alcohol i
drogues, baralles, agressions, brutícia i danys a la propietat privada
i l'espai públic, entre d'altres, fins

Més de 2.000 pintxos servits a
la segona edició del TastaLFdV
LES FRANQUESES. La torrada d'escalivada amb botifarra, de la
Cafeteria Lotteria, a la plaça de
l'Ajuntament, ha estat el pintxo
que ha guanyat la votació popular de la segona edició del TastaLFdV, la ruta gastronòmica de les
Franqueses celebrada entre el 22
d'abril i l'1 de maig. Aquest pintxo ha obtingut una votació mitjana de 8,54 sobre 10. El premi
del jurat va ser per al pintxo Live
music, de The Bervis Bar –fet amb

mongetes del ganxet i bacallà–; i
el premi de proximitat per al pastís dolç de mongetes del ganxet
amb coco i pinya, de la Cafeteria
de l'Espai Can Prat. En aquesta segona edició del TastaLFdV, en què
han participat vuit establiments,
s'han servit al voltant de 2.100
pintxos, que han generat un volum de negoci de 5.250 euros per
als establiments participants.
Els premis es van lliurar dissabte a la plaça de l'Ajuntament, coin-

al punt que els alcaldes de la zona
havien reclamat diverses vegades
a Interior que prengués mesures
per tancar l'activitat, després de
desenes d'intervencions dels cossos policials i d'haver obert diversos expedients sancionadors.

cidint amb la 17a Mostra d'Entitats i en el marc d'un tast de vins
i formatges de la mà d'Espai Nòmada Càtering, i La Lola Vand Dj
Truck hi va posar música ambient.

Premis per als clients
Durant l'acte també es van sortejar diversos premis per al públic
participant. Els guanyadors dels
sopars per un valor de 50 euros
als tres establiments premiats van
ser Arian Ribell, que va guanyar el
sopar a la Cafeteria Lotteria; José
Romero, que va guanyar un sopar
a The Bervis Bar, i Isabel Pérez,
que es va endur el sopar a la Cafeteria de l'Espai Can Prat.

Amb l'objectiu de "revolucionar el sector de la imatge personal a la
comarca", la Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental (UPE) ha
renovat part de la seva junta directiva. La fins ara presidenta, Pilar Pérez
(Bellesa Essencial) continuarà en el càrrec, i l'acompanyaran el vicepresident
Xavier Arcarons (Xavier Arcarons Perruquers); la tresorera Bibiana Serra
(Perruqueria Ramon); i els vocals Montse Morella (Morella Hair Center),
Marc Calvache (Marc Calvache Hair Salon), Jose Salinas (Limbo Hair Club),
Mery Galan (De París a Nueva York), Sònia Massagué (Queen Cosmètics),
Imma Señé (Imma Perruqueria) i Neus Rof (Saló de Perruqueria Siluet).
Susana Berenguel (UEI) continuarà com a secretària general.

Cinquè programa
formatiu per
crear cooperatives

Els joves de
LYNE Group debaten
sobre lideratge

L'Ateneu Cooperatiu impulsa el 5è
programa formatiu per crear cooperatives al Vallès Oriental. L'Itinerari CREA!, distribuït en 5 sessions
presencials entre l'11 i el 29 de
maig, abordarà el model cooperatiu i les seves dimensions jurídica;
econòmica i financera; social i laboral; i comercial i de màrqueting.
Totes les sessions s'impartiran els
dimecres de 10 h a 13 h al Centre
Cívic Nord de Granollers, i es recomana assistir-hi a totes. Per participar-hi cal inscriure's a ja.cat/
itineraricrea. D'altra banda, l'Ateneu també ha programat aquest
maig la formació Intercooperació:
el nostre ADN i una oportunitat per
ser més fortes. Serà en format virtual el 19 de maig, de 16 a 18 h. i

Una cinquantena de joves emprenedors vinculats a LYNE Group,
creat l'any passat per connectar
els joves i l'empresariat de la comarca, van participar divendres
un nou afterwork amb la ponència
d’Ernest Muratet, qui va parlar sobre el lideratge com a eina de canvi en el món laboral i empresarial.
Durant la sessió, els assistents van
haver de posar els seus coneixements en pràctica amb una activitat de construcció d'equips relacionada amb el lideratge. Després
de la xerrada, la cinquantena de
joves assistents van poder compartir experiències en un espai de
networking, on es va generar un
debat sobre les habilitats més demanades per les empreses. i

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI
MOLLET DEL VALLÈS Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·

93 570 73 09 · 93 716 12 75

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

DJ, 12 MAIG 2022

21

ESPECIAL ASCENSIÓ 2022 | Fira de l'Economia Verda i Circular L'ASCENSIÓ TINDRÀ UN ESPAI DEDICAT A MOBILITAT SOSTENIBLE

EN UN CIRCUIT TANCAT

L'Ajuntament instal·larà 11 nous
aparcaments segurs per a bicis

El RACC farà un
taller gratuït sobre
el bon ús dels
patinets elèctrics

X.L.

El setembre de l'any
passat es van installar 9 petits aparcaments segurs per a
bicicletes en diferents punts de
la ciutat, un projecte que va ser
un dels més votats en la primera
edició dels pressupostos participatius de Granollers. Aquests nou
mòduls tancats, amb capacitat per
a 5 bicicletes cadascun, s'afegien
a l'aparcament que a començaments del 2020 es va instal·lar
a l'estació de Granollers Centre,
en aquest cas amb capacitat per
a 58 bicicletes. Estan situats a la
rodalia de l'Hospital, les piscines,
el pavelló de Can Bassa, el Centre
Cívic Nord, el pavelló del Congost,
la plaça de Can Trullàs, al barri
Primer de Maig i dins del recinte
de Roca Umbert. L'accés a aquests
aparcaments és gratuït, i pot fer-se
mitjançant el registre previ a l'aplicació mòbil PVerde. "Els primers
mesos sempre costa d'arrencar, però cada vegada hi ha més

velles, coincidint amb la reforma
integral de l'estació, prevista per
a finals d'aquest any i començaments del 2023. "Aquí millorarà
molt l'accessibilitat, amb la instal·lació d'ascensors i un pas soterrat que connectarà amb Can
Gili i Terra Alta", valora Segovia.
El febrer passat, el Ministeri
de Transports confirmava la concessió a Granollers de 2,6 milions
d'euros, procedents dels fons eu-

L'objectiu és millorar
i incrementar la
infraestructura ciclable de
la ciutat per fer-la més útil

APARCAMENT SEGUR PER A BICIS Entre el pavelló El Tub i les piscines del CNG
usuaris que fan ús d'aquests
aparcaments", assegura el regidor de Mobilitat, Juanma Segovia,
qui explica que l'Ajuntament s'ha
proposat millorar la infraestructura ciclista a Granollers i ampliar
el nombre d'aparcaments segurs
amb 11 unitats més. Tot i que el
lloc exacte encara s'ha d'acabar de

definir, la intenció és que n'hi hagi
"a tots els barris de la ciutat, sobretot a prop dels equipaments
i dels pols d'atracció de desplaçament en bicicleta", expliquen
des de l'àrea de mobilitat. Un
d'aquests aparcaments segurs –en
aquest cas, més gran– s'instal·larà a l'estació de Granollers-Cano-

L'exposició de
vehicles tindrà una
mostra de cotxes
híbrids i elèctrics

SERVEI PER A LES ZONES MÉS DISSEMINADES DELS MUNICIPIS

Com és habitual per l'Ascensió, el
parc firal acollirà una exposició de
vehicles, coordinada conjuntament
entre la fira i la Unió d'Empresaris
d'Automoció de Catalunya (UEAC),
entitat associada a la UEI. Vinculats
al gremi –que tindrà un estand propi– s'hi exposaran uns 60 vehicles,
procedents d'Eutrasa (Peugeot); MB
Motors (Mercedes Benz); Ankarmotor (cotxes sense carnet); Santi Enrique (Nissan); Automóviles Conchita
(multimarca) i Palet Motor (Sazuki,
Aixam i multimarca). A més, també
hi haurà expositors de firmes no
agremiades. "A més dels vehicles
de combustió tradicional i d'ocasió, aquest any posarem l'accent
en la mobilitat sostenible, amb
una mostra de models elèctrics i
híbrids endollables", diu Joaquim
Colom, de la UEI. A més, equips tècnics especialitzats explicaran els beneficis d'aquests models i dels nous
sistemes de mobilitat; per exemple,
com funcionen els punts de càrrega
domèstics, i també es presentaran
les últimes innovacions tecnològiques per aconseguir conduccions
més eficients.

