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Fira de canvi,
amb mirada a 
l'economia verda 
i al Congost
Més d'un centenar d'expositors, dels quals 

el 90% nous, reconvertiran el Parc Firal en 

un espai centrat per la sostenibilitat, sense 

la tanca que separava el recinte del riu,

i amb un nou model d'espai gastronòmic

l'economia verda 

Concertar cita al tel. 638 04 11 07 o via email a: 
info@montessorigranollers.com

www.montessorigranollers.com

Escola Bressol Montessori Granollers: 

Plaça Jacint Verdaguer

INSCRIPCIÓ OBERTA 
CURS 2022/2023

La Fira de l'Ascensió aconsegueix, 

ara sí i després de dos anys de 

pandèmia, celebrar la seva 70a 

edició. El número rodó i la treva 

de dos anys han estat l'oportuni-

tat perfecta per repensar aquest 

esdeveniment que parteix de la 

tradició de mercats de Grano-

llers. Recordant les arrels, però transformant radicalment la �ira 
multisectorial en un espai cen-

trat en l'economia verda i circular, 

amb mirada de futur, el Parc Firal acollirà la �ira entre divendres –la inauguració o�icial serà a les 
10.30 h– i diumenge. L'alcaldessa, 

centenar d'ex-

positors al Parc 

Firal, amb tres principals 

pavellons: l'EVC, l'espai gastronò-

mic Menjar bé i el Green Market, 

així com un altre sector dedicat a 

la mobilitat, amb l'habitual mostra 

de vehicles d'ocasió –que a la llarga 

acabarà sent de vehicle elèctric–.

A més, des de dimecres i avui, di-

jous, l'Hotel Ciutat també acull unes 

jornades tècniques a l'entorn de 

l'economia verda. 

L'Ascensió és un "pro-

jecte per al públic de sem-

pre, però que també vol rebre 

nou públic de fora", explica el 

nou director de l'esdeveniment, 

Gregori Vizcaíno.

Fires i festes
La nova fira de l'Ascensió és en 

realitat un conjunt de fires, en plu-

ral, ja que l'esdeveniment surt del 

En xifres
PARC FIRAL

104 expositors

2.700 metres quadrats de pavellons 

coberts

2.330 metres quadrats nets 

d'exposició comercial

Divendres a diumenge. De 10 a 20 h

JUGARXJUGAR a Roca Umbert

17 expositors

13 empreses i entitats col·laboradores

Divendres a diumenge. De 10 a 21 h

CHEESE PARTY a la pl. de l'Església

14 expositors

Taules i maridatge amb DO Alella

Divendres i dissabte. D'11 a 20 h 

MOSTRA D'OFICIS a la Porxada

9 ofi cis
Dissabte. De 10 a 14 i de 16 a 19 hAlba Barnusell, assegurava que 

s'ha apostat pel canvi, però sense 

renunciar als orígens, de manera 

que l'"Ascensió serà "un punt 

de con�luència de la cultura, la 
tradició, l'empresa i també del 

compromís per a la transició 

verda i la sostenibilitat". I és que �ins i tot, l'organització de l'espai 
al Parc Firal simbolitza aquest canvi amb una �ira més oberta al 
riu Congost, de manera que des-

apareix la tanca que separava els estands de l'entorn �luvial.
La Fira de l'Economia Verda i Cir-

cular (EVC) tindrà, doncs, més d'un 

L'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un servei d'autobusos 

llançadora gratuïts per fer el desplaçament fins al Parc Firal de divendres a 

diumenge. Així, hi haurà dos busos que connectaran la plaça de la Constitució 

amb la rotonda del Camp de les Moreres, de 17 a 22 h, amb una freqüència 

aproximada de 10 minuts i que faran parada a Instituts, plaça de les Hortes i 

passeig Fluvial. També s'habilitarà una parada especial de la L20 a l'avinguda 

Europa cantonada Lluís Companys, per acostar aquesta línia al recinte firal.

Per tal de facilitar l'accés a peu i en bicicleta, també es tallarà la circulació

de vehicles als carrers adjacents al Parc Firal. 

Busos llançadora per arribar-hi

Parc Firal per apropar-se al cen-

tre, amb dues propostes lúdiques. 

D'una banda, diumenge la Porxada 

acollirà una Mostra d'Oficis tradi-

cionals, com el bufador de vidre, 

el cisteller i el forjador, entre d'al-

tres. A més, tot el cap de setmana, 

la plaça de l'Església serà un bon 

reclam per als amants del format-

ge que hi trobaran la Cheese Party.Finalment, la consolidada �ira 
JugarxJugar deixarà també el Parc 

Firal i es trasllada a Roca Umbert, 

amb més expositors i presència 

d'editorials de jocs de taula i en 

què l'organització de les activitats 

canvia de ludoteca lliure a la dina-

mització personalitzada de taules 

de joc.

Tot plegat, acompanyat de les 

Festes de l'Ascensió, que també 

han crescut en activitats, sobretot 

musicals, i que mantenen el prota-

gonisme de la cultura popular i l'as-

sociacionisme granollerí per donar 

la benvinguda a la primavera. ❉ M.E.
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La proposta temàtica de l'Eco-

nomia Verda i Circular (EVC) es 

distribuirà en quatre pavellons especí�ics, amb un centenar d'ex-
positors organitzats per àrees temàtiques, com habitatge, mo-bilitat, sector agrari, alimentació, consum, energia i reciclatge.Tot plegat per fer difusió i avan-çar cap a l’economia circular, un 
model econòmic que trasllada els residus del �inal de la cadena pro-
ductiva de nou al seu inici per ser 

reutilitzats com a recursos soste-nibles. A Granollers fa temps que s'hi treballa amb el projecte GRID, 
una plataforma al servei d’empre-ses i entitats per a l’ús e�icient dels recursos no apro�itats i la coope-ració entre empreses, que també serà present a l'EVC. Els sistemes 
circulars es focalitzen en el cicle 

dels recursos i es basen en els dis-senys de llarga durada, el mante-niment, la reparació, la reutilitza-ció, el reciclatge i la renovació dels materials i productes existents (així com amb la possibilitat de compartir-los), per minimitzar els recursos utilitzats i la fabricació de residus, la pol·lució i les emis-sions de diòxid de carboni. Així, l'EVC s'emmarca també en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que Granollers ha subscrit i que van ser aprovats el 2015 per les Nacions Unides, 

La proposta central al parc firal, entre dijous i 
diumenge, serà la fira de l'Economia Verda i 
Circular (EVC), una mostra que complementarà els 

estands en pavellons temàtics –amb promocions
i venda de productes– amb exposicions i activitats 
per introduir la ciutadania en l'economia circular. 

Així, l'ECV es presenta com un esdeveniment 
comercial i divulgatiu, d'àmbit català, que obre les 
portes a una transformació cap a la sostenibilitat.

Quatre pavellons per avançar en 
sostenibilitat i economia circular
L'Ajuntament insisteix en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i organitza 

tallers divulgatius de les energies renovables, l'estalvi energètic i la comunitat energètica

Granollers en clau de sostenibilitat ambiental, amb projectes com la re-cuperació del riu Congost, la dina-mització de Palou, la promoció de les energies renovables, o els pro-jectes d'economia circular. De fet, tot i que la �ira de l'Ascensió vol ser enguany un pols d'atracció per a to-
tes les persones del país interessa-des en l'economia verda, la presèn-cia de projectes de proximitat és molt rellevant, i té l'objectiu també de ser un projecte transversal que impliqui tota la ciutadania i el teixit 

econòmic, cultural i social de la ciu-tat. "Hem fet un canvi d'enfoc que 

comparteixen agents públics i 

privats, i que ha generat siner-

gies i aliances per construir un 

territori més sostenible i com-

promès amb l'economia verda", explicava la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Giménez, en la presentació d'aquest nou model de �ira que abandona l'oferta mul-
tisectorial per especialitzar-se –la qual cosa implica un 90% d'expo-sitors nous–. ❉ M.E.

ARXIU

ODS  La fira acollirà l'exposició que l'Ajuntament va idear per difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Tallers
DIVENDRES 

10.30 h. Assessorament energètic a 
comerços. Amb Ecoserveis
12 h. Fem compost / Planter de 
llavors. Amb el Consorci de Residus
12.30 h. L'ús de l'energia a la llar. 
Amb Ecoserveis
16.30 h. Assessorament energètic a 
comerços. Amb Ecoserveis
18 h. Inventem amb les deixalles. 
Amb el Consorci de Residus del VO
18 h. Fem una conulsta energètica

DISSABTE 

10.30 h. Amb la casa sí que s'hi juga. 
Amb el Col·legi d'Aparelladors
10.30 h. Sabies que el Congost

és una Xarxa Natura 2000?

Amb el Consorci Besòs Tordera
10 a 14 h. Mercat de bicis de segona
mà. Amb Granollers Pedala
10 a 14 h. Mostra de cicles de 
càrrega de Granollers Pedala
11.30 h. L'ús de l'energia a la llar. 
Amb Ecoserveis
12.30 h. Renovables a la llar.
Amb Ecoserveis
16.30 h. Juguem amb el sol. Ecoserveis
16.30 h. Desmuntem les factures. 
Amb Ecoserveis
17 h. Visites guiades a les exposicions 
Les Aus i Peixos del Consorci Besòs
18 h. Fem compost / Planter amb 
llavors. Amb el Consorci de Residus

DIUMENGE 

10.30 h Racó de contes energètics. 
Amb Ecoserveis
10.30 h. Vols descobrir el viatge 

a les aigües invisibles? Amb el 
Consorci Besòs Tordera
11.30 h. Fem una comunitat 
energètica. Amb Ecoserveis
12 h. Inventem amb les deixalles. 
Amb el Consorci de Residus del VO
12.30. Desmuntem les factures. 
Amb Ecoserveis
16.30 h. Juguem amb el sol
16.30 h. Renovables a la llar

"per erradicar la pobresa, llui-

tar contra la desigualtat i la in-

justícia, i posar fre al canvi cli-

màtic, entre d'altres".
Activitats La �ira acollirà, a més dels exposi-tors, desenes d'activitats vincula-
des a l'economia circular i aquests objectius cap a la sostenibilitat. De fet, l'Ajuntament també instal·la-rà l'exposició ideada l'any passat per difondre els ODS. La iniciati-va també mostra què s'està fent a 
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CONSORCI

LA LLÚDRIGA  A més d'una mostra dedicada al retorn d'aquest animal, es farà la xerrada 'Dels rius morts a la llúdriga'

La Fundació Rivus difondrà 
l'estat de la fauna del Besòs
La presència de la llúdriga i la major 
biodiversitat de peixos i aus és senyal de 
millora de la qualitat ambiental de la conca

La Fundació Rivus comptarà amb 

un espai propi dins els pavellons 

dedicats a l'EVC, on farà difusió 

de la biodiversitat de la conca del 

Besòs, amb diverses activitats i els 

mòduls corresponents a Les Aus, 

Peixos i La Llúdriga que formen 

part de la mostra Biodiversitat a les 

conques del Besòs i de la Tordera. A 

l'estand, de fet, es podrà conèixer 

l'activitat de l'entitat pel que fa a 

divulgació, educació ambiental, 

conservació, territori i recerca, 

com el seguiment de biodiversi-

tat que es fa des de l'Observatori 

Rivus a les conques del Besòs i de 

la Tordera. També s'oferirà infor-

mació sobre diferents aspectes 

vinculats al sanejament de les 

aigües residuals. Durant tota la 

�ira, hi haurà presència de tècnics, 
monitors i experts en les diferents 

àrees per poder oferir informació 

de primera mà als visitants que s'hi acostin, que tindran també a 
la seva disposició materials (des-

plegables, pòsters, etc.) sobre bio-

diversitat i educació ambiental.A més, la fundació ha organit-
zat diverses activitats. Divendres, entre les 16 i les 17 h, a l'Espai Fòrum del recinte �iral tindrà lloc 
la xerrada Dels rius morts a la llú-

driga, a càrrec de Manel Isnard, 

responsable de Medi Fluvial del 

Consorci Besòs Tordera, i Sònia Sànchez, investigadora i tècnica 
de la Fundació Rivus. De fet, fa 

dos anys un grup d'estudi format 

pel Zoo de Barcelona, el Consorci 

Besòs Tordera i la Fundació Rivus 

va captar les primeres imatges 

d'una família de llúdrigues a la 

conca del Besòs. Era la primera 

evidència de la reproducció de 

l'espècie a la conca, després de 

la seva extinció durant la segona 

meitat del segle XX. 

Per al matí de dissabte, entre les 10.30 i les 12.3 h, sota el títol Sabi-

es que el Congost és Xarxa Natura 

2000?, tindrà lloc una sortida guia-

da a la zona propera del riu Con-

gost. Durant la tarda, es faran dife-

rents visites guiades als mòduls de 

Les Aus, Peixos i La Llúdriga.

Finalment, per al diumenge en-tre les 10.30 i les 12.30 h, s'ha pro-
gramat la visita guiada a l'EDAR 

Granollers Vols descobrir el viatge 

de les aigües invisibles?. Aques-

ta activitat requereix inscripció abans de dissabte a les 18 h al 
web del Consorci Besòs Tordera i 

el punt de trobada serà la mateixa 

estació depuradora. ❉ M.E.

L'Agència de Residus de Ca-talunya ha produït l'exposició 
Compost, com una eina de cons-

cienciació sobre els beneficis de 

la utilització de compost com a 

fertilitzant a l'agricultura i en la 

jardineria, per tal de fomentar 

l'economia circular i la visió dels 

residus orgànics com a recursos.