Aquest 2022 han començat a operar, a través de la plataforma Flexitransport Catalunya, els serveis
de transport a demanda (TAD)
que gestiona l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Flexitransport
Catalunya és una plataforma que
evoluciona el transport a demanda cap a un transport flexible, és a
dir, més adaptat a les necessitats

Flexitransport, transport
a demanda més flexible

Amb aquest nou sistema,
l'usuari no ha d'estar
pendent d'horaris prefixats
ni de parades establertes
reals dels ciutadans, ja que les reserves es poden fer poc abans de
l'hora del servei i els recorreguts
es configuren en temps real. Això
significa un gran avenç respecte
dels serveis de transport a demanda tradicionals, ja que l'usuari ja
no ha d'estar pendent d'horaris
prefixats ni parades establertes.
Els serveis de transport a de-

manda es poden sol·licitar directament des de l'app o per telèfon.
Aquesta primavera, Flexitransport Catalunya també inclourà
una centraleta virtual, nous sistemes de ticketing i una planificació
multimodal dels viatges, i a partir
de l'estiu ja permetrà fer pagaments a través de l'app i inclourà
un sistema d'abonaments i paquets de serveis de mobilitat personalitzats. A més, la plataforma
estarà preparada per integrar-se
en altres serveis de mobilitat.
Actualment, l'AMTU gestiona
una desena de serveis de transport
a demanda, entre els quals els dels
ajuntaments de Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni i Sant Pere
de Vilamajor. Aquesta modalitat
de transport públic dona resposta
a les necessitats de desplaçament
de les àrees més disseminades
dels municipis, on no és viable
implantar un servei de transport
públic regular. És més eficient econòmicament, perquè evita els viatges en buit i, per tant, minimitza el
cost del servei en relació amb els
usuaris que transporta.

ropeus Next Generation, per finançar actuacions de pacificació
del trànsit i mobilitat sostenible,
com la segona part de les rampes
mecàniques de Carles Riba, la millora de la xarxa i la infraestructura ciclable i la plataforma única de
carrers com Sol i Unió.
Del 26 al 29 de maig, en el marc
de la fira verda i circular de l'Ascensió, l'Ajuntament donarà a
conèixer tots aquests projectes de
mobilitat sostenible.

La Fundació RACC serà present a
la fira d'economia verda i circular amb un taller sobre el bon ús
dels vehicles de mobilitat personal
(VMP), com els patinets elèctrics.
Aquests vehicles han anat guanyant cada cop més terreny als pobles i ciutats, i sovint són l'origen
de conflictes amb vianants i altres
vehicles urbans que no sempre són
fàcils de resoldre. Per conèixer de
primera mà les normatives i els
consells de circulació amb patinet,
experts en mobilitat del RACC faran
una taller en el marc de la campanya En patinet, si ho fas bé, tot va bé,
impulsada el setembre passat amb
motiu de la Setmana Europea de la
Mobilitat. L'objectiu és conscienciar de la importància d'utilitzar els
VMP de manera correcta i informar
de les principals mesures de seguretat que cal prendre quan se circula amb aquest mitjà de transport.
Els participants en el taller podran
posar en pràctica els seus coneixements en un circuit tancat i segur.
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Belén García, frega el podi a Miami

Es presenta la Fórmula 1 al Circuit

Belén García ha iniciat la seva segona temporada a les
W Series a Miami (EUA) amb dues curses que va lluitar pel podi
el cap de setmana. En la primera màniga va aconseguir la
setena posició i en la segona, la quarta. La pilot vallesana ocupa
la setena posició de la classificació general, amb 18 punts.

El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 ja
escalfa motors i ahir, dimecres, a l'hora
del tancament del diari Som, es presentava
l'edició del 2022 al Tibidabo, a Barcelona.
La cursa es disputarà el pròxim 22 de maig.

HANDBOL | Lliga Asobal MANTÉ EL POLS PEL SUBCAMPIONAT AMB EL BIDASOA IRUN

Formació

El Fraikin recupera el segon
lloc quan queden tres jornades

La Granollers Cup Gerard López,
tindrà equips
a la banqueta
de tres continents contra Jamaica

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

FRAIKIN BMG - PUENTE GENIL
Divendres, 13 - 20 h Granollers
El segon lloc de la lliga d'Asobal
és un títol honorífic que vol el
Fraikin Granollers i que ara mateix ocupa després del triomf contra el Conca (36-35) i la punxada
del Bidasoa a Torrelavega (3230). La lliga d'Asobal ja és del totpoderós Barça, però els vallesans
podrien imposar-se en l'altra lliga
dels terrenals, desitjada per acabar com a subcampió.
El Fraikin va suar de valent per
guanyar un partit al Palau d'Esports, que es va posar molt complicat al tram final. De fet, al descans es va arribar amb un empat a
19 gols. L'intercanvi de cops entre
els dos equips va ser constant i
quan faltaven dos minuts pel final el Fraikin perdia d'un gol, 34
a 35. Aleshores, els vallesans van
treure l'orgull i Chema Márquez
–màxim golejador amb 8 gols– va
marcar l'empat, i Antonio Garcia
Robledo va fer el gol del triomf final, que va ser molt celebrat.

El juvenil masculí, campió d'Espanya
El KH-7 BM Granollers juvenil ha guanyat el Campionat d'Espanya en una
final molt emocionant contra el FC Barcelona. L'equip vallesà va forçar
una pròrroga in extremis i en el temps afegit va imposar-se amb un triomf
ajustat, 37 a 38. Ferran López va ser el màxim anotador amb 12 gols, seguit
de Víctor Romero (9 gols) i Ferran castillo (8). Davant l'èxit granollerí,
l'alcaldessa Alba Barnusell va rebre al juvenil masculí al Saló de Plens.
El Bidasoa, que defensava el segon lloc, va perdre contra el Torrelavega per 32 a 30 i cedeix la segona posició al Fraikin. El Granollers
suma 39 punts i té un marge d'1

amb el Bidasoa. El pròxim partit
del Fraikin serà divendres, al Palau, contra el Puente Genil, i el Bidasoa rebrà dissabte el Recoletas
Atlético Valaldolid (12h). J.l.r.b.

La Granollers Cup de 2022 ha
tancat les inscripcions de la 22a
edició amb prop de 265 equips,
vinguts d'11 països diferents. La
competició internacional, organitzada pel BMG, tindrà lloc del 29 de
juny al 3 de juliol, tal com va avançar fa setmanes el diari Som.
Dels equips participants, n'hi
ha 130 catalans, 55 de la resta de
l'Estat i 80 d'estrangers. "Aquesta xifra pot pujar o baixar, però
serem uns 265 equips i la xifra
és molt positiva perquè el més
important és que tornem a celebrar la Granollers Cup", explica Pep Blanchart, gerent del BMG,
que recorda que a l'edició del
2019 van participar-hi 324 equips
d'arreu del món.
L'organització valora molt positivament poder disputar la competició, que comptarà amb equips
de països estrangers de tres continents diferents: d'Europa amb
Àustria, França, Islàndia, Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia
i Espanya; d'Àfrica, Tunísia i Algèria, i d'Àsia, Israel. J.l.r.b.

FUTBOL | Internacional

Gerard López segueix com a entrenador de la selecció catalana
de futbol, que el 25 de maig jugarà
contra Jamaica a l'estadi de Montilivi a Girona. El Saló del Descans
del Teatre Municipal de Girona,
adjacent a l’Ajuntament, va ser
l'escenari dijous de la presentació
del partit internacional entre Catalunya i Jamaica.
El seleccionador català absolut
Gerard López va assegurar durant l'acte de presentació que està
"content de tornar a Girona,
estic agraït que la ciutat torni
a acollir un partit de Catalunya.
Com a exjugador em trobo com
a casa, sé com funciona aquesta afició i el Girona FC. Sempre
que venim aquí notem molt el
suport". López va comentar que
"sempre hi ha problemes per
elaborar la llista perquè tenim
molt bons jugadors repartits
pel món. A més, la data és molt
bona, ja que en ser el 25 de
maig, amb la lliga acabada, ens
dona marge per negociar amb
els clubs".

QUAD RUGBI PERD LA FINAL CONTRA EL FAVORIT, EL BUC
SpARTANS

Pol Valera i Chema
La final a quatre
El KH-7 afronta
Márquez, convocats de la Copa Asobal es el tram final de
als Jocs Mediterranis disputa a Saragossa la Lliga Guerreras
Chema Márquez i Pol Valera, jugadors del Fraikin Granollers, han
estat convocats amb Espanya per
disputar els Jocs Mediterranis,
que tindran llocs del 27 de juny
al 6 de juliol en la ciutat algeriana d'Orà. El seleccionador Jordi
Ribera ha donat la llista de 16 jugadors amb els dos internacionals
del BMG. Els Hispanos coneixeran
els seus rivals en les pròximes setmanes i faran una primera concentració el 17 de juny a Madrid
fins a posar rumb a Orà el 22 de
juny. Espanya participa en els Jocs
Mediterranis amb l'objectiu de
guanyar l'or. L'últim cop, i únic, va
ser el 2005.

Saragossa serà l'escenari de la
Copa Sacyr Asobal 2022, que tindrà lloc el 4 i 5 de juny. Aquesta
competició enfronta els quatre
millors equips classificats de la
primera volta de la lliga Asobal,
així que el Fraikin optarà a un nou
títol contra el BM Logroño, el Bidasoa Irun i el FC Barcelona. La
competició es jugarà en un format
de final a quatre amb dues semifinals i la preuada final. Les eliminatòries es decidiran per sorteig i
tindrà com a caps de sèrie el Barça
i el Bidasoa, així que el Fraikin
BMG ja sap quins són els seus dos
possibles rivals per lluitar pel passi a la final.

BM SALUD TENERIFE - KH-7 BMG
Dissabte, 14 - 20 h Tenerife
El KH-7 reprendrà la competició
dissabte després d'una setmana
sense competir. L'últim partit que
va disputar l'equip dirigit per Salva Puig va ser els quarts de final
de la Copa de la Reina contra l'Atlético Guardés (26-31). El conjunt
vallesà afronta el tram final de la
Lliga Guerreras amb els últims
quatre partits de la temporada.
Dissabte, visitarà la pista del BM
Salud Tenerife, que és penúltim
amb 5 punts. Pel que fa al KH-7, és
vuitè amb 26 punts.

L'Spartans, subcampió estatal a Sòria
La secció de quad rugbi de l'Spartans ha quedat subcampiona d'Espanya
a Sòria (Castella i Lleó). L'equip granollerí s'havia classificat per a la final
four de la lliga nacional i va perdre contra el principal favorit, el BUC de
Barcelona. Aquesta és la primera temporada de la secció de rugbi en
cadira de rodes del club granollerí i acaba amb un subcampionat, amb
molt de mèrit. El conjunt vallesà va guanyar la semifinal contra el Lobos
de València (36-11), però en la final es va veure superat pel BUC (32-46).
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BÀSQUET | Copa Catalunya EL SÈNIOR FEMENÍ ES JUGARÀ LA PERMANÈNCIA CONTRA EL REUS PLOMS

FUTBOL | Preferent EMPATA CONTRA L'ANDORRA, SENSE GOLS
CE LLERONA

El CBG masculí s'apropa
a la final a vuit per l'ascens
JL.R.B.

CBG MASCULÍ - CERDANYOLA
Diumenge, 15 - 17.45 h Granollers
El sènior masculí té un partit més
a prop la desitjada final a vuit d'ascens a la Lliga EBA. L'equip dirigit
per Toni Olivares va apallissar el
Montgat (93-64) i lidera el grup 3
de la segona fase per l'ascens amb
2 victòries, empatat amb l'Ipsi i
amb el marge d'1 triomf amb el
tercer, el Montgat, i el quart, el Cerdanyola. Precisament, l'equip del
Vallès Occidental serà el pròxim rival dels granollerins un cop ja s'ha
arribat a l'equador d'aquesta lligueta i que el CBG aspira a quedar
entre els dos primers classificats
per passar a la final a vuit.
Els granollerins van jugar amb les
ales d'un pavelló ple de gom a gom
per viure els actes de celebració
del 90è aniversari i com es penjava
la samarreta de Joan Creus. "Crec
que hem fet una passa endavant
i els jugadors han demostrat que
volen estar en la següent fase",
deia el tècnic Toni Olivares en acabar el partit, i es mostrava molt
content pel gran ambient del pavelló: "la canalla és el nostre motor
i avui la victòria és nostra, però
gairebé són d'ells, perquè quan
hem patit ens han ajudat. A més,

FELICITAT La plantilla celebra la salvació a Andorra, amb un empat

El CE Llerona femení
es queda a la Preferent
EN JOC El sènior masculí va guanyar contra el Montgat, per 93 a 64
posem el colofó al 90è aniversari del club".
El tècnic reivindica el moment
dolç d'un equip, format amb jugadors de la base. "Anem partit a
partit, queden tres partits. Passi el que passi, jo em trec el barret amb els nanos. Hem abaixat
la mitjana d'edat de l'equip 7
anys i hi ha hagut un moment
a pista que hi havia quatre jugadors que fa dos anys eren juvenils... hem d'estar orgullosos
de tenir un equip que en la seva
majoria són del planter", explicava Olivares. El pròxim partit del
CBG serà contra el Cerdanyola,
que al primer partit de la segona

fase van perdre a domicili, 70 a
62. Des d'aleshores, els del Vallès
Occidental han encadenat dues
derrotes contra Montgat (80-67)
i l'Ipsi (74-60).

El CBG femení per la salvació
El sènior femení del CBG jugarà
dissabte l'anada de l'eliminatòria
per la salvació a la Copa Catalunya contra el Reus Ploms. L'equip
granollerí jugarà el primer partit
de la fase al pavellò de bàsquet
(17.45 h) amb el caliu de la seva
afició. La tornada de l'eliminatòria
tindrà lloc al pavelló reusenc el
pròxim dissabte 21 de maig, amb
la salvació en joc. jl.rODrÍGUEZ b.

FUTBOL | Segona Catalana MARXA JUANMA FERNÁNDEZ

NATACIÓ

José Manuel Alcaraz, nou
tècnic de Les Franqueses

Estel Galo i Héctor
Morales, amb la
selecció catalana

José Manuel Alcaraz és el nou entrenador del sènior masculí del CF
Les Franqueses per a la temporada 2022-2023. El club franquesí
ha informat de la contractació
del nou tècnic després d'arribar a
un acord per la marxa de Juanma
Fernández, ara ja extècnic.
Juanma Fernández va agafar la
batuta de la banqueta de Les Franqueses a mitjans de temporada, i
tot i la millora de l'equip no va
poder salvar la situació i aconseguir la permanència de la Primera
Catalana. "Jo estava convençut
que ens podríem salvar i ens
hem quedat a tan sols un punt",
diu Fernández, que dels últims 11
partits va sumar 19 punts: "en la

classificació dels últims 11 partits som tercers, només superat
per la Montanyesa i el Lloret".
El nou tècnic arriba amb l'objectiu de recuperar la Primera Catalana. Alcaraz va entrenar aquesta
temporada amb èxit al Santboià, al
grup 2 de la Primera Catalana. "Ha
quedat al sisè lloc i tenim bons
informes sobre ell. Arriba amb
l'objectiu de muntar una plantilla competitiva i lluitar per l'ascens", explica el vicepresident del
club, Joan Arabia.
José Manuel Alcaraz ha entrenat
a equips de la Primera Catalana i
la tercera Divisió, com ara la Muntanyensa o el martinenc, entre altres. jl.r.b.