L'exposició consta de set lle-

tres gegants que formen la pa-

raula COMPOST. Es tracta d'una 

mostra informativa sobre el cicle 

de la matèria orgànica i els be-

neficis del compostatge. A tra-

vés d'aquestes lletres es podran 

conèixer molts aspectes del com-

post, com les seves característi-

ques, les matèries primeres, els 

seus usos, les millores que aporta 

als nostres sòls –minerals, matè-

ria orgànica que millora la capaci-

tat de retenció d'aigua i nutrients, 

i microorganismes que ajuden a 

millorar l'activitat biòtica– i els 

seus beneficis mediambientals 

–l'estalvi de recursos i adobs quí-

mics, i la disminució d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, en-
tre d'altres–. ❉ M.E.

Exposició sobre els 
beneficis del compost

MEDI AMBIENT  DE L'AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS

A l'espai exterior de la zona de l'EVC també s'hi instal·larà la pro-
posta Menys plàstics, més vida!, produïda per l'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) i la Diputació de Bar-

celona per sensibilitzar sobre l'im-

pacte dels plàstics en el medi marí 

i com reduir-ne l'ús. L'exposició 

posa de manifest que més del 90% 

dels productes que ens envolten 

actualment estan fets de plàstic, un 

material que té un cost de produc-

ció baix i una gran versatilitat. El re-

vers de la moneda és molt negatiu: 

la fabricació del plàstic comporta 

un ús massiu de recursos, en parti-

cular de derivats del petroli, per un 

material que sovint s'utilitza d'una 

forma molt puntual, per exemple 

per dur la compra del mercat a 

casa. Immediatament es converteix 

en un residu que embruta el medi, 

en particular els ecosistemes oce-

ànics. A més, el seu esmicolament 

genera els anomenats microplàs-

tics, molt difícils de tractar. 

Sobre el problema generat 

per l'ús generalitzat del plàstic

GENCAT
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Els darrers anys, Granollers Pedala 

s'ha convertit en un col·laborador 

habitual de la Fira de l'Ascensió per 

potenciar-hi els desplaçaments en 

bicicleta. Enguany, però, canviarà 

l'aparcament de bicis de l'entrada 

per una activitat dissabte. Es trac-

ta d'un mercat de bicicletes de se-

gona mà, que tindrà obert de 10 a 

14 h al pavelló de l'EVC. 

Cicles de càrrega
Granollers Pedala també instal·la-

rà una mostra de vehicle ciclats 

de càrrega, de la qual l'entitat en 

té una flota, adquirida a la coope-

rativa Biciclot, que subministren 

cicles per a transport. Granollers 

Pedala augura un futur en què 

proliferaran aquest tipus de vehi-

cles també per a particulars. 

Granollers Pedala organitza un 
mercat de bicicletes de segona mà

La consultoria Ecoserveis dina-

mitzarà a través de xerrades i ta-

llers la fira de l'EVC. Un dels temes 

centrals serà l'aprofitament de 

l'energia solar i la reducció dels 

consums a llars i empreses. De fet, 

Ecoserveis es dedica a assessorar 

ciutadania, empreses i adminis-

tracions públiques amb l'objectiu 

que els usuaris rebin coneixe-

ments i consells pràctics per mi-

llorar l'eficiència de les seves llars 

i espais de treball o d'interacció.

Per això organitza jornades, ta-

llers i xerrades, a més d'oferir as-

sessorament tècnic en esdeveni-

ments de conscienciació. En el cas 

de la fira EVC, impartirà tallers 

vinculats a l'estand municipal i a 

la promoció de l'Oficina de Reha-

bilitació Energètica d'Habitatges 

de Granollers. Així, s'analitzarà 

l'ús de l'energia a la llar i com 

instal·lar-hi sistemes d'energies 

renovables, com plaques fotovol-

taiques i bateries per emmagatze-

matge d'excedent.  De fet, aquests 

sistemes, que la tecnologia ha 

permès abaratir, tenen cada cop 

més demanda i es calcula que 

una instal·lació domèstica es pot 

amortitzar en 5 anys (amb menys, 

si hi ha subvencions).

A l'EVC es defensarà un model 

energètic basat en fonts d'energia 

renovables per afavorir la demo-

cratització i la sobirania energèti-

ca de la ciutadania, ja que les fonts 

renovables fomenten la descen-

tralització de la producció i són, 

essencialment, d'accés obert.

Així, es promou una transició 

energètica bassada en el canvi 

del flux energètic (de fòssil a re-

novable) però també en un canvi 

de paradigma (eficiència) i en els 

valors socials. Aquesta transfor-

mació traspassa els aspectes pu-

rament energètics i connecta amb 

altres valors socials com la lluita 

contra les desigualtats, i la quali-

tat de vida. M.E.

TALLERS I CONTES PER PRENDRE CONSCIÈNCIA DES DE MENUTS

L'energia solar per avançar 
en la sobirania energètica

La fira de l'Ascensió mantindrà 

l'habitual mostra de vehicles 

d'ocasió, tot i que amb dos can-

vis importants. D'una banda, 

l'emplaçament, que s'acostarà al 

riu, aprofitant el vial que hi pas-

sa paral·lel. D'una altra, que es 

complementarà amb més vehi-

cles híbrids i elèctrics que hi ex-

posaran alguns concessionaris de 

la ciutat. La mostra de vehicles 

d'ocasió pròpiament dita estarà, 

com sempre, coordinada amb la 

Unió d'Empresaris de l'Automo-

ció de Catalunya (UEAC), entitat 

associada a la Unió Empresarial 

Intersectorial (UEI). Vinculats al 

gremi, s'hi exposaran una seixan-

tena de vehicles, procedents dels 

concessionàris Eutrasa (Peuge-

ot), MB Motors (Mercedes Benz), 

Ankarmotor (vehicles sense car-

net), Santi Enrique (Nissan), Au-

tomóviles Conchita (multimarca) 

i Palet Motor (Suzuki, Aixam i 

multimarca). L'organització, tot i 

que exposarà vehicles de combus-

tió tradicional d'ocasió, posarà 

l'accent en la mobilitat sostenible. 

L'objectiu de la fira és, que a curt 

o mitjà termini, tota la mostra sigui 

de vehicles elèctrics o híbrids. A 

més, equips tècnics especialitzats 

explicaran els beneficis d'aquests 

nous models i s'indicarà, per 

exemple, com funcionen els punts 

de càrrega domèstics, així com es 

presentaran les darreres innovaci-

ons tecnològiques per aconseguir 

conduccions eficients. 

L'habitual mostra de 
vehicles d'ocasió suma 
més cotxes elèctrics

A l'exterior del recinte de l'EVC, la Fundació RACC impartirà un taller sobre com 

fer un bon ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com el patinet elèctric. 

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. Els participants en el taller podran posar 

en pràctica els coneixements teòrics adquirits en un circuit tancat i segur.

Taller sobre l'ús del patinet

La Clàssica aplega una setantena de bicis

Fora del programa de l'Ascensió, Granollers Pedala organitzava diumenge 
la pedalada La Clàssica, que, després de l'aturada pandèmica, arribava a
la cinquena edició amb uns 70 participants amb moltes bicicletes antigues.

XAVIER SOLANAS
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A més dels espais d'exposició 

i mostra, l'espai firal de l'EVC 

comptarà també amb altres es-

pais per a la reflexió i per difondre 

experiències d'èxit en el sector. 

Serà l'Espai Fòrum, que se situa-

rà entre els pavellons de l'EVC –al 

costat del Green Market– i la mos-

tra de vehicles d'ocasió i les food-

trucks. A l'Espai Fòrum s'hi faran 

xerrades d'actualitat des de dife-

rents vessants de l'economia ver-

da, algunes més especialitzades, 

com les impartides pel Departa-

ment d'Acció Climàtica, Alimenta-

ció i Agenda Rural, que impartirà 

una xerrada sobre la reforma de 

la Política Agrària Comuna (PAC) 

i com afectarà al sector, així com 

una altra sobre el compostatge a 

les finques agrícoles. Dissabte a 

la tarda el Col·legi d'Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d'Edificació de Barcelona tam-

bé oferirà una conferència sobre 

l'economia circular en l'edificació.

Però també hi haurà xerrades 

adreçades a un públic més di-

vers, com la que la Diputació de 

Barcelona dedicarà als polifenols 

divendres, els nutrients que es 

troben en les verdures i les fruites 

i que aporten grans beneficis per 

a la salut, tant per l'efecte antien-

velliment i antioxidant, com per a 

la prevenció de malalties neuro-

degeneratives i cardiovasculars, 

així com en la diabetis. A més de 

la fruita i la verdura, els polifenols 

també són present en aliments 

com llavors, l'oli d'oliva, la xocola-

L'Espai Fòrum permetrà presentar 
les experiències d'èxit del sector
S'hi podrà descobrir les virtuts dels polifenols de 

la fruita i la verdura, i com és el Parc de les Olors

També hi haurà xerrades més especialitzades 

sobre gestió agrícola i la transició ecològica

Un espai de 'food 

trucks' amb música

Exhibició de rescat 

i educació canina

Iniciació al Rugbi 

amb els Spartans

Tot i que enguany no se celebra 

la mostra gastronòmica de l'As-

censió, sí que l'espai firal comp-

tarà amb taules a l'entorn de di-

verses foodtrucks amb propostes 

gastronòmiques. A més, serà un 

espai per al lleure i la música, de 

manera que divendres i dissabte 

al migdia es podrà fer el vermut 

amb concert de l'Aula de Músi-

ca. Divendres, a les 21 h, Set de 

Rumba acompanyarà el sopar, i 

dissabte l'encarregat de la músi-

ca serà Miqui Puig, com a dj.

Una de les activitats de l'Ascensió 

que els darrers anys s'ha conso-

lidat a l'espai firal són les exhibi-

cions d'agilitat canina, en aquest 

cas també de rescat caní. De fet, el 

Grup de Recerca i Rescat Caní de 

Granollers (GRRC) hi va partici-

par el 2019 amb un escape room 

per a gossos. Després de l'atura-

da de la pandèmia, el parc firal 

acollirà de divendres a diumenge 

demostracions de rescat i educa-

ció canina en un circuit darrere 

l'escenari de l'espai de foodtrucks.

Dissabte, de 10 a 14 h, el parc Firal 

també acollirà un taller impartit 

pel Club Rugbi Spartans Grano-

llers, que permetrà als interessats 

fer una iniciació a aquest esport. 

PARC OLORS

PARC DE LES OLORS  Un espai dedicat a les plantes aromàtiques i medicinals

FIRA EVC UNA QUINZENA DE CONFERÈNCIES QUE S'ADREÇARAN TANT AL PÚBLIC ESPECIALITZAT COM AL MÉS POPULAR

LLEURE EXHIBICIÓ

ESPORTS

Agenda
DIVENDRES 

10.30 h. Inauguració oficial de la fira

11 h. La reforma de la PAC 2023-

2027, a càrrec del Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació

i Agenda Rural (DACC)

13 h. Polifenols: el llenguatge secret 

de les fruites i les verdures. A càrrec 

de la Diputació de Barcelona

16 h. Dels rius morts a la llúdriga. 

Del Consorci Besòs Tordera

17 h. El compostatge com a eina per 

a la millora de les finques agrícoles, 

a càrrec del DACC

18 h. Alternatives econòmiques

per a la transició ecològica, a càrrec 

de FESS Granollers

19 h. Rutes compartides, una eina útil 

per la logística de petits productors

DISSABTE 

10.30 h. Presentació de l'Oficina de 

Rehabilitació Energètica d'Habitatges

de l'Ajuntament

11.30 h. Xerrada dinàmica: Mirades 

cap a una mobilitat interseccional,

a càrrec de Granollers Pedala

12.30 h. Què és l'economia circular? 

A càrrec de CRID Granollers

13.15 h. L'economia circular en 

l'edificiació, a càrrec del Col·legi

d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d'Edificació de Barcelona

18 h. El valor dels productes de 

la Xarxa de Productes de la Terra. 

Productors i productores del Vallès 

Oriental, a càrrec de la Diputació

DIUMENGE 

11 h. Agroecologia i canvi climàtic: 

el Parc de les Olors, un model 

pràcitc. A càrrec d'I-magina 

divulgació i el Parc de les Olors

12 h. Presentació de l'Oficina de 

Rehabilitació Energètica

ta i el vi negre, entre d'altres. 

La Diputació també dedicarà 

dissabte una altra sessió a parlar 

de la Xarxa de Productes de la 

Terra, especialment dels produc-

tes del Vallès Oriental, alguns dels 

quals es podran tastar al pavelló 

Menjar bé. La xarxa agrupa més 

d'un miler d'empreses producto-

res i elaboradores de productes 

alimentaris de qualitat de la de-

marcació de Barcelona.

També hi haurà conferències 

sobre la recuperació dels rius, les 

alternatives econòmiques per a 

la transició ecològica, l'economia 

circular, i la logística per als petits 

productors, entre altres propos-

tes. Diumenge, la presentació so-

bre Agroecologia i canvi climàtic 

a càrrec del Parc de les Olors serà 

una de les darreres xerrades de 

l'Espai Fòrum, juntament amb la 

presentació de l'Oficina de Reha-

bilitació d'Habitatges de l'Ajunta-

ment de Granollers [més informa-

ció a la pàgina 20].