El CE Llerona femení va aconseguir a Andorra el punt que li faltava per assegurar la permanència
a la Preferent Territorial, que és
la quarta màxima categoria del
futbol femení. L'equip franquesí
arribava a l'última jornada de la
fase de permanència en una bona
dinàmica i va empatar sense gols,
que li va donar la salvació matemàtica amb el segon lloc del grup
amb vuit punts.
L'equip ha acabat la fase de permanència amb un balanç positiu de
dues victòries, dos empats i dues
derrotes. "Estem molt contents
de la salvació perquè és una
temporada que hem aconseguit
créixer en molts aspectes, com
ara en les bones sensacions de
joc o la gran feina de la plantilla.
Han fet un gran treball dins del
camp i són un gran grup humà",

EL SÈNIOR MASCULÍ, A
6 PUNTS DE L'ASCENS
El CE Llerona masculí afronta els últims
tres partits de la temporada a sis punts
de l'ascens a la Segona Catalana.
L'equip dirigit per David Hidalgo va
guanyar la jornada passada contra
el Palautordera (2-1), encadena sis
partits sense perdre i ocupa el quart
lloc amb 49 punts. L'equip franquesí
visitarà dissabte el Canovelles (18.30
h), que és onzè classificat.

explica el director esportiu del Llerona, David Hidalgo, que comenta
que vol donar continuïtat la pròxima temporada a l'actual projecte
esportiu: "hem iniciat les converses amb la plantilla". jl.r.b.

PATINATGE ARTÍSTIC ES CLASSIFICA PER DISPUTAR L'ESTATAL
fECApA

Estel Galo i Héctor Morales, nedadors del Club Natació Granollers, han estat convocats amb la
selecció catalana absoluta per a
participar en la tercera etapa del
prestigiós Circuit Mare Nostrum.
El campionat internacional tindrà
lloc el 21 i 22 de maig a la ciutat
francesa de Canet-en-Roussillon.

Torna el Trofeu de l'Ascensió
Després de dos anys d’aturada
per la pandèmia, torna el Trofeu
de l’Ascensió que reunirà els millors nedadors de les categories
de base de la comarca. El campionat, que organitza el CN Granollers, tindrà lloc el diumenge 22 de
maig.

Judit Sallent, campiona catalana cadet
Judit Sallent, del CPA Les Franqueses, ha guanyat el Campionat de
Catalunya de patinatge artístic de solo dance, en la categoria cadet.
La santfostenca va imposar-se en el campionat català, que va tenir
lloc el passat cap de setmana al Pavelló Municipal de La Jonquera (l'Alt
Empordà). Sallent també va guanyar la medalla d'or del Campionat de
Barcelona i s'ha classificat per disputar l'estatal cadet.

DJ, 12 MAIG 2022
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VAP
VINE AL PATI

III Festival d’arts escèniques · Masia de Carrencà
Dissabte 14 de maig /

19 i 20:30h

Diumenge 15 de maig / 12h

ESCARGOTS PETITS
de la Cia. Slow Olou
PRÍNCEPS
de la Cia. Mumusic Circus
Dissabte 21 de maig / 20h

Diumenge 22 de maig / 12h

EMORIÔ

ANIMALIA, INC

de Sound de Secà

+ HORSES IN TOWN
de Sandal Produccions

Dissabte 28 de maig / 19h

MAGALÍ
SARE

JUDIT
NEDDERMANN
I VERNAT

www.martorelles.cat/vap22
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Les relíquies en la societat cristiana medieval

Escenari Obert al Gra

L'última de les activitats programades entorn de l’exposició
Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve, al Museu de
Granollers, és la conferència Connectar-se amb el més enllà: les relíquies
a l’edat mitjana, que pronunciarà, avui, dijous (19 h), Marc Sureda,
conservador del Museu Episcopal de Vic.

Divendres (20 h) torna una nova edició
d’aquesta mostra de talent, oberta a
tots aquells joves i grups de joves
del Vallès Oriental que vulguin ensenyar
les seves habilitats dalt d’un escenari.

LITERATURA ROCA UMBERT MOSTRARÀ UNA EXPOSICIÓ D'IL·LUSTRACIONS, UN MURAL FOTOGRÀFIC GEGANT I UNA CONFERÈNCIA

CINEMA

Granollers se suma al 50è aniversari
del poemari 'La fàbrica' de Martí i Pol

Dos curts de ficció
evoquen dones
reals, oblidades
per la història

El recull de poemes La fàbrica és
una de creacions més conegudes
de Miquel Martí i Pol, un "exercici
d'observació crítica" en paraules de Montse Caralt, directora de
la fundació que duu el seu nom i
que evidencia el compromís social de l'autor osonenc durant el
franquisme. La seva publicació va
ser considerada com un "atreviment".
Mig segle més tard, una altra
fàbrica, l'antiga tèxtil Roca Umbert, ha estat escenari de la presentació del projecte La fàbrica
50 anys, un programa d'activitats
"obert, creixent i compartit"
per commemorar l'aniversari de
la publicació. Durant el curs 20222023 es desplegaran un seguit
d'accions, exposicions i activitats educatives. La iniciativa, comissariada per Núria Armengol,

arxiu

El llibre

MIQUEL MARTÍ I POL
es proposa "difondre el llegat
d'aquesta obra del realisme social i de conscienciació obrera i
testimoni de la vida i el treball
en les fàbriques tèxtils catalanes durant el franquisme, i vol
ser porta al descobriment de
poesia, història i expressions
artístiques".

Martí i Pol va redactar els 21 poemes
de La fàbrica –bàsicament narratius
i amb predomini dels versos lliures–
entre el 1969 i el 1971, fruit dels seus
gairebé 30 anys com a escrivent a
La Blava, una fàbrica de filats de la
seva Roda de Ter natal. Un any més
tard l'editor i artista Jordi Sarrate
els va aplegar, juntament amb una
col·lecció de gravats seus, en una
carpeta de color blau.

Al setembre, als carrers de Roca
Umbert s'exposaran les il·lustracions de l'editor Jordi Sarrate,
acompanyades de poemes relacio-

nats. També s'iniciarà un recull de
fotografies de dones obreres entre
els anys 50 i 70, amb l'objectiu de
crear un arxiu fotogràfic que servirà per a la creació d'un mural
gegant, fet de peces de roba de
cotó i amb les imatges recollides
estampades, que es presentarà
al febrer de l'any que ve. Un mes
abans, Caralt pronunciarà una
conferència sobre el compromís
social de l'autor.
El programa l'impulsen una desena d'institucions de tot el territori –entre aquestes l'Ajuntament
de Granollers i Roca Umbert–, per
bé que està obert a la participació
de qualsevol entitat que s'hi vulgui
adherir. Tot el projecte està documentat al web www.miquelmartiipol.cat/lafabrica50anys. C.R.

Trobada a Abacus de dos creadors
units per la il·lustració
Dues novel·les amb rerefons social Lalocals
llibreria i papereria Abacus or- il·lustrador de Granollers Andreu
El restaurant llibreria Anònims acull aquesta setmana la presentació de
dos llibres, comptant amb la presència de les respectives autores. La primera, avui, dijous (18.30 h), és Yaiza Berrocal Guevara, de Llinars, i la
seva novel·la Curling, una distopia satírica i plena d’humor absurd que reflexiona sobre la precarietat de les condicions laborals. Dimarts (18.30 h)
serà el torn de Sílvia Terol Ledesma i Àlies Camallonga, el seu debut en el
camp de la novel·la. Un relat de ficció, però amb un rerefons de memòria
històrica i alguns personatges reals. Descriu l’intent d’un grup de maquis
d’assassinar Franco el 1947 a la base del monument a Colom.

ganitza avui, dijous (18.30 h), una
activitat que reivindica el talent
local en el món de l’anomenat novè
art o art seqüencial. Es presenta el
còmic 1860: Castillejos, una obra a
quatre mans de l’historiador i escriptor molletà Javier Diéguez i del
dibuixant granollerí Carlos Morán.
Aquest conversarà amb el també

Zaragoza i parlaran sobre els seus
respectius treballs. Zaragoza també
presentarà una exposició amb algunes de les seves creacions vinculades a la literatura fantàstica i de ciència-ficció. I encara en el món del
còmic, dissabte (12 h), Abacus també organitza un taller d'iniciació al
manga adreçat als més petits.

La productora granollerina Indiana Studio presenta avui, dijous
(19 h), al Cinema Edison els dos
darrers curtmetratges que ha realitzat i que formen part d'un projecte docent de les alumnes del
cicle formatiu de grau superior de
Maquillatge i Caracterització de
l'escola d'Imatge Personal Margaret. Amb el títol genèric Elles, es
projectaran les peces que donen
“veu a dues dones oblidades de
la nostra història”.
El cel sense tu, rodat a Montornès, recupera la figura de les dues
primeres aviadores catalanes en
temps de la República, Pepa Colomer i Dolors Vives, interpretades
per la granollerina Judit Garrell i
la vigatana Júlia Cervera Marsó.
Margarida Borràs, rodat a Granollers, té com a protagonista la
primera persona transsexual documentada a l'Estat espanyol, que
va viure a la València del segle XV.
Després de la projecció es farà
un reconeixement a totes les persones que han format part dels
respectius equips tècnics.
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PLA ESTRATÈGIC EL DIRECTOR D'ART I IL·LUSTRADOR IVAN BOIX, QUE TREBALLA PER A DISNEY I PIXAR, OFERIRÀ UNA XERRADA DIJOUS 19 DE MAIG A LA NAU B1
En el marc de l'elaboració del tercer pla estratègic
de ciutat, l'Ajuntament va impulsar a l'octubre de
l'any passat el programa Amb G de Granollers, un

cicle de converses amb persones vinculades a
la ciutat que tenen una professió diferenciada i
que destaquen en el seu àmbit de treball. Hi han

participat David Pallàs, Anna Sáez de Tejada,
Ariadna Grau, Sara Capdevila, Roser López i Lluís
Galbany. El director d'art Ivan Boix clourà el cicle.

"He après pencant molt, no ha
calgut anar ensenyant títols"
La clau de l'èxit és "pencar molt", assegura l'illustrador cardedeuenc
Ivan Boix, qui dijous 19
(19 h) a la sala Nau B1 de
Roca Umbert, oferirà una xerrada
en el marc del cicle Amb G de Granollers, que convida talents locals
de professions singulars.
I és que Boix fa més de 20 anys
que treballa per a Disney, primer
com a freelance i actualment a
través d'Iboix Estudi, una firma
que aplega 12 artistes i de la qual
Boix és el director d'art. Des de
l'estudi es creen il·lustracions per
als llibres oficials de les pel·lícules
de Disney i Pixar, així com imatges
per als parcs d'atraccions i els creuers de la companyia.
Tot plegat va començar, però,
de ben petit, seguint el referent
del seu pare, dibuixant de còmics

I.B.

IVAN BOIX Treballant en una il·lustració
Joan Boix. "Em ve de família i hi
tenia traça. La formació inicial la
vaig fer a l'estudi del pare", explica l'Ivan, que amb només 16 anys
ja va guanyar un concurs estatal

de còmics de l'editorial del sector
Toutain, que llavors publicava la
revista Zona 84. "Allà vaig fer els
meus primers dibuixos remunerats, llavors feia ciència-ficció

per a adults", explica Boix, que
poc s'imaginava que acabaria fent
dibuix infantil.
A la vida, però, s'han d'anar entomant les oportunitats que arriben.
Així que, poc després, començava
a treballar a l'estudi Comicon de
Barcelona, que compta amb clients
que tenen llicència Disney, de manera que proporcionava dibuixos a
aquestes empreses. Boix va fer un
pas endavant molt rellevant gràcies a la seva iniciativa: "un dia vaig
agafar el cotxe i em vaig plantar
a Disney París, a parlar amb el
director d'art de Disney Europa,
que coneixia els meus treballs
i que va començar a donar-me
feina directament", recorda l'illustrador, que va passar de ser un
freelance a poder muntar un equip
de treball. Quan el departament
de París de Disney va tancar, va
començar a fer feina directament
per Disney EUA, per a qui anualment Iboix Estudi fa una seixantena de llibres oficials de les seves
pel·lícules, així com altra mena de
marxandatge per a la marca amb
negocis arreu del món. "He après

DELEGAR HA PERMÈS
MUNTAR L'ESCOLA
■ D'uns anys ençà, Boix ha anat deri-

vant feina de dibuix als seus companys
d'equip, de manera que s'ha pogut
centrar en la direcció d'art de l'estudi.
El fet de delegar també li va permetre
arrencar l'escola de dibuix, primer a
Cardedeu i, passats 2 anys –quan ja va
quedar petita–, a Granollers, a l'espai
de l'avinguda Francesc Macià. L'Escola
Iboix es va gestar en el mateix estudi
d'il·lustració: "Formàvem la gent amb
la mentalitat que treballessin amb nosaltres. Però un dia vam pensar que no
tot era Disney i que cada dia hi havia
més feina per als dibuixants, en videojocs o el món 3D, per exemple". I així
va néixer una escola que fa una formació molt específica, orientada al món
laboral i que rep alumnes no només de
fora del Vallès, sinó "de fora de Catalunya i que vénen a viure a Granollers".

treballant. Per sort, en el nostre
sector no has d'anar ensenyant
màsters, sinó demostrant que
en saps", diu. "No he mirat el rellotge. M'ha agradat molt el que
he fet i les hores m'han passat
volant", conclou. M.E.
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AUDIOVISUAL LA PROJECCIÓ COMPTARÀ AMB L'ACTUACIÓ POSTERIOR A CÀRREC DE MEMBRES DELS GRUPS TELLEN'S I GÈISERS

FESTIVAL

'Terra de músics', l'homenatge a grups
i orquestres que "ens van fer ballar"

Doble presència
granollerina al Límbic

El Casino esdevenia l'escenari idoni,
dimarts, per presentar el documental Terra de músics, en què Francesc
Abarca ha recollit la història de les
orquestres i els "conjunts" de Granollers que van passar per l'espai
del carrer Vinyamata, així com per
la desapareguda Unió Lliberal de
la carretera o pel cinema Astòria,
entre altres sales de ball de l'època.
De fet, el documental repassa els
músics de la ciutat, des d'un primer
document trobat de 1790 i fins a finals de la dècada dels 60.
Després de més de 3 anys de
treball d'Abarca en recopilar
documents i gravacions, Terra
de músics s'estrenarà diumenge
(19.30 h) a la sala Francesc Tarafa, en un acte organitzat per
Amics de la Ciutat, que vol ser un
"homenatge que faig als músics
de Granollers, a tots els que
ens van fer ballar", exclamava
l'autor. Abarca, però, lamentava
que no ha pogut fer sortir tots els
grups perquè "el documental se

M.E.

AL CASINO Part de la junta d'Amics de la Ciutat, amb Abarca i Argila
n'anava a les 2 hores i mitja. He
hagut de retallar molt perquè
no es fes pesat", explica, i indica
que la projecció durarà 74 minuts.
De fet, Abarca ha recollit "coses escampades per diferents
arxius", públics i privats, amb 44
fragments musicals i entrevistes
pròpies a noms com el desaparegut trompetista Salvador Borràs
i Josep Arenas, que van formar

part de l'Orquestra Selecció. El
documental també incorpora entrevistes més antigues, com les

cedides pel cineasta Josep Rovira,
que recullen les converses d'Olga
Pey amb Ventura Garcia i Amador
Garrell. També recull la història
de músics que van formar part de
diferents orquestres, com Lluís
Pey, que va ser a la fundació de la
Selecció, Pla Pey i Iberia.
La projecció del documental es
clourà amb l'actuació conjunta de
tres membres del grup Tellens i
un dels Gèisers, bandes mítiques
dels 60 a la ciutat, que es van fer
un darrer concert conjunt ara fa
7 anys al Teatre Auditori. "Vam
començar amb 16 anys i ara en
tenim 76 i encara quedem per
tocar", explicava Miquel Argila,
bateria de Tellen's. M.E.

HI VAN DUR 'EL MESSIES' DE GUINOVART PEL 145è ANIVERSARI
TONI TORRILLAS

EL CONCERT TINDRÀ UN OBOISTA ALEMANY COM A CONVIDAT

pel vincle amb el món de la natura
i que també inclourà la simfonia
La poule de Franz Josef Haydn i les
variacions per a oboè i orquestra
L'horloge de �lore de Jean Françaix.
Per a l'ocasió, la formació que dirigeix Corrado Bolsi ha proposat al
virtuós oboista alemany Hansjörg
Schellenberger que s'hi incorpori
en qualitat de director convidat.