El Parc de les Olors és un pro-

jecte de desenvolupament rural 

sostenible basat en el cultiu agro-

ecològic de plantes aromàtiques i 

medicinals amb quatre idees base 

que li donen identitat i fortalesa: 

el teball en xarxa, l'agroecologia, 

la traçabilitat i l'economia circu-

lar, i la divulgació com a eix per fo-

mentar la consciència, salut i ben-

estar. En aquest sentit, a banda de 

la conferència al Fòrum, el Parc de 

les Olors oferirà diverses xerra-

des a l'espai Menjar Bé. ❉ M.E.



DJ, 26 MAIG 2022 11

Amb plaques solars reduir 
més del 50% la factura 
de la llum és possible

Et gestionem tota 
la paperassa

T’oferim 25 anys 
de garantia

Et tramitem la 
bonificació de l’IBI

Contacta’ns al 935 956 519 o 
omple el formulari de la nostra web 
per sol·licitar el teu estudi gratuït.

solideo.cat
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Persianes i motoritzacions

Divisions d’oficina

Mampares de bany i dutxa

Mosquiteres

Cortines i tendals

Falsos sostres

Tanques de jardí

ASAJA I KM.0.CAT 
ESTAREM A LA FIRA DE L’ASCENSIÓ

’
 

Donarem la benvinguda a l’acte inaugural, com sempre amb l’or 
blanc del Vallès, les mongetes del Ganxet, amanides amb oli vera 

del Vallès. 
Productes de proximitat km-0.cat  

’
 

Donarem la benvinguda a l’acte inaugural, com sempre amb l’or 
blanc del Vallès, les mongetes del Ganxet, amanides amb oli vera 

del Vallès. 
Productes de proximitat km-0.cat  

Donarem la benvinguda a l’acte inaugural, 
com sempre amb l’or blanc del Vallès, 

les mongetes del Ganxet, 
amanides amb oli vera del Vallès.

PRODUCTES DE PROXIMITAT KM-0.CAT

’
 

Donarem la benvinguda a l’acte inaugural, com sempre amb l’or 
blanc del Vallès, les mongetes del Ganxet, amanides amb oli vera 

del Vallès. 
Productes de proximitat km-0.cat  ’

 
Donarem la benvinguda a l’acte inaugural, com sempre amb l’or 

blanc del Vallès, les mongetes del Ganxet, amanides amb oli vera 
del Vallès. 

Productes de proximitat km-0.cat  

També en el marc de l'EVC LAB, 
avui, dijous (12.30 h), es presenta-
rà a l'Hotel Ciutat de Granollers la 
competició GR-IDEES de models 
de negoci circulars. Es tracta d'una 
proposta promoguda per GRID Gra-
nollers amb l'objectiu de connectar 
alguns dels materials disponibles al 
mercat de recursos de GRID amb 
la creativitat i l'emprenedoria de 
la comarca, per tal de crear nous 
negocis que siguin viables tècnica-
ment i econòmicament. GR-IDEES 
planteja el repte de crear negoci 
a partir de quatre recursos, que 
es faran públics en aquest mateix 
acte de presentació. Aquests quatre 
recursos seran el punt de partida 
d'un procés que s'allargarà fins a 
finals de novembre, coincidint amb 
la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus, moment en què es co-
neixerà el projecte guanyador.

A la competició hi poden pa-
ticipar persones emprenedores, 
estudiants, entitats, empreses, dis-
senyadors i tothom que tingui la 
visió d'un negoci a partir dels qua-
tre reptes presentats. Ho poden fer 
a títol individual o també en grup. 
En una primera fase es presenta-
ran les idees en forma genèrica. 

Les sol·licituds seran avaluades 
per l'equip tècnic de Granollers 
Mercat per garantir que les pro-
postes tenen inicialment viabilitat 
i orientació de mercat i s'ajusten 
a la filosofia de la competició. Un 
cop validades, s'informarà als par-
ticipants si passen a la segona fase, 
que consistirà en l'elaboració d'un 
model de negoci que inclogui l'ús 
del recurs escollit i el pla d'em-
presa corresponent.

En aquesta fase, els projectes 

EL GUANYADOR PODRÀ DESENVOLUPAR UN PLA D'EMPRESA

El GRID promou
un concurs d'idees de 
models de negoci circulars

L'espai expositiu del Parc Firal so-
bre economia verda i circular es 
complementa aquest dimecres i di-
jous amb unes jornades tècniques. 
És l'anomenat EVC LAB, un punt 
de trobada per al coneixement, la 
innovació, el desenvolupament 
de projectes i les relacions entre 
professionals del sector, perquè 
puguin conèixer l'actualitat de 
l'economia circular de la mà d'es-
pecialistes de referència i com-
partir experiències i casos d'èxit. 
Dimecres, per exemple, el Consor-
ci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental i el Consorci Besòs 
Tordera hi van presentar el projec-
te conjunt BioVO, que preveu l'ob-
tenció de biometà –un gas renova-
ble– a partir del biogàs excedent 
de les seves plantes de tractament 
de residus. Concretament, la idea 
és aprofitar i convertir en energia 
neta els excedents que es produei-
xen a la planta de digestió anaerò-
bica i de compostatge del Consorci 
de Residus i a les depuradores d'ai-

CONSORCI BESÒS TORDERA

PROFESSIONAL DIMECRES S'HI VA PRESENTAR EL PROJECTE BIOVO PER GENERAR GAS METÀ

Arrenquen les jornades

tècniques per a professionals

que ho desitgin comptaran amb el 
suport i acompanyament del Ser-
vei d'Emprenedoria de Granollers 
Mercat. La proposta guanyadora 
serà seleccionada per un jurat for-
mat per un grup de persones exper-
tes en diferents camps relacionats 
amb l'economia circular: la recerca, 
la innovació, la gestió dels residus, 
la proximitat, l'emprenedoria i la 
viabilitat dels negocis. Així, hi seran 
representades l'Agència Catalana 
de la Competitivitat ACCIÓ, l'Agèn-
cia de Residus de Catalunya, la UPC, 
el Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental i Can Muntanyola. 

El projecte guanyador obtin-
drà un acompanyament específic 
per a la posada en marxa del pla 
d'empresa: assessorament tècnic, 
suport en la cerca de finançament 
i socis i formació en les diferents 
àrees a reforçar.

TÈCNICS  Les sessions tenen lloc a l'Hotel Ciutat de Granollers

gües residuals del Consorci Besòs 
Tordera. "Aquesta iniciativa és 

un exemple de la suma d'esfor-

ços i d'estratègies compartides, 

d'aliances entre institucions 

per fer els nostres territoris 

més vius i sostenibles", valorava 
l'alcaldessa, Alba Barnusell. És un 
projecte Aquest dijous s'hi parla-

rà també de l'ús de l'energia i de 
l'ús de recursos no convencionals 
industrials: plàstic i cautxú. També 
en la sessió d'aquest dijous –que 
inclourà l'acte oficial d'obertura 
de la fira– hi participaran el vice-
president de la Cambra de Barce-
lona, Antoni Fitó, i el president de 
Pimec, Antoni Cañete. 

Agència de Residus

L'Agència de Residus de Catalunya 

presenta aquest dijous, de 13 a 13.45 h, 

també a l'Hotel Ciutat, els premis Eco-

Disseny, uns guardons que reconeixen 

productes en el mercat i en desen-

volupament dissenyats, fabricats o 

executats a Catalunya que integrin en 

el seu disseny consideracions per mi-

llorar-ne el comportament ambiental 

al llarg del seu cicle de vida. Els pre-

mis, que preveun diverses categories, 

s'adrecen tant a dissenyadors com a 

fabricants de productes o estudiants.

PRESENTACIÓ DELS 

PREMIS ECODISSENY
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Expositors
 Diputació de Barcelona - Xarxa

 Productes de la Terra, Barcelona

 Asaja – Km 0, Granollers

 Prodeca

 Productors de Palou, Granollers

 Maus, Granollers

 Martin Barnils, Granollers

 Cava Pagès Entrena, Piera

 Maset, la Granada del Penedès

 Embotits Casa Cruells, Alpens

 Fundació Privada Obra Tutelar

 Agrària, Lliçà de Vall

 Bosch i Casals, Sant Feliu Sasserra

 Mel dels Erms, Sant Pere de Vilamajor

 Cor del Montseny –

 Artesania en cuina, Campins

 Perfum de fruits melmelades,

 la Garriga

 Garrapinyades Can Faba,

 Mollet del Vallès

 La Xerona, Caldes de Montbui

 Dolç Estil pastissers, la Llagosta

 Embotits del Montseny, Sant Celoni

 Embotits Casa Cruells, Alpens

 Cervesa Sant Jordi, Cardedeu

 Aixada Conserves, Caldes de Montbui

 Agromosaic, Granollers

L'exposició està organitzada en 
pavellons temàtics, que agrupen 
l'oferta comercial i les activitats 
divulgatives. Un d'aquests pave-
llons serà el dedicat al sector agra-
ri i agroalimentari, que durà per 
nom Menja bé. Estarà focalitzat en 
l'economia verda i circular, i tin-
drà un format comercial i pedagò-
gic, fomentant la interacció amb 
els visitants. Pel que fa a l'oferta 
comercial, hi haurà estands amb 
una selecció acurada de produc-
tes de proximitat, certificacions 
de qualitat, d'origen i ecològiques. 
Hi haurà promocions i venda de 
productes d'horta, planters, eines 
i utillatges.

També hi haurà un apartat de 
divulgació, amb l'exposició Som 

gent de profit, de l'Agència Catala-
na de Residus, que pretén sensibi-
litzar contra el malbaratament en 
el consum d'aliments. Finalment, 
hi haurà també un apartat de par-
ticipació, amb diverses activitats: 
tallers de cuina, tastos guiats, con-
ferències de sensibilització, activi-
tats infantils, etc. Entre aquestes 
activitats, el cos d'Agents Rurals 
oferirà un taller d'observació 
d'aus salvatges. Serà divendres de 
16 a 18 h; dissabte d'11 a 13 h, i 
diumenge d'11 a 13 h. 

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE MÉS D'UNA VINTENA D'ENTITATS I EMPRESES DEDICADES A L'AGROECOLOGIA TINDRAN ESPAI A LA FIRA

Menja bé, un pavelló per al 

sector agrari i agroalimentari
Una de les mostres que hi haurà en 

aquest pavelló durant tot el cap de set-

mana és la que hi portarà el col·lectiu 

Fem Horting, de Palou, impulsat per 

Joan Catafal. Serà un espai de 28 metres 

quadrats –la mateixa mida que tenen 

els horts que Fem Horting posa a llo-

guer a Palou i que "és molt adequada 
per abastir una família i fins i tot per 
tenir excedent de tomàquets"– en què 

s'hi recrearà un hort familiar. "Hi haurà 
una mostra dels principals produc-
tes de temporada i de com es conre-
en: tomàquets, albergínies, enciams, 
maduixes, mongeta tendra, etc.", diu 

Catafal. A més, s'hi mostrarà l'ús i les 

propietats del compost que Fem Hor-

ting utilitza des de fa anys per abonar 

els seus camps, procedent de la planta 

de tractament de matèria orgànica del 

Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Al mateix espai hi haurà una 
exposició de tractors i maquinà-
ria d'època, a càrrec dels Amics 
dels Tractors d'Època del Vallès, 
i una altra sobre tracció animal 
moderna, a càrrec de l'Associació 
Catalana de Tracció Animal i l'As-
sociació Alzinar de la Roca – Tonis 
Taradell. Com és habitual a l'As-
censió, malgrat el canvi de mo-
del, enguany també hi haurà una 
exposició de bestiar, a càrrec del 
Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, així 
com un espai per conèixer el pro-
jecte de La Tavella, de la Fundació 

Viver de Bell-lloc, i l'anomenada 
Cúpula Gustum, dedicada a l'oli 
d'oliva verge extra català 360, or-
ganitzada divendres i dissabte pel 
Projecte Poctefa-Transgrowth. 

Valors de pagès
El pavelló dedicat al sector agro-
alimentari tindrà continuïtat al 
pavelló anomenat Valors de pa-
gès. Entre les activitats d'aquest 
espai, divendres hi haurà un taller 
d'activitats en grup i altres so-
bre el usos dels olis essencials de 
plantes mediterrànies freqüents, 
plantes i flors comestibles, i com 
guardar les llavors d'hortalisses. 
Dissabte al matí serà el torn d'El 
Turó d'en Rompons, amb una ac-
tivitat sobre la tracció animal mo-
derna, i diumenge al matí Caseus 
Afinadors hi farà un taller de mató 
i presentarà el formatge de Palou. 
Dissabte i diumenge a la tarda, la 
Granja Can Bordoi dinamitzarà un 
circuit de tractors de pedals, com 
munyir una vaca, i un contacontes 
sobre els animals de granja. X.L.

Ara fa just un any naixia Agromo-
saic, la primera associació de pro-
ductors i elaboradors ecològics 
del Vallès Oriental, amb l'objectiu 
de preservar l'entorn natural i 
mantenir el paisatge agroecolò-
gic de la comarca, defensant el 
territori, la terra i dignificant la 
professió del pagès. L'entitat va 
arrencar l'any passat amb una de-
sena d'empreses elaboradores i 
productores agroecològiques del 
Vallès Oriental, caracteritzades 
per la qualitat dels seus produc-
tes i les bones pràctiques de la 
seva producció i elaboració. 

L'entitat també s'ha proposat 

de dinamitzar l'activitat agroa-
limentària mitjançant accions 
singulars de participació, com la 
recuperació dels productes locals 
i tradicionals; establir relacions 
amb altres associacions i empre-
ses del sector; i promocionar el 
Vallès Oriental com a referent en 
gastronomia de qualitat d'acord 
amb els productes agroalimenta-
ris locals. Agromosaic també es 
planteja crear un segell de qua-
litat i d'identitat d'origen per als 
membres que produeixin o ela-
borin productes agroalimentaris 
ecològics amb matèries primeres 
de la comarca. 

Agromosaic, associació
de productors ecològics

FEM HORTING

HORT URBÀ  A la fira hi haurà una mostra de productes de temporada

El sindicat agrari Asaja també hi presentarà el projecte Km0, en què participen uns 

40 productors de tot Catalunya i que promociona la compra i el consum de pro-

ductes agrícoles i ramaders de proximitat o "cadena curta" per millorar el medi 

ambient i frenar el canvi climàtic, donar suport als productors locals i estimular el 

consum conscient. A més, Asaja també farà el tast de benvinguda de l'acte inau-

gural amb mongetes del ganxet, l'or blanc del Vallès, i un producte de proximitat 

com l'oli vera de Can Nualart de la Garriga i una copa de cava ecològic.

Asaja promociona el Km0

Temporada

UNA MOSTRA D'HORT 

URBÀ I FAMILIAR
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Entre els expositors locals al pavelló Menjar 

bé hi haurà els creadors de Maus, un licor suau 

(16% d'alcohol) de nous verdes i altres herbes 

aromàtiques. Els seus productors la definei-

xen com a slow ratafia, perquè és una beguda 

pensada per "beure's sense pressa, assabo-

rint-la i idealment en bona companyia". A 

més, la baixa graduació i la reduïda quantitat 

de sucre responen als valors slow actuals, tant 

per la proximitat com per la manera de fer i de 

viure més conscient. Darrere d'aquest projec-

te d'arrel granollerina, gestat durant el primer 

confinament, hi ha cinc amics que es coneixen 

des de la infància, un grup heterogeni amb per-

sones que venen del món audiovisual, educació 

física, teatre, filosofia, farmàcia i infermeria.

Una de les peculiaritats de Maus és l'etique-

tatge de les ampolles, que vinculen amb el món 

de la cultura i la contracultura. "Venim del món 

underground, que és el que ens agrada i ens 

uneix", asseguren els impulsors del projecte. 

"Ens apassiona la cultura i la contracultura, 

i aquest gust específic és el que plasmem a 

les etiquetes i continguts online".

Les etiquetes són d'edició limitada perquè "ens 

agrada el dinamisme de saber que cada obra té 

un temps i espai limitats". De fet, el grup va fent 

llançaments de diferents etiquetes, sense cap perio-

dicitat concreta, i quan una s'esgota, no es repeteix. 

La primera edició de Maus, el juliol de l'any passat, 

va ser de 9.000 ampolles amb etiquetes de Ferran 

Palau, Albert Madaula i Blanca Miró.

Pel que fa al licor, la formulació de la ratafia és 

pròpia de Maus. Conté una vintena d'espècies selec-

cionades amb cura i una tintura artesanal elaborada 

amb nous d'un productor local del Palau d'Angleso-

la. La producció es fa de manera artesanal, mitjan-

çant un procés de maceració amb alcohol i nous ver-

des d'almenys tres mesos en bóta de roure americà. 

Entre altres llocs, Maus ven també per internet. En 

rebre una comanda, envia el producte amb l'etiqueta 

escollida i algunes sorpreses.

D'altra banda, al web de la marca, Maus publica 

també periòdicament un fanzine, que els permet in-

teractuar amb persones i artistes que els agraden. 

Puntualment fan edicions impreses a part del con-

tingut del fanzine, però sempre mantenen activa la 

versió online del fanzine.

MENJAR BÉ LICOR DE PROXIMITAT VINCULAT A LA CULTURA I LA CONTRACULTURA

Maus, ratafia suau amb
etiquetes d'edició limitada

L'empresa familiar Martín Barnils 

SL, especialistes en tripes, espèci-

es i preparats per a embotits, tam-

bé tindrà un estand a la fira Menja 

bé. L'activitat d'aquesta històrica 

firma granollerina va començar el 

1920, amb Martí Barnils –l'avi de 

l'actual propietària– aprofitant els 

budells de xai, porc i ovella que es 

mataven diàriament als escorxa-

dors, com el que hi havia al carrer 

Torras i Bages. "L'avi recollia les 

tripes originals, les netejava i 

les calibrava perquè particu-

lars i carnisseries poguessin fer 

botifarres", explicava fa uns me-

sos Agnès Barnils, tercera gene-

ració de la família i actual gerent 

del negoci. En aquella època tam-

bé s'elaborava l'anomenat catgut, 

budell de xai sec que s'utilitzava 

per cosir en les operacions quirúr-

giques i fer les cordes de guitarra. 

L'activitat de netejar i calibrar 

les tripes es va mantenir manual-

ment durant molts anys, fins que 

la segona generació de la família, 

amb els germans Toni i Martí, va 

incorporar maquinària per pre-

parar els budells i comercialit-

zar-los a fàbriques i carnisseries. 

A poc a poc es va agilitzar la pro-

ducció i es va afegir al negoci el 

material necessari per elaborar 

embotits, des de la mateixa tripa 

natural –ja netejada i calibrada–, 

fins als condiments, espècies o 

additius que s'hi afegeixen. 

A mitjans dels anys 80 també 

van obrir Can Barnils, la botiga 

especialitzada en venda a l'engròs 

i al detall de conserves casolanes, 

fruits secs i una àmplia gamma 

d'espècies, en gra i mòltes, i tota 

mena de preparats per elaborar 

embotits. Amb la tercera gene-

ració, la firma ha deixat de ser 

elaboradora per centrar-se en la 

comercialització i distribució de 

productes a restaurants, carnis-

series i fàbriques del Vallès, Cata-

lunya i la resta d'Espanya. 

També manté la botiga, ampli-

ada amb un servei de ganiveteria 

i esmolament amb primeres mar-

ques. Coincidint amb el seu cente-

nari, la firma va obrir l'any passat 

unes noves instal·lacions més àm-

plies al polígon Jordi Camp, que 

substitueixen l'històric magatzem 

i botiga del carrer Almogàvers. 

BARNILS, ESPECIALITAT EN CONSERVES CASOLANES I ESPÈCIES

Martín Barnils aprofita

les tripes per proveir

carnisseries i xarcuteries

Martín Barnils SL va

obrir l'any passat noves 

instal·lacions coincidint 

amb el seu centenari

La marca Productes de Palou dis-

tingeix els aliments cultivats o ela-

borats a Palou de manera respec-

tuosa amb la salut de les persones 

i el medi ambient. Són productes 

de qualitat, amb el gust de la pro-

ximitat i la tradició. "Consumint 

productes de Palou contribuïm 

a la preservació del nostre pai-

satge agrícola i a la dinamització 

de l'economia local", apunten els 

impulsors de la marca. 

Formen part de Productes de Pa-

lou Jordi Pratginestós, Pere Fíguls, 

Cal Tabaquet i l'Horta de la Tuka 

(horta); Granja Ventosa i Caseus 

Afinadors (formatge); Mel l'Abella 

Reina i l'Horta de la Tuka (mel); 

Can Mariné (ous); Can Pep Julià 

(pollastre ecològic); Els Bardissots 

(vi); SAT Palou, Francesc Xavier 

Tor, Isidre Catafal, Jaume Guinart i 

Productes de Palou,

el gust de la proximitat

CASEUS AFINADORS

CASEUS  Elaboradores de formatge artesà a Palou

SAT Can Pla (llegums); i Fem Hor-

ting (serveis agrícoles). 

Alguns d'aquests productors 

també venen directament els seus 

productes al mercat del dissabte 

de la plaça de la Corona, on s'hi pot 

trobar una gran varietat de produc-

tes de proximitat, com verdures i 

fruita, ous, mel, carn i embotits, pa, 

formatges, oli, conserves, plats cui-

nats, flors i plantes, entre d'altres. 

La majoria de venedors són també 

els mateixos que han cultivat o ela-

borat aquests productes. 

Enguany, per primera vegada, 

la marca Productes de Palou tin-

drà un estand a la fira de l'Ascen-

sió, on la quinzena de productors 

adherits podran donar a conèixer 

la seva activitat i els seus produc-

tes, i alhora, si ho volen, comercia-

litzar-los entre els visitants. 

70a

Una de les novetats que presentaran els productors de 

Palou serà el formatge El Matiner, que Caseus Afinadors 

elabora des de fa uns mesos amb llet crua de Can Ventosa, 

"l'última granja de llet que queda a Granollers i la més 
propera de Barcelona", destaca Francesc Portet, un dels 

impulsors del projecte juntament amb Xavi Bordetas. 

Caseus Afinadors és una empresa amb 15 anys d'histò-

ria dedicada a la distribució en botigues i restaurants de 

formatge català artesà, després d'un temps de maduració 

a les pròpies instal·lacions. Ara fa uns quatre anys va tras-

lladar les seves instal·lacions a Palou amb la idea de pro-

duir també el seu propi formatge i aprofitar així la llet que 

produïen les vaques de Can Ventosa. La col·laboració es va 

plantejar com un "experiment" per elaborar formatges de 

manera sostenible i eficient. "Hem recuperat processos 
antics per ser el màxim d'eficients energèticament i re-
duir al mínim les despeses", diu Portet. "Per això treba-
llem amb llet crua, sense pasteuritzar, i la premsada la 
fem amb draps, tal com es feia antigament". A més, la llet 

que utilitzen no és la més adequada per elaborar format-

ges, de manera que "l'obrador és com una àrea d'R+D". 

Actualment, Caseus Afinadors produeix formatges un cop 

al mes, i després d'un procés de maduració de dos me-

sos en surten unes 30 o 40 peces d'un quilo. "Volem anar 
a poc a poc i consolidar el projecte", diu Portet. "A més, 
de moment tampoc no tenim gaire espai per créixer". El 

Matiner és un formatge suau, apte per a tots els gustos. "És 
un formatge fàcil, molt versàtil, que agrada a tothom", 

expliquen els seus creadors. De moment només es pot 

trobar a la granja de Can Ventosa i a l'obrador de Caseus.

El Matiner, un

formatge local,

efi cient i sostenible
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Expositors
 Biopompas Granollers, Granollers

 Rojo Tierra, Veciana

 Debosc, Anglès

 Viko Vidrio, Palafolls

 Chëlobrand, Maçanet de la Selva

 La Magrana, Sabadell

 Tanana Crafts, Barcelona

 Mũla Supracosmètica,
 Sant Feliu de Codines
 Radha's Tribe, l'Ametlla del Vallès

 SAB.sòlids, Barcelona

 Espart – zero waste, Moià

 Laia Sondag, Gombrèn

 La Font del Gat, Sant Esteve d'en Bas

 Ikigai, Vidreres

 Vida Zero Waste, Granollers

 Culets de tela, Cardedeu
 Artismud, Barcelona
 Oro vegetal, Blanes

 Mimook, Cardedeu
 Yo me mimo, Granollers

 Kaytu Joies, Teià
 Tulip by Maria, la Garriga
 Verde Pasión, Barcelona

 Kokedamas Lucciana, Palamós
 Listening Cups, Mataró
 Tapa't y BauboLove, Cardedeu
 Sumi with Soul, la Secuita
 Blends fragancias en velas, la Garriga

VIDA ZERO WASTE

VIDA ZERO WASTE El projecte familiar té una botiga al carrer Joan Prim

Al número 55 del carrer Joan Prim 

hi ha Vida Zero Waste, un projec-

te familiar creat amb la intenció 

de promoure un estil de vida més 

sostenible. A banda de la botiga 

online, que dona servei a tot l'Es-

tat, tenen una botiga física on, en-

tre altres productes zero waste i 

sense plàstic, s'hi pot trobar una 

gran selecció de productes de ne-

teja i de cosmètica a granel. La fi-

losofia de Vida Zero Waste es basa 

en la proximitat, de manera que, 

sempre que és possible, treballen 

amb artesans i productors locals 

per abastir de productes la botiga. 

"Col·laborar amb empreses de 

proximitat no només és impor-

tant per estimular l'economia i 

l'ocupació local, sinó també per 

reduir la nostra petjada ecolò-

gica", assenyalen. També aposten 

pels productes sense plàstic, sen-

se residu o amb el residu mínim. 

Entre d'altres, a la botiga s'hi 

poden trobar productes d'higiene 

i bellesa, cuina, neteja, embolcalls 

i envasos, articles per emportar i 

productes vegans, així com cafè a 

granel i olis essencials.

Articles lliures de residus,

a l'espai de Vida Zero Waste

Un dels pavellons

temàtics de la fira tindrà 

una trentena de parades 
amb articles sostenibles

CONSCIÈNCIA AMBIENTAL I APOSTA PER L'ECONOMIA CIRCULAR

Entre els expositors locals del Gre-

en Market hi haurà Biopompas 

Granollers, una botiga amb "voca-

ció de servei" i "compromís amb 

el planeta" que ofereix una forma 

de consum diferent, recordant tra-

dicions oblidades i més sosteni-

bles. Biopompas ofereix productes 

de neteja i higiene a granel, amb 

fórmules respectuoses i eficients, 

triant materials dissenyats per ser 

reutilitzats. Són productes de fa-

bricació nacional, "perquè creiem 

en el comerç local i volem re-

duir les emissions contaminants 

del transport". La firma, amb bo-

tigues en altres ciutats de l'Estat 

–també a Mollet i Cardedeu–, opta 

per un model d'economia circular 

en totes les seves activitats.