XERRADA

Josep M. Roger, guia
pel pop i el rock
El pianista i fortepianista Josep
M. Roger –que va ser director del
Conservatori Josep M. Ruera–,
entre �inals dels anys 70 i els 80
va tenir una intensa activitat com
arranjador i director musical
d'artistes del pop i del rock, com
Miguel Ríos. Segurament alguns
dels records d'aquells dies apareixeran a la xerrada Pop, rock i
música d'avantguarda que protagonitzarà dimarts a la Rectoria
(18.30 h), dins el cicle de l'Agevo.

CONCERT

L'Orquestra de Cambra evoca
Beethoven i el món de la natura
Beethoven és el protagonista absolut de la doble oferta musical de
clàssica d'aquest cap de setmana
al Teatre Auditori. Diumenge (19
h), l'Orquestra de Cambra de Granollers interpreta una de les seves
composicions més emblemàtiques i d'alt poder evocador, la simfonia La Pastoral, punt àlgid d'un
repertori que estarà caracteritzat

Òmnium Cultural ha presentat
el programa artístic del Límbic
Festival, que en la primera edició
tindrà seu a Terrassa, el 27 i 28
de maig. El programa inclou diferents disciplines i, entre els noms
convidats, n'hi ha amb vinculació
amb Granollers: el col·lectiu de
dansa integrada Liant la Troca,
resident a Roca Umbert, que presentarà l'espectacle Sin-Con-Tacto, i el fotògraf de Castellbisbal
Albert Gusi, membre de l'equip
directiu del festival Panoràmic.

Bluesfathers
tornen a l'escenari
LES FRANQUESES. El Cicle de Ver-

Amics de la Unió brilla al Palau
El 145è aniversari d'Amics de la Unió no podria haver tingut un escenari
més simbòlic per al cant coral del país que el Palau de la Música.
Diumenge, les formacions de l'entitat Veus, Cor Jove i Cor de Cambra,
acompanyades de l'Orquestra de Cambra, hi duien El Mesies d'Albert
Guinovart, un encàrrec del director artístic Josep Vila per celebrar
els 25 anys de l'Escola d'Amics de la Unió i que es va estrenar al TAG.

muts Musicals porta dissabte (13
h) al bar de l'Espai Can Prat, a Corró d'Avall, l'actuació de Bluesfathers, el combo resident a l'Escola
Música que factura energètiques
peces de soul, blues i R&B. El nodrit grup va reprendre els assajos
a l'abril i ara enceta la temporada
després del parèntesi pandèmic.

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94 I T. 93 579 18 80

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5 I T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59 I T. 93 397 07 81
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ARTS DANSA, MÚSICA I CIRC A ROCA UMBERT, AMB EL NEXE COMÚ DE LA INTERCULTURALITAT

'Només d'anada', recta final
cordes del món

El projecte Només d’anada, a Roca
Umbert, s’acosta al seu tram final
amb dues propostes que s’allunyen
del format d'entrevista que ha caracteritzat fins ara el programa.
Divendres (19 h) la companyia
Sputniks, exresident del Centre
d’Arts en Moviment, protagonitzarà l’espectacle de dansa-circ Quatre parets i un sostre. Diumenge
(12 h) la formació Cordes del món
oferirà el concert participatiu i interactiu Les cançons de les nostres
cultures, a través del qual visiten
molts indrets del planeta rescatant
sons i colors de tradició oral.
Totes dues són activitats amb
entrada lliure i sense inscripció
prèvia.

CORDES DEL MÓN Una formació basada en els instruments de corda

TEATRE ESPAIS NO CONVENCIONALS DEL TAG SERAN L'ESCENARI DELS MONÒLEGS

Mots per desenterrar els
morts de la Guerra Civil
Els periodistes Conchi Cejudo, Javier del Pino y Gervasio Sánchez
–aquest especialitzat en conflictes
armats– són els creadors de Vidas
enterradas, una sèrie de reportatges radiofònics emesos fa uns
anys per la Cadena SER que recorden la vida i la mort de persones
anònimes assassinades durant la
Guerra Civil i el franquisme. Són
els desapareguts, i a la península
es calcula que n’hi ha uns 150.000.

Aquest programa, guardonat el
2019 amb el Premio Internacional
de Periodismo Rey de España i que
es pot recuperar a través dels podcasts, és un exercici de memòria
històrica que ara adopta una nova
dimensió a través d’una dramatització teatralitzada en forma de
monòlegs colpidors. La iniciativa
ha comptat amb la implicació d’alguns personatges coneguts, com
l’escriptor Juan José Millás, el fi-

lòsof i dramaturg Juan Mayorga o
l’actor Pepe Viyuela, entre d’altres.
Divendres es podrà veure al
Teatre Auditori en dues funcions
(18 i 21 h) i una peculiar posada
en escena que estendrà el record
d’aquestes vides escapçades per
diversos espais singulars i no convencionals de l’equipament.

Vila oberta a la pau
L’espectacle està recomanat per la
Red Nacional de Teatros y Auditorios, compta amb la col·laboració
de Can Jonch. Centre de cultura
per la pau i està especialment
adreçat a un públic jove.

DANSA EL TAG ACULL LES FUNCIONS FINALS DEL PROJECTE

TEATRE

'Mapadeball', condueix els
alumnes de l'aula a l'escenari

Comiat en clau
teatral del
Laboratori Artístic

Ha arribat l'hora de la veritat pels
més de 450 joves de tota la comarca que han participat en la novena
edició de Mapadeball, un projecte
per "introduir, promoure i donar a conèixer el llenguatge del
moviment i la dansa contemporània al públic més jove".
Després del treball al centre
amb l'equip de formadors encapçalat per Àgueda Murillo, Carmen Nàjera i Sait Tamir, el fruit
d'aquest esforç col·lectiu es podrà
veure, a partir de dimarts, al Teatre Auditori, l'equipament que
impulsa la iniciativa al Vallès Oriental juntament amb l’Associació
Cultural de Granollers. Tots els
muntatges –concebuts pel core-

ògraf Mario García Sáez– giraran
al voltant del concepte de celebració, entès en un sentit ampli i com
una celebració de les possibilitats
del cos.
Les funcions seran les següents,
totes a les 20 h: dimarts 17, alumnes de 2n d’ESO d’El Vern de Lliçà
de Vall i Domus d’Olivet de Canovelles; dimecres 18, alumnes de
3r d’ESO del Lauro de Les Franqueses; dijous 19, alumnes de 3r
d’ESO del Celestí Bellera de Granollers i divendres 20, alumnes de
2n d’ESO de l’Antoni Cumella de
Granollers. Els alumnes de l'institut Baix Montseny de Sant Celoni
duran a terme les representacions
al Teatre Ateneu de la vila. i

El Centre Cívic Nord serà l'escenari de la representació teatral que
marca el final de curs del Laboratori Artístic. Es tracta d'un espectacle de petit format a càrrec dels
infants participants en aquest
projecte. A través del llenguatge
teatral els nens i nenes han fet
volar la imaginació per crear les
històries i els personatges que nodreixen aquest muntatge. La funció tindrà lloc divendres (17.30
h). El 20 de maig el Laboratori
es complementarà amb un taller
familiar de percussió corporal a
l'aire lliure a càrrec de Santi Serratosa i una exposició en col·laboració amb l'Associació Fotogràfica
Jaume Oller. i

ART TORNARÀ A TENIR DOBLE SEU, A GRANOLLERS I BARCELONA

La 6a edició del Panoràmic
reflexionarà sobre els
paisatges artificials
El Panoràmic, el “festival de
cinema, fotografia i més”, va
perfilant la imatge, temàtica i continguts de la sisena edició, que se
celebrarà del 20 d’octubre al 27
de novembre.
Els continguts tindran com a
centre de gravetat el concepte de
“quart paisatge”, en referència als
paisatges artificials i els entorns
digitals. N’és una prova la imatge
gràfica del festival, un paisatge
virtual generat amb Unreal Engine, un programari utilitzat en el
desenvolupament de videojocs i
altres aplicacions interactives i de
realitat virtual, creat pel creador
multimèdia Gerard Toledano.
Des de l’equip directiu s’indica que “totes les creacions artístiques presentades giraran
al voltant d’aquest concepte,
debatent, interrogant, reflexionant o obrint noves vies
d’investigació que defugin de
la representació clàssica”. Així,
els artistes faran aportacions des
de les perspectives més diverses:
l’ecologia, la natura, la investigació científica, els animals domèstics, la indústria alimentària, el
maltractament animal, els metaversos o les recreacions virtuals.
De moment, alguns dels que ja han
confirmat la seva presència són
Txema Salvans, Jaume Parera Casals, Mayra Martell o Paula Bruna.
Com l’any passat, el festival tornarà a tenir doble seu de manera
simultània, a Granollers i a Barcelona, i programarà exposicions,
projeccions, debats, tallers i conferències en diferents espais cul-

PAnorÀmIc

LA IMATGE DEL FESTIVAL
turals de les dues ciutats. A Granollers, s’estendrà per Roca Umbert
Fàbrica de les Arts –que acollirà
el gruix de la programació–, els
dos Museus, el Cinema Edison, el
Teatre Auditori de Granollers, els
refugis antiaeris, l’Adoberia i diferents carrers de la ciutat.