Biopompas, neteja a granel

MERCAT CREACIONS ALTERNATIVES SOSTENIBLES, ECOLÒGIQUES I DE QUILÒMETRE ZERO

Green Market, el pavelló dels

productes més eco i més verds
Compartir amb els visitants la 

inquietud pel canvi climàtic, l'ex-

cessiva generació de residus o el 

consum massiu i indiscriminat 

d'articles no reciclables i mostrar 

alhora alternatives sostenibles, fe-

tes a mà, ecològiques i de quilòme-

tre zero. Aquest és el propòsit d'un 

dels pavellons temàtics que tindrà 

la fira, el Green Market, que agrupa-

rà part de l'oferta comercial i de les 

activitats divulgatives de la mostra 

d'enguany. El Green Market, doncs, 

serà l'espai on es trobaran algunes 

de les marques i els projectes co-

mercials més ecològics i verds del 

moment, bona part dels quals fruit 

del treball d'artesans, dissenya-

dors i creadors emergents. 

Entre la trentena de propostes 

hi haurà Chëlobrand, un projecte 

d'impressió botànica 100% artesa-

nal que treballa amb plantes, flors i 

elements naturals per crear moda. 

També Debosc, un projecte gironí 

de disseny d'objectes fets amb fus-

ta d'origen ecològic certificat; Mula 

Supracosmètica, que produeix cos-

mètica orgànica; i Radhas Tribe, un 

projecte de moda local que aplica 

la filosofia slow fashion, és a dir, 

rebutja la compra compulsiva de 

moda produïda en condicions labo-

rals poc segures del tercer món.

En l'organització d'aquet pavelló 

hi col·labora Eventos Increíbles, 

l'empresa impulsora de la Llotja 

del Disseny. Per conèixer amb de-

tall les propostes, el Green Market 

de l'Ascensió tindrà perfil propi en 

xarxes socials com Facebook o Ins-

tagram (@greenmarketascensió).

D'altra banda, aquest mateix es-

pai acollirà també alguns tallers i 

activitats. Per exemple, l'inflable 

El pop del reciclatge, a càrrec de 

l'Agència de Residus de Catalu-

nya –divendres i dissabte, de 10 

a 20 h–; el photocall Vull un món 

de colors, a càrrec de la Diputa-

ció –divendres, de 10.30 a 13.30 

h–; o Netegem amb consciència, 

a càrrec de Biopompas Granollers 

–divendres, d'11 a 12 h–. També 

dissabte hi haurà un taller de bol-

quers de tela, amb Anna Bernabeu, 

de Culets de tela –de 17 a 18.30 h–, 

i Pedalem pel clima, a càrrec de la 

Diputació –de 10.30 a 13.30 h–. 

Finalment, el Green Market serà 

també l'espai que acollirà l'exposi-

ció Ecodisseny, a càrrec de l'Agèn-

cia de Residus de Catalunya i que 

es podrà veure tots tres dies.  X.L.

LA LLOTJA DEL DISSENY

MERCAT VERD  El Green Market oferirà objectes de disseny verd i circular
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NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

ACOSTA’T A 
LA NOVA 
FARMÀCIA 

LES ESCOLES

El teu espai de salut

Prepara les teves defenses 
per a la Primavera
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Tal com s'avançava la setmana 

passada, l'estand de l'Ajuntament 

de Granollers a la fira se centrarà 

en difondre la nova Oficina de Re-

habilitació Energètica que obrirà 

dilluns al número 50 del carrer 

del Rec. Es tracta d'un servei gra-

tuït que assessorarà qualsevol veí 

i veïna de la ciutat i també les co-

munitats veïnals que estiguin in-

teressades a rehabilitar energèti-

cament els seus habitatges. De fet, 

des de l'oficina no només s'ajudarà 

a dissenyar el projecte tècnic, sinó 

per implantar energies renovables 

i com organitzar una comunitat 

energètica, per exemple.

L'Oficina de Rehabilitació Ener-

gètica estarà coordinada amb les 

Oficines Tècniques de Rehabili-

tació dels col·legis d'Arquitectes 

i Aparelladors i els d'Administra-

dors de Finques que, hauran de va-

lidar la documentació tècnica per 

procedir a la reforma. Els fons Next 

Generation tindran quatre línies 

d'ajuda: per a barris -l'Ajuntament 

hi presentarà el sector Primer de 

que també en el procés de cerca de 

finançament –hi ha prevista una 

línia important d'ajuts provinent 

dels fons Next Generation i l'Ajun-

tament també té una partida de 

440.000 euros per complementar 

les subvencions europees–.

A banda de les dues sessions 

de presentació de l'Oficina que es 

faran durant la fira, el consistori i 

l'assessoria Ecoserveis faran sessi-

ons per explicar com reduir la fac-

tura energètica a comerços i par-

ticulars, quines possibilitats es té 

ARXIU

L'ESTAND INSTITUCIONAL L'AJUNTAMENT CENTRARÀ BONA PART DELS ESFORÇOS A DIFONDRE EL NOU SERVEI D'ASSESSORAMENT GRATUÏT, QUE OBRIRÀ DILLUNS

Presentació de la nova Oficina de 

Rehabilitació Energètica d'Habitatges

El canvi temàtic de l'Ascensió al 

Parc Firal també ha suposat una 

modificació de la distribució de 

carpes habitual. Així, la fira elimi-

na la tanca que la separava del riu 

i aprofita el vial paral·lel al Con-

gost per instal·lar-hi la mostra de 

vehicles d'ocasió. A l'altra costat, 

a l'entrada, hi haurà els quatre 

pavellons de la fira de l'Economia 

Verda i Circular. El més proper a 

l'entrada serà el mercat (Green 

Market), seguit del pavelló EVC i, 

tot seguit i de costat, el Menjar bé i 

la mostra Valors de Pagès. Al fons, 

a tocar dels vehicles, hi haurà 

l'Espai fòrum per a activitats. Al 

costat, l'espai gastronòmic amb 

foodtrucks, taules i cadires per a 

l'estada i un escenari, darrera del 

qual també hi haurà espai per ac-

tivitats complementàries.

La redistribució 

dels espais 

en el mapa firal

La fira s'obre també a la ciutat 

i situa algunes de les propostes 

fora del Parc Firal. Així, el centre 

acollirà la fira de formatges (ba-

tejada com a Cheese Party) a la 

plaça de l'Església, la mostra d'ofi-

cis a la Porxada i la fira Jugar x Ju-

gar al recinte de Roca Umbert. 

Maig–, comunitats, habitatges indi-

viduals i certificats energètics. 

Viu millor i estalvia. Hi guanyes 

tu, hi guanya el planeta és l'eslògan 

de la campanya que l'Ajuntament 

de Granollers farà servir per pre-

sentar la nova Oficina de Rehabili-

tació Energètica. M.E.
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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Els amants dels jocs de taula tor-
nen a tenir una cita ineludible per 
l'Ascensió. Enguany, però, l'espai 
de la fira Jugar x Jugar es trasllada 
del Parc Firal a Roca Umbert, amb 
més editorials de jocs participants i 
més activitats. La 14a edició, doncs, 
s'emplaçarà entre divendres i diu-
menge –de 10 a 21 h– en diversos 
espais l'antic recinte fabril –la nau 
Dents de Serra, els exteriors, la sala 
l'Aplegador de La Troca i la sala 
d'actes de la Biblioteca–.

Així doncs, Jugar x Jugar ocupa-
rà més de 1.000 metres quadrats. 
A la nau Dents de Serra hi haurà 
els estands i una setantena de 
taules per al joc lliure amb l'ob-
jectiu que les persones que visitin 
la fira puguin gaudir tot jugant i 
descobrint diversos jocs de tau-
la. A l'exterior de Dents de Serra 
hi haurà un espai a l'aire lliure 
per jugar a jocs gegants i tradici-
onals. L'Aplegador serà l'espai on 
es concentraran les competicions 
de diversos jocs (Catan, Magic, 
Carcasonne, Blood Bowl...) i, per 
últim, la Biblioteca Roca Umbert 
serà l'escenari de xerrades diver-
ses i de l'entrega de premis. Entre 
totes les activitats que es progra-
maran durant els tres dies de fira, 
hi haurà dos Kahoots populars 
–per participar-hi només cal un 
smartphone o una tauleta. El límit 
és de 100 participants–.

Enguany Jugar x Jugar comptarà 
amb la participació de 18 exposi-
tors: Àtomo Games, Devir Iberia, 
DMZ Games, Do It Games, Enpeu-

El Jugar x Jugar es trasllada a Roca 
Umbert i creix en editorials i activitat
Dents de Serra acollirà unes 70 de taules per al 

joc lliure i, a l'exterior, jocs gegants i tradicionals

L'Aplegador serà l'escenari de competicions 

de Catan, Magic i Carcasonne, entre d'altres

Nova marca del joc 

en català del CPNL

S'estrena el concurs 

de Jocs a l'Aula

Primer premi estatal 

segell Ludo Qualitas
En el marc de la fira, divendres 
l'escriptor Màrius Serra i l'exdi-
rector i impulsor de la fira grano-
llerina, Oriol Comas, presentaran 
la nova marca del programa del 
joc en català del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). 
Ho faran a través d'una xerrada 
interactiva sobre jocs de llengua. 
Els dos experts en l'ús lúdic de la 
llengua també hi presentaran la 
seva darrera novel·la ludocrimi-
nal, Fora de joc a Montserrat, cen-
trada en el món del joc de taula.

A més de conèixer quin dels 6 fi-
nalistes s'endú el 15è premi del 
Concurs Ciutat de Granollers de 
creació de jocs, enguany també es 
lliuraran els guardons d'un nou 
concurs, el de Creació de Jocs a 
l'Aula Ciutat de Granollers, una 
iniciativa de l'Escola Pia. Així, du-
rant el curs els alumnes de secun-
dària del centre han ideat jocs des 
d'un vessant educatiu. L'objectiu 
és que el concurs incorpori la 
participació d'escoles d'arreu de 
l'Estat en futures edicions.

També s'estrena el Premi Ludo 
Qualitas, que s'atorgarà anual-
ment a un joc de producció prò-
pia d'editorials espanyoles que 
per les seves qualitats el fan re-
comanable per a tot tipus de pú-
blic. Seran candidats els jocs pu-
blicats entre gener i desembre de 
l'any anterior, amb la finalitat de 
donar suport a l'esforç creatiu de 
desenvolupar un joc propi. L'ob-
jectiu del premi és convertir-se 
en una referència per a públic i 
botigues per descobrir nous jocs.

L ' H O S P I T A L G E N E R A L D E G R A N O L L E R S

E S T À C R E I X E N T
Augmentem els nostres equipaments i serveis per donar

la millor assistència a més de 450.000 habitants.

ARXIU

TAULES DE JOC LLIURE  El públic les podrà trobar a la nau Dents de Serra

LA FIRA DELS JOCS DE TAULA ENGUANY HI PARTICIPEN 18 EXPOSITORS I 13 EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES

AMB MÀRIUS SERRA EDUCACIÓ CREATIVITAT

Agenda
DENTS DE SERRA 
Divendres: Taller de Lego, Batalla 

multitudinària de X-Wing (10.30 a 

15 h), Gravació del programa de 

ràdio Hora Lúdica de Ràdio Arenys 

(18 h) i campionat de Monstrys (18 h).

Dissabte: Recreació històrica de 

la batalla de Hastings i batalla 

d'Armada (10 a 21 h), Les 4 hores de 

Le Mans (10 a 14 h), Aprèn a jugar a 

Bananagrams i torneig (10 h), King 

of the hill (11.30 i 16 h), Aprèna a ju-

gar a Gambito de Dama i torneig (12 

h), aprèn a jugar a Railroad i torneig 

(16 h) i taller d'Scrabble (17 a 20 h).

Diumenge: King of the hill (11.30 i 16 

h), partides de rol (10 a 21 h), aprèn 

a jugar a Rummykub i torneig (10), 

torneig de Buildzi (12 h), aprèn a 

jugar a Triominos i torneig (12 h) i 

aprèn Sequence i torneig (16 h).

EXTERIOR 
Divendres: Jocs gegants i 

tradicionals (18 a 20 h)

Dissabte: Com portar els jocs de 

taula a l'aula de matemàtiques

(11 a 21 h) i Jocs gegants (11 a 20 h)

Diumenge: Com portar els jocs de 

taula a l'aula de matemàtiques

(11 a 15 h) i Jocs gegants (11 a 19 h)

APLEGADOR 
Divendres: Kahoot (19 a 21 h)

Dissabte: Campionat de Catalunya 

de Catan (10 a 16 h), Torneig 

Pandemic Cthulhu Survival

(16 a 18 h), Kahoot (19 a 21 h)

Diumenge: Torneig de Kill Team

(10 a 21 h), Campionat Magic 2022 

(10 a 20 h) i tercer campionat de 

Carcassonne per parelles (16.30 h)

BIBLIOTECA 
Divendres: 10 a 14 h. Partida de 

Murder Mistery

17.30 a 20 h. Presentació de la 

marca del joc del CPNL

Dissabte: 11 a 14 h. Seminari de 

crowdfunding

18 a 19.30 h. Estratègies lúdiques a 

l'educació

Diumenge: 10 a 14 h. Partida de 

Murder Mistery

15.30 h. Jurat del premi Joc a l'aula  

16.30 h. Xerrada 'Aprenem creant 

un joc de taula'

18 h. Gala Granollers amb el Joc

dejoc Edicions, Esplay, Falomir Ju-
egos, GdM Games, Gravita Games, 
Haba / Old Teddy's Company, Ho-
moludicus Granollers, Looping Ga-
mes, Lúdilo, RedZen Games, Rocket 
Lemon Games, SD Games, Tantrix i 
Zombie Paella. A més, la també tin-
drà col·laboradors com Xocolates 
Granollers, que ha creat trofeus 
en xocolata especialment com a 
premis dels tornejos que es faran. 
També hi col·laboren l'Asociación 
LUDO, JEA Games, Morente Team, 
TCG Factory, Escola Pia, CPNL del 
Vallès Oriental, Servei Local de 
Català, Grup SET d'Abeam, Carca-
sonne.cat, Club Ludus Historiae de 
Montmeló, Club Wizards and War-
riors de Canovelles, Laboratori de 
Jocs, Goliath, Hora Lúdica, Mathom 
Store i Santa Clara BCS. ❉ M.E.
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Bé, comus deia...Ui.
Em sentiu? Hola?
Perdoneu, el meu
internet va fatal.