Convocatòria oberta
Coincidint amb l’anunci, el festival
obre als autors nacionals la convocatòria artística Open Panoràmic.
Fins al 30 de maig les bases admeten obres en format audiovisual basades en fotografies, vídeos, textos,
infografies, webdocs o la hibridació
d'algunes d'aquestes tècniques. Les
obres presentades poden tenir caràcter documental, experimental o
ser un assaig visual. Les peces que
resultin seleccionades seran exhibides a Roca Umbert i al centre d’art
la Capella de Barcelona. El primer
premi tindrà una dotació econòmica de 1.000 euros.

Vetllada de descoberta de
les interioritats del Museu
El Dia Internacional dels Museus
se celebra cada any el 18 de maig.
El Museu de Granollers se suma a
la iniciativa i per aquesta edició
han programat l’activitat Quan les
peces prenen vida. Del magatzem
a la sala, que tindrà lloc uns dies
abans, el dissabte (19.30 h), coincidint amb La Nit dels Museus.
Agustín Gamarra, conservador-restaurador de patrimoni
especialitzat en materials i estructures arqueològiques, presentarà al públic algunes peces
arqueològiques del Museu tot

just acabades de restaurar. Per
la seva banda, Montserrat Xirau,
conservadora-restauradora especialitzada en teixit, també donarà
conèixer obres pictòriques.
Tots dos explicaran als assistents el procés de restauració que
han seguit per a cada una d’elles
i que permetran que en un temps
no gaire llunyà puguin ser mostrades en exposició. Les seves
aportacions estaran amenitzades
per les pinzellades musicals d'un
quartet de corda del Conservatori
de Granollers.
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TRADICIÓ MÉS DE 300 PERSONES HAN PASSAT PER L'ENTITAT EN AQUESTES TRES DÈCADES

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

El Drac festeja els 30 anys (+ 2)

HANDBOL. DIVENDRES 13, 20 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS-ÁNGEL
XIMÉNEZ-PUENTE GENIL
Palau d'Esports
Amb Carles Garcia i Sergio Iglesias
BÀSQUET. DIUMENGE 15, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB CERDANYOLA
Pavelló c. Girona
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

C. R.

El 15 de març de 2020 estava tot
preparat per a la celebració de les
tres primeres dècades de vida del
Drac de Granollers, però no va poder ser. Després d'una pandèmia
que ha provocat estralls en les
entitats de cultura popular i tradicional, la colla es vol treure l'espina com més aviat millor. Com ha
explicat el seu president, Ferran
Gontán "el Drac no fa trenta
anys, en fa 32, però no ens podíem permetre no celebrar l'aniversari". Les activitats relacionades amb l'efemèride arrenquen ja
aquest dissabte amb la Diada del
Drac Gran i una cercavila (21 h)
des de la plaça de la Corona i �ins
a la Porxada.
El 12 de juny se celebrarà la Diada del Drac Petit, el 16 de juliol
la de la Granota de Can Bassa i a
l'octubre la Mostra de Bestiari.
També es reeditarà per tercera
vegada el concurs de fotogra�ia,
amb els professionals Arian Botey,
Jordi Ribó i Toni Torrillas com a

PRESENTACIÓ Els dos Dracs i la Granota van cremar dimarts a Roca Umbert
jurat. Finalment, per Festa Major
la colla protagonitzarà els actes
tradicionals i algunes propostes
noves, que es reserven com a sorpresa. Tanmateix, una d'aquestes
serà el Joc del Drac de Granollers,
"més divertit i més di�ícil" que el
d'anys anteriors.
L'acte de presentació del calendari festiu –amb el lema Més de
trenta anys traient foc pels queixals– ha permès formular reivindicacions i també expressar desitjos.

Entre les primeres, un increment
de la subvenció, que l'alcaldessa ha
fet seva.
Entre els desitjos, l'aspiració de
poder incorporar una nova bèstia,
"que ens agradaria que fos una
víbria". Un "repte majúscul" i a
llarg termini, en opinió de Gontán.
El que sí que està confirmat és que
la colla estrenarà casaques noves
per Festa Major, i que està a punt
culminar l'enregistrament oficial
de les músiques del Drac.

Arkada Koncerts, 25 anys de rock
alternatiu i autogestionat
Enguany l’associació autogestionada Arcada Koncerts celebra el
25è aniversari del seu projecte de
cultura alternativa i també del seu
vaixell insígnia, el Festival Fusiònica. Per festejar l’esdeveniment,
s’han proposat el repte d’organitzar 25 concerts de 25 bandes
diferents, amb un cert component
nostàlgic. “Mirarem de recollir
el millor que ha passat pels concerts que hem organitzat. Bandes que encara estiguin actives
i amb ganes de sarau”, manifesten. Tanmateix, hi ha una dificultat. De moment no poden organitzar concerts a la seva seu social,
el Dràstik, i per aquest motiu la

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 12 al diumenge 15 de maig
Dijous

25º

12º

Divendres

25º

13º

Dissabte

26º

15º

Diumenge

26º

15º

primera cita de la sèrie Fusiònica
23.0 tindrà com a escenari la sala
NOW Granollers, al carrer Francisco de Quevedo, amb el qual han
arribat a un acord per poder programar. La cita és dissabte (22 h)
amb l'actuació del quintet barceloní Gyoza, que presentaran el seu
tercer àlbum, It never rains but it
pours, i Les Creuet, el grup de punk
del Baix Montseny.
Alguns dels grups que seguiran
són Fastloud, Gürtel Club, els polonesos The Pau i Bajzel, Now Fornaris, Fetus, Golíat, L’hereu escampa
o Brighton 64. El concert final de
l’aniversari es farà el 22 d'octubre a
la Sala Estraperlo de Badalona, se-

gons ells “la
meca de la
música alternativa del
nostre país”
país”.
Entremig,
el
MiniBeat, el festival familiar de
música alternativa, que ha patit
diversos canvis de data, tindrà
lloc el 19 de juny a Roca Umbert.
El cartell inclou a Azucarillo Kings,
Tokyo Sex Destruction, Zesc, els
mexicans Dr. Tritón, Esperit!,
Rombo, Inn Between, Estruç, Espacea, Víctor Segundo, Nina Moth,
Brot bord, Perro Pachingo, Liviana, Cucs de cementiri i altres bandes per confirmar.

Adaptació animada
La Força Blanca
d'un personatge
envaeix les places
amb jocs i animació infantil a l'Edison

Aumedes envaeix de
sons la casa Delger
de Caldes

Encara falten mesos per la Festa
Major, però les colles ja s’estan
despertant del lletarg hivernal.
Com a mostra, dissabte (17 h), els
Blancs celebra la Festa Blanca a
les places de Olles i de Folch i Torres. Durant tota la tarda hi haurà
activitats organitzades pels grups
infantils de la colla, i en acabat un
concert i un sopar a la fresca.

Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Museus, l'artista
Pol Aumedes transformarà la casa
museu Delger de Caldes de Montbui en una "capseta de música".
L'acció performativa Records sonors
de la casa Delger tindrà lloc dissabte
(18 h) i s'anuncia com "una acumulació de sons del passat a ritme
contemporani".