AGranollers, tria la fibra d'Estabanell i connecta't amb la
màxima qualitat i a preus imbatibles:

Fibra | Mòbil | TV

Ara, molt més que energia

Et sona?

900 828 494
Preu definitiu amb IVA inclòs.

Línia de veu fixa inclosa amb trucades illimitades a fixos nacionals.

FIBRA +
2 líniesmòbils

43,80€
Truca'ns!

/mes

DESDE
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El formatge és un d'aquells pro-

ductes que també pot entendre's 

com una menja social. Millor 

compartit, i millor maridat. Amb 

vins, música i bona companyia. 

Per això, en el marc de les Fires i 

Festes de l'Ascensió, unes dates 

en què la gent surt al carrer, es 

diverteix i vol descobrir i tastar 

diferents propostes –també les 

gastronòmiques–, enguany tindrà 

lloc a la plaça de l'Església l'ano-

menada Cheese Party, una festa 

del formatge amb una dotzena de 

paradetes i espais per comprar i 

degustar diferents tipus de for-

matges elaborats per productors 

catalans, i maridats, a més, amb 

una selecció de vins de qualitat. 

"Serà una mostra organitzada 

amb el sector formatger del 

país i també per al sector. Una 

fira en què el protagonisme el 

tindran els productors format-

gers, que introduiran els visi-

tants en la cultura del format-

ge", apunten els organitzadors: la 

Antoni de Vilamajor. Després 

d'anys de tradició ramadera, a poc 

a poc ha anat produint i comerci-

alitzant productes derivats de la 

llet de vaca, d'ovella i de cabra, 

com ara formatges, matons i tam-

bé pastissos, amb l'esperit artesa-

nal après de les generacions més 

DO Alella, Enoturisme DO Alella, 

la Xarxa de Productes de la Terra 

del Vallès Oriental, Prodeca i For-

matge de Pastor.

L'any passat, de fet, l'Ascensió 

de petit format que es va organit-

zar com a alternativa a la fira mul-

tisectorial a causa de la pandèmia 

ja va proposar un mercat del vi i 

el formatge al centre de la ciutat, 

que va rebre milers de visitants. 

L'èxit d'aquella proposta va inspi-

rar la Cheese Party d'enguany. Pel 

que fa al vi, en les darreres edici-

ons de la fira l'enoturisme també 

hi ha estat present com una ten-

dència a l'alça en l'elecció de les 

destinacions turístiques lligades 

al conreu i el coneixement del vi.

Productors de la comarca

Entre els expositors de la comar-

ca, per exemple, hi haurà la For-

matgeria del Montseny, que ela-

bora formatges de llet crua de les 

seves cabres alpines, que pastu-

ren al Parc Natural del Montseny. 

Respectant el seu cicle natural de 

gestació, a la seva llet s'hi troben 

des dels sabors tendres i frescos 

de la primavera fins al gust intens 

i concentrat dels últims fruits de 

la tardor. També hi haurà les pro-

postes de la Formatgeria Mogent, 

de la Granja Can Bordoi, una pe-

tita explotació ramadera de Sant 

GASTRONOMIA UNA DOTZENA DE PARADES PER COMPRAR I DEGUSTAR PRODUCTES LACTIS

Cheese Party, un
espai propi per als 
amants del formatgeamants del formatge
Un espai gastronòmic on tastar taules de formatges preparades amb producte dels

expositors participants. Tot plegat, maridat amb una selecció de vins de la DO Alella

antigues. A més, darrerament la 

Formatgeria Mogent ha obert una 

línia de productes ecològics.

La Cheese Party de l'Ascensió, 

amb una dotzena de productors 

de proximitat, es podrà trobar di-

vendres i dissabte, d'11 a 20 h, a 

la plaça de l'Església, un espai cèn-

tric i comercial ideal per combinar 

un ambient festiu amb la compra i 

el tast de formatges.

Música en viu

L'activitat s'acompanyarà música 

en viu, espectacles i altres activi-

tats. Per exemple, divendres, de 

12 a 14 h, actuarà a la plaça de 

Paradetes
 Formatges Sant Gil Albió

c/ Castell, s/n, Albió

santgilalbio.com

 Formatgeria Mogent

Granja Can Bordoi, s/n

Sant Antoni Vilamajor

mogent.com

 Formatgeria Cal Cantaré

Plaça Gran, 7 - Santpedor

 Molí de la Llavina

Masia Molí de la Llavina, s/n

Centelles - molidelallavina.com

 Formatges Montbrú

Ronda Bòbila, 34, Pla Romaní

Moià - montbrufires.cat

 Formatgeria Roura Soler

c/ del Roure, s/n

Sant Pau de Segúries

formatgesrourasoler.cat

 Formatgeria Montseny. Can Gorgs

Mas Les Muntades, s/n - Montseny

formatgeriadelmontseny.com

 Formatgeria Gavarresa

c/ Catalunya, 29 - Artés

formatgesgavarresa.cat

 Mas Claperol

Mas Subiras, s/n - Olot

masclaperol.com

 Lleteria Les Feixes

Casa les Feixes - Moià

alpineslesfeixes.com

 Formatge Bauma

La Solana, s/n - Borredà

formatgebauma.com

 Enoturisme D.O. Alella

Plaça de l'Ajuntament, 1 - Alella

enoturismedoalella.cat

l'Església l'escola de música L'Or-

questra, i al vespre, de 19.30 a 21 

h, Corcs Drum & Organ. Dissabte 

serà el torn d'Olga Zoet (de 12 a 

13.15 h) i del molletà Pele Mac-

Leod (19.30 a 21.30 h). Tots els 

concerts són organitzats per 

Q-AM Produccions. X.L.

"El protagonisme serà 

dels productors, que 

introduiran els visitants 

en la cultura formatgera"

FORMATGERIA DEL MONTSENY

LOT FONDUE  Una de les propostes de la Formatgeria del Montseny

La mostra i els tastos

seran divendres i

dissabte, d'11 a 20 h,

a la plaça de l'Església
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Una de les novetats de l'Ascensió 

2022 és la Mostra d'Oficis que dis-

sabte s'instal·larà a la Porxada i 

que, d'una banda, connecta la fira 

amb la tradició i, de l'altra, apropa 

les propostes firals al centre. A més, 

la mostra està vinculada als concep-

tes de reutilització de materials de 

l'economia circular i enllaça la tra-

dició cap a la transició verda.

Així, la Porxada aixoplugarà el 

treball de set oficis tradicionals, 

però, que en la majoria de casos 

tenen encara molt futur, ja que 

són treballs actualment molt so-

licitats en l'àmbit professional 

i laboral. La mostra, doncs, in-

clourà demostracions dels oficis 

de bufador de vidre –per poder 

modelar el material–, de talla lí-

tica –que consisteix en el trenca-

ment de pedres de sílex per crear 

La Porxada acull ofi cis tradicionals
que també són propostes de futur
La mostra, amb una desena de professionals, 
és una de les novetats de l'Ascensió d'enguany

AJUNTAMENT

DEMOSTRACIONS  Una desena de professionals ensenyaran la seva feina

MOSTRA D'OFICIS PER CONÈIXER LA FEINA DE BUFADORS, SABATERS, CISTELLERS, FORJADORS, PICAPEDRERS, CERAMISTES I NINOTAIRES, ENTRE D'ALTRES

útils–, de ninotaire –amb l'ús de 

cartró pedra per crear figures de 

gran volum i poc pes com gegants, 

capgrossos i bestiari–, de cisteller 

–amb vímet, margalló o altres 

plantes fibroses–, de picapedrer 

–per gravar o esculpir–, de forja-

dors, de llauner –que transforma 

fines plaques de metall en objec-

tes com regadores o embuts–, de 

sabater i de ceramista.

A banda de les demostracions, 

els visitants també podran adqui-

rir alguns dels ojectes que elabo-

ren aquests mestres artesans.

En aquesta primera edició, l'or-

ganització ha limitat la participa-

ció d'artesans, que s'ampliarà en 

possibles futures edicions segons 

la resposta i les opinions dels visi-

tants. Dissabte, a la Porxada, se'n 

veurà l'acollida. ❉

Les demostracions de l'ofici de sabater aniran a càrrec de Francesc Coher, l'únic 
mestre artesà de la província de Barcelona, que a finals de l'any passat decidir 
instal·lar-se a Granollers, concretament al número 14 del carrer Navarra, després 
del buit que va deixar l'històrica sabater Joan Montpart. El seu establiment 
ostenta el segell de la denominació d’origen artesana catalana (el distintiu D'A) 
i ell és mestre artesà reconegut per la Generalitat des de l'any 2014. La seva és 
una professió en perill d'extinció i la seva vinculació amb la comarca (va créixer 
a Lliçà de Vall) l'ha decidit a establir-se a Granollers, on ha desembarcat amb un 
amplíssim ventall d'accessoris i una maquinària gairebé inèdita a Europa. El seu 
catàleg de serveis va des de la reparació a la confecció de productes exclusius, 
com cinturons, fundes, bosses, moneders, carteres i calçat. Aquest mestre artesà 
també tenyeix bosses i calçat, folra sabates i disposa de llevataques i productes 
per conservar la pell. Tot per donar una segona vida als productes. Artesania i 
economia verda.

Artesà afincat a Granollers

■ La mostra d'oficis també comptarà 
amb algunes peces exposades, com 
aquesta roda d'esmolet que ha cedit 
Josep Ramón Freijo Pérez i que ha pas-
sat per sis generacions. La quarta era 
Isaac Freijo Losada, qui va iniciar-se el 
1948 com a esmolet, fent el recorregut 
León-Logroño dos cops a l'any. L'any 
1957, però, va deixar la vida nòmada 
per instal·lar-se al número 4 del carrer 
Nou, amb la seva dona Balbina Pérez. 
Van compaginar la ganiveteria amb 
venda de porcellana i objectes de re-
gal. Van tenir quatre fills, un dels quals, 
el Carlos, va continuar la nissaga d'es-
molets. El seu nét, Santiago Freijo Gar-
cia, encara fa sonar el tradicional xiulet 
de l'esmolador al mercat del dijous de 
Granollers, a la cantonada del carrer 
Sant Jaume amb el carrer Sant Josep.

L'ESMOLET DE LA 
NISSAGA FREIJO, UNA 
EINA AMB HISTÒRIA

Dissabte. De 10 a 14 h i 
de 16 a 19 h

HORARI Mostra d'Ofi cis

ARXIU
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ARTESÀ DEL CALÇAT 
I BOSSES DE VESTIR

MESTRE ARTESÀ 
SABATER
NÚM. 13547
 Cosits goodyear
 Canvis de talons
 Soles aquagrip
 Cremalleres

 EIXAMPLAR O ESTRÈNYER BOTES
 TENYIT DE CALÇAT O BOSSES
 FOLRAT DE SABATES
 SOLES DE MUNTANYA
 PLANTILLES DE QUALITAT
 PRODUCTES PER LA CONSERVACIÓ DE LA PELL
 LLEVATAQUES

ESPECIALITAT EN RESTAURACIÓ, ADAPTACIÓ, TRANSFORMACIÓ I CONFECCIÓ DE CALÇAT O COMPLEMENTS DE VESTIR EN PELL

Horari: Dilluns de 15.00 h a 20.00 h · De dimarts a divendres de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h 
 Dissabtes de 10.00 a 14.00 h

www.artesa.cat · Carrer de Navarra, 14 · Granollers

EQUIPA’T AQUEST ESTIU 
AMB LES NOSTRES 
SANDÀLIES I GAUDEIX 
DE LA COMODITAT

ENS TROBARÀS DISSABTE A LA MOSTRA D’OFICIS DE LA PORXADA

Et fa mal la planta dels peus perquè el calçat estiuenc que 
trobes té la plantilla massa rígida o se’t claven les sivelles? 
Vols dur una peça feta al teu gust, treballada artesanalment i de Km. 0, no t’ho pensis més. 
El nostre calçat incorpora un farciment amb memory-foam i una plantilla de badana natural que 
et faran caminar com si trepitgessis cotó. A més, la subjecció de les sivelles incorpora uns elàstics 
per millorar la subjecció i fer-la més agradable. O si estàs enamorat/da del teu calçat d’estiu habitual 
però el voldries fer més còmode te’l millorem. 

BUSCA QUALITAT I COMODITAT, AMB ELS PEUS NO S’HI JUGA.

I també consulta les nostres peces en necessers, bosses i bosses de mà, carteres, fundes 
d’ulleres, cinturons… O encarrega’ns com la voldries.



DJ, 26 MAIG 202228

70a

"Vinc a compartir moments de 

ciutat i fer ciutat", deia la profes-

sora Agnès Boixader, encarregada 

dimarts de pronunciar el pregó de 

l'Ascensió. I ho feia en una sala ple-

na, a la qual arribava acompanyada 

per l'Esteve i la Plàcida, els Gegants 

Grossos de la ciutat, en un acte que, 

precisament, servia d'espai de tro-

bada, de compartir, de fer ciutat.

I aquesta mestra, doctora en 

Didàctica de les Ciències Socials i 

voluntària a Rella ho feia posant 

com a protagonista l'educació en 

un sentit ampli, no només parlant 

d'escola, sinó també de feminis-

me, justícia social, migracions, 

acollida, construcció de la ciutada-

nia, compromís i catalanitat. Des-

prés d'anys dedicada a la docència 

–amb el desig que el temps  passat 

a l'escola "es convertís en temps 

d'aprenentatge plaent, en mo-

ment per al record"–, Boixader 

confessava que l'acte de dimarts 

era per a ella com "un examen" i 

que, per a preparar-lo, havia tin-

gut l'ajuda de Teresa Maria Fer-

rer i Montserrat Roca –"sempre 

apareix una dona que n'ajuda 

una altra […], sororitat espon-

tània", deia–. Repassant pregons 

anteriors, Boixader rememorava 

pregons anteriors, com "els de 

mestres de solera com la Marta 

Mata o en Joan Triadú, de ciuta-

danes de primera com l'Anna M. 

Palé, investigadores com l'Evan-

gelina Oriol o la Marta Estrada, 

infermeres com la Montse Roca 

o la Carme Climent, empresàri-

es, que així com desenes, cente-

"Sempre apareix una dona que 

n'ajuda una altra; sororitat espontània"
Mestra a l'Escola Pia durant 41 anys, ha "intentat ensenyar els joves a estimar la vida"

Us desitgem una bona
Fira de l’Ascensió 2022

TONI TORRILLAS

BOIXADER  Va arribar a la Sala Tarafa acompanyada dels Gegants Grossos

FESTES LA PEDAGOGA AGNÈS BOIXADER VA FER EL PREGÓ QUE DIMARTS OBRIR LES FESTES DE L'ASCENSIÓ, AMB UN DISCURS PLE DE REFERÈNCIES A L'EDUCACIÓ

nars o milers d'altres dones ar-

relades a Granollers han deixat 

la seva empremta a la ciutat".

Agnès Boixader es disposava a 

fer el seu repàs a la seva història a 

Granollers, "la major part de les 

hores en una de les escoles grans 

de la ciutat", l'Escola Pia. Arribada 

del Berguedà, deia "el meu cor és 

a Berga. Ara sé que es pot viure 

amb el cor fragmentat". I és que 

de ben jove va haver de baixar del 

prepirineu a estudiar i, en acabat, 

en època de la Transició i ja mare dels seus dos �ills, va trobar feina 
a Granollers. "A la primera en-

trevista amb l'escolapi respon-

sable del BUP em va preguntar 

com m'ho faria si un dels meus 

�ills es posava malalt. "Com ho 
faràs per no faltar a la feina?" 

"No ho sé, quan m'hi trobi ho 

resoldré", li vaig respondre i 

em va fer con�iança". I, des de lla-vors –el novembre de 1977– i �ins 
a jubilar-se, Boixader, qui volia ser 

"bona professional, bona mare i 

no renunciar a ser part de la ciu-

tadania activa" ha fet "triple jor-

nada". Agnès Boixader va arribar 

a l'escola en aquella època en què 

l'alumnat parlava al professorat 

de vostè, però ella –l'Agnès de Kan 

Kulapi, que li deien– va entendre 

que "l'autoritat, aquella que no 

imposa, no requereix un tracte 

de vostè, requereix respecte i 

estima mútues".

I és així com Boixader va inici-

ar amb altres companys un canvi 

de model pedagògic, una manera 

d'ensenyar que "requereix unes 

Pregoneres
DES DE 2004 EL PREGÓ 
EL PRONUNCIA UNA DONA
La decisió es va prendre per 

compensar els 40 anys d'homes 

pregoners –fins llavors, només

tres dones havien fet el pregó–. 

Boixader es va referir a aquest fet, 

va agrair l'encàrrec i va lamentar 

que "encara ens domina el segell 
patriarcal i es pensa que les dones 
sabem fer més bé altres coses, 
aquelles que requereixen presència
i dedicació en espais privats i 
íntims". Recordant el context de 

conflicte actual, la mestra indicava 

com "molts estudis vinculats al 
pacifisme diuen que la dona té 
menys tendència a declarar i fer 
guerres […]. És una mentalitat 
feminista, que pensa en la 
conservació de la vida i no en la 
seva destrucció allò que és urgent 
en aquest temps que vivim, 
perquè les dones tenim, com a 
mínim, la mateixa capacitat de 
liderar projectes i d’assumir 
responsabilitats", recordava.

habilitats que no tenen res a 

veure amb posar nota, amb cer-

ti�icar ni categoritzar l'alum-
nat". "I aquest és el meu gran 

lligam amb la ciutat, haver-me 

passat gairebé 41 anys a la Pia, 

acollint, reconeixent, estimant i 

acomiadant adolescents i joves 

de Granollers, aprenent amb ells 

i elles i intentant ensenyar-los a 

estimar la història i a estimar la 

vida. Fent tot el possible perquè 

estimessin la seva ciutat i per-

què la seva ciutat es fes estimar".

Boixader l'ha estimada i s'hi ha 

compromès, a través del projecte 

educatiu (PEG) "d'una ciutat que 

es diu educadora i malda per 

ser-ho", dels plans estratègics, de 

la Universitat Popular de Grano-

llers, del Consell assessor de Can 

Jonch, el voluntariat educatiu i, des 

d'EnRaonar, "sempre lluitant per 

aconseguir, per petita que sigui, 

alguna millora a la ciutat on visc 

i que ara ja sento la meva ciutat".

I és així com aquesta bergagra-

nollerina o granoberguedana va 

passar l'examen del pregó, que 

va acabar desitjant que les Fires 

i Festes de l'Ascensió 2022 posin 

de manifest que "Granollers és 

una ciutat acollidora, perquè la 

seva ciutadania es prepara cada 

dia per rebre els nous " […], que 

sigui "una mostra d'una nova 

manera de viure", d'una ciutat 

"que és viver de pensament 

lliure i crític, niu d'art i cultu-

ra, cau de trobada […]". I, �inal-
ment, "us imagineu que un dia 

el Marçal, el Bernat i la Gaia, els 
meus nets, al costat de tots els 

vostres, puguin dir "mireu, avui 

�inalment disposem de la ciutat 
acollidora i saludable que l'àvia 

havia imaginat i som una nova 

ciutadania que ha estat capaç 
d'erradicar guerres i grans pe-

núries i maldats", concloïa. ❉ M.E.
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La Passada de l'Ascensió recupera 

la seva vitalitat amb l'espectacle 

de carrer que estava previst per al 

2020 i que la pandèmia va estron-

car.  La Passallada, una Passada de 

nassos! és una proposta que vol 

omplir carrers i places de la ciutat 

de clowns i pallasses. Així, enguany, 

la Passada de l'Ascensió mostrarà 

el singular món dels pallassos i pa-

llasses. Els descendents dels ano-

menats bufons, personatges amb 

un rol social que els permetia fer 

sàtira de temes en molts casos pro-

hibits a la resta de persones. Dels 

pallassos se'n té constància des de 

l'antiguitat. I a inicis del segle XX ja 

es parlava de les primeres pallasses. 

A Granollers, els espectacles de 

circ que formàvem part de la pro-

gramació de tardes de les festes 

majors d'entre els anys 60 i 70 te-

nien com a mestre de cerimònies  

Jaume Albiol i Roda, conegut com el 

pallasso Perico. Més tard, els pallas-

sos Monti & Marinez van ser triats 

per la Colla dels Blancs com a pre-

goners de la festa major de 1998. 

Els pallassos i pallasses poden ser 

grotescs, tendres, amb capacitat 

d'aportar noves mirades, trans-

gressors, amb esperit crític, soli-

daris... Però també poden arribar 

a ser irreverents i provocadors. Hi 

ha pallassos de tota mena, però tots 

tenen en comú la intenció de fer 

riure al públic a través de la broma, 

l'acudit o la representació còmica. 

Dissabte, de 17 a 20 h, en se-

La Passallada, la Passada més pallassa
LES COMPANYIES CONVIDADES

      WOOOOOW!
Companyia La Churri –a les 17 i 18 h–
L'espectacle, estrenat just aquest maig al

Festival d'Arts de Carrer de Calldetenes, és una 
experiència wooooow! L'equip de Gina Segura, 
Jimena Cavalleti i Laia Sales farà entendre que 

la vida són tres segons, i un i mig es passa 
dormint! La Churry ha actuat a festivals

 internacionals com el Clownin Vienna 
d'Austria, el Singapore Night Festival, l'Imagine 

Luton de Londres, així com a certàmens 
d'arreu de l'Estat. A més, col·labora amb 

Pallassos Sense Fronteres i Amavida.

       PARTY TIME
Companyia Bergamotto

–a les 17 i 18 h–
Bergamotto convida a emprendre un 

viatge al món de la paternitat i, més 
en general, al de les cures. Humor 

poètic, sense text, per al públic 
familiar. "Ser pare és una explosió 

d'emocions i ho vull explicar a través 
d'una història emocionant", explica el 

clown i pedagog Pasquale Marino.

      BLACK AND BLUE
Cristi Garbo i Ricardo Cornelius

–a les 17.30 i les 18.30 h–
Un espectacular duet musical: Black and Blue, 
amb èxits d'ahir i d'avui, en viu i en directe. 
Dos clowns que juguen a ser músics, o a 
l'inrevés. Blue (Garbo) és la gran diva del 
music hall, que s'uneix a Black (Cornelius) 
per a crear un caòtic espectacle de  barreja 
de gèneres, des del blues fi ns al txa-txa-txa.

      EL GRAN FINAL
Bucráa Circus –a les 19.15 h–
Un espectacle, malauradament amb certa 
vigència, que s'ambienta en un context de 

guerra i que fa un homenatge a un dels 
ofi cis més bonics i generosos del món: 

l'ofi ci de pallasso. Hi intervenen el 
clown català Pay Palaus i l'argentí 

Fernando Villella, que el 2018 es 
van conèixer a una expedició 

de Contaminando 
Sonrisas als camps 
de refugiats 

sahrauís.

      LES VACANCES 
DE MADAME ROULOTTE
Companyia La Bleda

–a les 17.30 i les 18.30 h–
Una història de vacances en 
què no tot serà perperfecte, 
però amb la que es respira 
humor i felicitat arreu. 
Helena Escobar (la Bleda) 
i Pere Costa treballen 
junts des de 2001, i han 
creat vuit espectacles.

FESTES CINC COMPANYIES MOSTRARAN EL MÓN DEL CLOWN AMB ESPECTACLES A LA CARRETERA I UN DE CLOENDA A LA PLAÇA PERPINYÀ

ran una mostra les companyies 

La Churri, Bergamotto, La Bleda 

i Black & Blue al llarg del carrer 

d'Anselm Clavé, entre les palces 

Maluquer i Salvador i la Corona. 

Es faran dues sessions de cada 

exhibició. La passada conclourà 

a les 19.15 h a la plaça Perpinyà amb un xou poètic �inal, a càrrec 
de Bucráa Circus.

Aquest any es compleixen 23 

anys del nou format de la Passada 

de l'Ascensió, amb l'excepció dels 

dos darrers anys; de manera que 

aquesta serà la 21a Passada moder-

na. L'any 2000, s'impulsava un nou concepte de des�ilada, enfocada a 
mostrar la cultura i el folklore po-

pular i tradicional. Així, des d'ales-

hores hi han passat elements singu-

lars arribats d'arreu, com la Moma 

del Corpus de València, els Cap-

grossos de Saragossa o els Titelles 

del Betlem de Tirisiti d'Alcoi. ❉ M.E.

Aquesta és la 21a desfilada
 de l'Ascensió enfocada 

a mostrar la cultura 
popular i tradicional 
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Després de la pausa obligada dels 

últims anys a causa de la pandèmia, 

els gegants de la ciutat de Grano-

llers tornaran a dansar pels carrers 

i places amb motiu de les Fires i 

Festes de l'Ascensió.

Dimarts al vespre ja ho feien els 

gegants Grossos, que van acompa-

nyar en cercavila la pregonera de 

l'Ajuntament a la Sala Tarafa, on van 

fer entrega del ram de la Plàcida a 

la pregonera de les Fires i Festes de 

l'Ascensió.