El Cinema Edison projecta diumenge (12 h) la pel·lícula d'animació
sueca La mama Muu torna a casa,
protagonitzada pels animals d'una
granja i basada en els llibres i cançons sobre Mamma Moo and the
Crow. El �ilm, doblat al català, s'exhibeix també amb subtítols per fomentar la lectura i fer-lo accessible
a infants amb di�icultats auditives.
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AGENDA

Arrossada popular al Lledoner
Amb l’arribada de la primavera i el bon temps,
floreixen les activitats a l'exterior. Dissabte l'AV
del Lledoner organitza la vuitena arrossada popular
a la pl. Jaume I, a partir del migdia. Les inscripcions
ja es poden fer al bar Supongo, a la mateixa plaça.

GRANOLLERS
DIJOUS, 12
17 h Centre Cívic Jaume Oller
Mercat d’intercanvi. Roba i accessoris
d’infants de 0 a 5 anys
18.30 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació de llibre Curling amb
l'autora, Yaiza Berrocal Guevara
18.30 h Abacus
Presentació del còmic 1860 Castillejos,
exposició d'obres d'Andreu Zaragoza
19 h Nau Dents de Serra (Roca
Umbert)
Projecte Només d'anada: presentació
del llibre La bugaderia i diàleg amb
l'autora, l'economista Yudit Kiss
19 h Museu de Granollers
Connectar-se amb el més enllà: les
relíquies a l'edat mitjana. Conferència
de Marc Sureda i Jubany, conservador
del Museu Episcopal de Vic
19 h Cinema Edison
Elles. Projecció dels curtmetratges
El cel sense tu i Margarida Borràs
DIVENDRES, 13
9 h Pl. de Lluís Perpinyà
Mercat del disc
17.30 h Centre Cívic Nord
Representació teatral del Laboratori
Artístic. Teatre familiar
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Vidas enterradas. Teatre
19 h Nau Dents de Serra (Roca
Umbert)
Projecte Només d'anada: Quatre parets
i un sostre. Espectacle de dansa-circ
amb la companyia Sputniks
20 h Gra
Escenari obert
DISSABTE, 14
9 h Pl. de Josep Maluquer i Salvador
Mercat de brocanters
9 h Pl. de Lluís Perpinyà
Mercat del disc
10 h C. de Sant Roc i Santa Anna
Fira Embruixa't

12 h Abacus
Taller d'iniciació al manga
17 h Pl. de les Olles i de Folch i Torres
Festa Blanca de la Colla dels Blancs
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Presentació de llibre: Parlar amb els
arbres amb les autores, Carme Clopés
i Lola Casas
18 h Pl. de la Corona
30 anys del Drac de Granollers:
Plantada
19.30 h Museu de Granollers
La nit dels Museus 2022: Quan les
peces prenen vida. Del magatzem a la
sala. Xerrada i actuacions musicals
21 h Pl. de la Corona-Pl. de la Porxada
30 anys del Drac de Granollers:
Cercavila
21 h NOW Granollers
Fusiònica 23.0: Gyoza i Les Creuet en
concert
DIUMENGE, 15
9 h Pl. de la Porxada
39a Excursió Popular de Granollers de
l'Agrupació Excursionista de Granollers
12 h Nau Dents de Serra (Roca
Umbert)
Projecte Només d'anada: Cordes del
món. Les cançons de les nostres
cultures. Concert
12 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula La mama Muu
torna a casa
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Beethoven, que em sents? Concert
19 h Teatre Auditori de Granollers
La Pastoral de Beethoven
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del documental Terra de
músics
DIMARTS, 17
18.30 h La Rectoria
AGEVO: Pop, rock i música
d'avantguarda. Xerrada de Josep M.
Roger
18.30 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació de llibre Àlies Camallonga

amb l'autora, Sílvia Terol Ledesma
19 h Nau Dents de Serra (Roca
Umbert)
Projecte Només d'anada: Migracions,
diversitat i cultura popular catalana.
Xerrada de Marta Rovira, Nicolàs
Barbieri i Oriol Cendra
20 h Teatre Auditori de Granollers
Projecte Mapadeball. Teatre
DIMECRES, 18
18 h Centre Cívic Palou
Taller de sketching: Dibuixem el passat
de Palou
20 h Teatre Auditori de Granollers
Projecte Mapadeball. Teatre
20 h Agrupació Excursionista
de Granollers
22a Primaveral de Cinema de
Muntanya. Projecció del documental
The icefall doctor de Sean Burch

LES FRANQUESES
DISSABTE, 14
9 h Escola Colors i Can Ganduxer
Excursió al parc natural del Corredor de
Llinars dels Casals Infantils Municipals
10 h Parc Mas Colomer
Matinal ornitològica
13 h Bar Can Prat
Cicle de Vermuts Musicals:
Bluesfathers en directe
DIUMENGE, 15
8 h Pl. Can Ganduxer
Sortida de natura
8 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d'Avall
19a Camida Popular de les Franqueses
11 h Hotel d'Entitats de Bellavista
Cercle de Papallones. Taller
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 17
18 h Biblioteca Municipal de Corró
d’Avall
Espais de lectura: Boulder d’Eva
Baltasar, amb la presència de l'autora

Voltem per l'entorn

Sant Isidre a Cardedeu
Després de 2 anys en blanc,
torna la Fira de Sant Isidre de
Cardedeu (FICARD), del 13 al
16 de maig. El protagonisme
del bestiar, l’espai
d’Agroecologia, la Mostra
Gastronòmica i la zona
d'entitats i de la Xarxa
Comerç Cardedeu són
protagonistes d’una 37a
edició amb una programació
ben farcida d’activitats
lúdiques, culturals, esportives i tradicionals. La inauguració tindrà lloc divendres
(19 h), amb la presència d'en Peyu.
El passeig del Mestre Alexandri serà l’espai d’exposició del bestiar de raça.
A l’Espai Agroecològic, ubicat al Parc Pompeu Fabra, es podran trobar els
productors locals. La 33a Mostra Gastronòmica se celebrarà cada dia al Parc dels
Pinetons, de les 19.30 a les 24 h, i acollirà una bona representació de restaurants
de Cardedeu i rodalia. Les entitats i la Xarxa de Comerç estaran ubicades al
lateral de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. I pel que fa a la mostra de
cotxes multimarca, se situarà a l’avinguda de Can Montells. El dissabte i diumenge
també hi haurà l’espai Juga i aprèn, dedicat a jocs i activitats infantils, amb
rocòdrom, circuit de karts o bicicletes sense pedal. L'imperdible 28è Concurs
Mundial de borregos es disputarà diumenge (19.30 h), al lateral de la Pista Coberta.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Escola Municipal del Treball:
aprendre oficis i formar persones.
Fins al 22 de maig
Museu de Granollers
Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021.
FIns al 26 de maig
Història de les mans. Fins al 15 de maig
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve. Fins al juny
Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge.
Fins al 10 de juny
Missing. The sixth extinction.
Fins al 29 de maig
Tu investigues! Permanent
Espai d'Arts (Roca Umbert)
Cicle Espai, desig i desordre:
Reacció en cadena. Col·lectiva.
Fins al 10 de juliol
Nau de Dents de Serra (Roca

Umbert)
Només d'anada. Fins al 22 de maig
Biblioteca Roca Umbert
Climatubers: acció climàtica
ciutadana. Fins al 20 de maig
Galeria Sol
Homenatge a Josep Maria Matas
Almirall. Obres de Paco Cámara.
Fins al 31 de maig
Espai Tranquil-Barbany
Antiguitats d'Alain Vanmaelsa. Fins al
6 de juny
Centre Cívic Nord
Atlas of youth. Fotografies de Nuno
Perestrelo. Fins al 13 de maig
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Japó vermell. Il·lustracions de Ramon
Logon. Fins al 18 de juny
Abacus
Il·lustracions d'Andreu Zaragoza. Fins
al 31 de maig
Restaurant el MIrallet
Un pedacito de mi. Obres de Sandra
Rodríguez

INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club
i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h.
També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club Muntanyenc Mollet:
www.cmmollet.cat
PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis.
El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar,
refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.
HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao
cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).
Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.
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