Divendres (18 h), els quatre ge-

gants de la ciutat, en Cosme, la Da-

miana, l'Esteve i la Plàcida sortiran 

en cercavila des de la Porxada per 

participar al passacarrers, un acte 

que vol rememorar les antigues des�ilades que els gegants havien 
protagonitzat durant tants anys en l'Ascensió. A més, �ins diumenge, 
els gegants quedaran exposats al 

vestíbul de l'Ajuntament per tal que 

tothom qui ho vulgui els pugui visi-

tar de ben a prop. ❉

En Cosme, na Damiana, 
n'Esteve i na Plàcida tornen 
a sortir en passacarrers

FESTES FINS DIUMENGE, ELS GEGANTS ESTARAN EXPOSATS AL VESTÍBUL DE L'AJUNTAMENT

AMICS DELS GEGANTS

ACOMPANYANTS D'ALÇADA  Els gegants Grossos van acompanyar la pregonera

Fa més de quatre dècades que El 

Casal del Mestre i la llibreria La 

Gralla van tenir una pensada que 

s'ha convertit en un acte que tota 

la mainada que hi ha participat 

recorda. Fem un llibre és un dels 

principals exponents de la crea-

tivitat i la participació ciutadana 

de les Festes de l'Ascensió. Se-

gurament s'hi construeix un dels 

llibres més grans del món, gràcies 

a la participació d'infants, acom-

panyats d'il·lustradors i il·lustra-

dores que acoloreixen i omplen 

d'imatges les històries dels joves 

escriptors. Així, divendres, a par-

tir de les 10.30 h, es crearà un nou 

volum de gran format.

La història
Els inicis, en els primers anys de 

recuperació dels ajuntaments de-

mocràtics, són mèrit de dos socis 

de la llibreria La Gralla, Tuni Jor-

dana i Frederic Malàs, que van 

decidir adoptar a Granollers una 

iniciativa que havien vist a la lli-

breria amiga Robafabes de Mata-

ró. Per assegurar-se la participa-

ció infantil, van contactar amb el 

Casal del Mestre, un grup de gent 

que encara no s'havia constituït 

com associació, però que va re-

bre de bon grat la proposta. Els 

primers textos van sorgir d'un 

treball previ a les escoles en què 

es demanava a l'alumnat que fes 

un recull d'històries de la ciutat 

que els hi haguessin explicat els 

avis i àvies. Al cap d'uns anys, es 

va canviar la idea per la dels con-

tes inèdits que els infants poden 

inventar in situ, sota l'aixopluc de 

la Porxada.

Amb el temps també s'hi va vin-

cular l'alumnat de batxillerat ar-

tístic de l'Institut Celestí Bellera, 

que hi aporta il·lustracions, jun-

tament amb dibuixants professio-

nals convidats. M.E.

Fem un llibre, amb 

infants i il·lustradors

AMGR

A LA PORXADA  Imatge d'una de les edicions dels anys 90

Blancs i Blaus s'han unit en La 

Divina Grupeta per tornar a orga-

nitzar l'Ascensió al Sheila, la cro-

noescalada que es recuperava a la 

darrera festa major sense Covid, la 

de 2019, després de dues dècades 

de la desaparició d'aquesta prova. 

Ara, incorporada en el progra-

ma d'actes de les Festes de l'As-

censió, la prova atorga una opor-

tunitat als més esportistes per 

posar-se a prova en un recorregut 

trepidant. Trobats al parc Torras 

Villà, els participants hauran de 

pujar, en bicicleta, en el menor 

temps possible els 600 metres 

des de la plaça Pau Casals i fins al 

carrer Veneçuela, amb un desni-

vell mitjà de 55 metres.

La convocatòria és a les 19.30 h 

de divendres, quan es recolliran 

els dorsals i es viurà l'ambient 

ciclista. Les inscripcions s'han de 

fer al web runedia.com, amb un 

preu de 10 euros i un límit de 100 

participants. La prova preveu tres 

categories: les joves promeses 

(sub16), les velles glòries (més de 

60 anys) i masculí/femení. Tam-

bé es faran mencions a la bicicleta 

clàssica, el millor equip de quatre 

corredors i a la parella mixta. La 

primera sortida es farà a les 20 h. 

Una hora més tard, la festa ciclista 

es clourà amb un sopar, premis i 

música al parc Torras Villà. ❉

Blancs i Blaus insten a 

fer l'Ascensió al Sheila

ESPORTS I LLEURE CRONOESCALADA EN BICICLETA

L'Esbart, de nou per la Capvuitada
L'Ascensió en dansa fa anys que és un acte imprescindible que arriba 

per la Capvuitada de les festes de l'Ascensió. Així, superada l'aturada 

per la Covid, l'Esbart Dansaire de Granollers, que enguany està de ce-

lebració pel seu 90è aniversari, tornarà a organitzar-la el dissabte 4 de 

juny. En aquesta ocasió l'escenari serà la plaça Maluquer i Salvador, que 

rebrà els dansaires a les 18.30 h. L'Esbart Dansaire granollerí no hi ha 

actuarà sol, sinó que hi ha convidat l'Esbart Eudald Coma de Ribes de 

Freser i l'Esbart Joventut Nostra-Sant Jordi del Foment Martinenc de 

Barcelona, que ja van ballar a Granollers en la darrera Ascensió plena, 

la de l'any 2019. 

L'entitat que difon i balla danses 

tradicionals de la Mediterrània 

Passaltpas serà també present al 

programa de festes, amb una ba-

llada al carrer de danses del món. 

Serà el dissabte, a les 18 h, a la 

plaça Can Trullàs. Tothom hi és 

convidat per tornar a ballar dan-

ses col·lectives. 

Passaltpas se suma 

també a la festa
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Tot i els dos anys d'aturada forçosa 

per la Covid, els Xics han demos-

trat que ja a l'inici de temporada 

que han tornat a agafar el ritme 

amb rapidesa per situar-se de nou 

com a colla de 8. Mentrestant, i 

amb només mitja dotzena d'actu-

acions aquest 2022, descarreguen 

amb solvència el 4 de 7, que s'es-

pera tornar a veure diumenge per 

celebrar les Festes de l'Ascensió. 

Així, la manifestació cultural 

popular que més amunt arriba 

tornarà a alçar castells per l'As-censió. Els am�itrions comptaran 
a plaça amb dues colles més, que 

ja van acompanyar-los a la darrera 

festa de maig prepandèmica: els 

Sagals d'Osona i els Moxiganguers 

d'Igualada. La diada de l'Ascensió 

començarà a les 11.30 h, amb la 

recuperada plaça de la Porxada.

Assajos oberts
A més, dimarts els Xics van obrir 

les portes de l'Aplegador de La 

Troca, a Roca Umbert, a tothom 

qui vulgués compartir amb ells 

l'assaig, tant per fer pinya com per 

conèixer la colla. Divendres (19.30 

h) hi haurà una altra oportunitat 

per compartir un assaig obert amb 

els Xics de Granollers. Fins a les 

20.30 h hi assajarà la canalla i de 

20.30 a 22 h hi haurà l'assaig ge-

neral per acabar de preparar la di-

ada de diumenge. Tothom qui hagi 

participat a l'assaig tindrà el sopar 

gratuït amb la colla, que enguany 

commemora les seves tres dècades 

de vida –després que la Covid obli-

gués a endarrerir l'aniversari–. ❉

Divendres (23 h) els Diables i els 

Xics oferiran un concert acústic 

de folk als Jardins de Lluís Com-

panys. Serà una novetat d'aques-

ta Ascensió que amplia l'oferta 

juvenil de música en directe. Els 

encarregats de fer ballar els as-

sistents seran els músics de La 

Portàtil FM –amb Clara Ayats al 

violí, Marcel Marimon a la guitar-

ra i Francesc Marimon a l'acor-

dió diatònic–. Aquest trio d'arrel 

tradicional es caracteritza per la 

seva versatilitat, amb música dels 

Països Catalans i d'on sigui per 

captivar el públic i fer-los cantar 

i ballar.

Aquesta formació veterana, que 

va iniciar-se als escenaris el 1989, 

ha sabut reinventar-se, liderada 

per Francesc Marimon. El 2019 

La portàtil FM treia a la llum Tres 

com si res, un treball discogrà�ic 
que marcava un canvi de registre 

i una nova etapa que, això sí, ha 

mantingut sempre l'esperit de fer 

música per a ballar. El disc, però, 

no inclou temes d'arrel popular 

com era habitual, sinó que aplega 

Els Xics alçaran castells 
amb els Sagals d'Osona i 
els Moixiganguers d'Igualada

La Portàtil FM per
ballar la nit de divendres

FESTES LA COLLA GRANA RECUPERA LA DIADA DE L'ASCENSIÓ A LA PORXADA I LA COMPLEMENTA AMB ASSAJOS OBERTS I UN CONCERT JOVE

XAVIER SOLANAS

L'assaig 'vintage' dels 30 (+ 1) anys
La celebració del 30è aniversari de Xics s'ha fet esperar, però ha arrencat 
de la millor manera amb una assaig vintage a la que va ser la seva primera 
sala d'assaig ara fa tres dècades –i fins al 2006–, la Casa de Cultura Sant 
Francesc. Dissabte, centenars de castellers i amics de la colla hi tornaven 
per assajar l'actuació de l'Ascensió, alhora que segellaven convenis de 
patrocini amb les empreses Güell i Soquimel. Després, en agraïment a
un establiment col·laborador, L'Engruna, hi aixecaven davant 2 pilars de 4.

■ Els Xics van estrenar divendres la 
cançó Xic a Xic, que els músics Joan 
Garriga i Carles Belda han escrit i in-
terpretat per commemorar el 30è 
aniversari de la colla. Tots dos havi-
en d'interpretar-la el divendres de 
l'Ascensió, però finalment es va haver 
d'anul·lar el concert, que s'ha subs-
tituït pel de La Portàtil FM. "Xic a Xic, 
fem-ho sense mandra, que la pinya 
aguanta", diu la tornada. El videoclip 
de la cançó, amb muntatge de Jett 
E. Kirkerud i David Carruesco, es pot 
veure al canal de YouTube de Xics de 
Granollers.

'XIC A XIC', LA CANÇÓ 
D'ANIVERSARI DE JOAN
GARRIGA I CARLES BELDA

PORTÀTIL FM

EL TRIO DE MÚSICS  Clara Ayats, Francesc Marimon i Marcel Marimon

11 cançons del pop rock interna-

cional del darrer mig segle. Una 

mostra més d'aquesta versatilitat 

que fa que tant es pugui escoltar 

el Toc de festa com Cindy Lauper 

o Guns'n'Roses. ❉
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El directe de la Sra. Tomasa no fa-

lla mai a l'hora de garantir una nit 

de festa, amb ritmes plens de força 

i vitalitat. Així ho van demostrar a 

que suma la seva programació a la 

graella de les Festes de l'Ascensió. 

La Sra. Tomasa és un un grup 

trencador i referents d'un so i 

la darrera festa major normal en 

un multitudinari concert a la Por-

xada, i així ho revalidaran aquest 

dissabte (23 h) a la sala Nau B1, 

ARXIU

MÚSICA LA FORMACIÓ BARCELONINA DE MESTISSATGE I ELECTRÒNICA S'HA CONVERTIT EN UN REFERENT DE LES FESTES GRANOLLERINES

La Sra. Tomasa durà la seva

fusió explosiva a la Nau B1

FESTA MAJOR 2019  La Sra. Tomasa va oferir un concert multitudinari a la Porxada

d'un estil innovador. Ofereix una 

fusió d'estils desafiants en què 

combinen sons llatins (timba, sal-

sa, guacancó…) amb reggae, funk, 

rap i les tendències més electròni-

ques (drum'n'bass, trap, house…). 

Tot plegat, amb el respecte de qui 

estima la música.  Aquesta combi-

nació explosiva i orgànica ha con-

seguit atrapar tant al públic naci-

onal com internaciona Així, la Sra. 

Tomasa té molt clara la clau de 

l'èxit: oferir una part més orgàni-

ca i humana amb un altre part més 

electrònica i moderna. A l'escena-

ri presenten un espectacle de total 

vitalitat des del primer moment.

"És la voluntat d'aportar al 
panorama mestís i electrònic 
alguna cosa diferent, perquè el 
progrés és la característica més 
important de la humanitat", diu 

el grup en la seva presentació. La 

Sra. Tomasa està format per Pau 

Lobo (veu), Santi Longarón (saxo), 

Marc Soto (bateria), Alberto Li-

miñana (baix), Jordi Sanz (guitar-

ra), Gerard Williams (teclats) i Pa-

blo Domínguez (percussió).

Des del 2013 han enregistrat 

tres treballs amb notes de rock, 

ska, ritmes llatins i dubstep, entre 

altres estils. El darrer, Alegre pero 

peligroso  (Guspira, 2022) va veu-

Més música i ball

L'associació de promoció de la música 

swing i dels diferents balls vinculats, 

els Lindyfrogs de Granollers, serà tam-

bé present al programa de l'Ascensió. 

Ho farà amb una ballada de swing a la 

fresca, divendres, a les 20 h, a la pla-

ça Maluquer i Salvador. Lindyfrongs 

organitza classes de swing, així com 

ballades mensuals a l'Aplegador de La 

Troca, a Roca Umbert.

LINDYFROGS PROPOSA

BALLAR SWING

re estroncada la gira per la pandè-

mia i ara torna a voltar pel país. 

Aquest és un viatge musical a tra-

vés d'11 pistes que barregen per-

fectament, des dels clàssics loops 

del hip hop al so llatí i caribeny.

El preu de l'entrada del concert 

és de 15 euros –es pot adquirir a 

través del web rocaumbert.com–. 

Per a qui vulgui aprofundir en el 

treball de La Sra. Tomasa i parlar 

amb els seus músics, a les 20 h, el 

mateix espai de la B1 acollirà una 

xerrada amb el grup, dinamitzada 

per Joan Gener. M.E.
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Torna el triplet de l'Orquestra Maravella per l'Ascensió. Així, divendres, 
a les 18 h a la plaça Maluquer i Salvador, acompanyarà la ballada de 
sardanes; a les 19.30 h es traslladarà a la Porxada per fer-hi el concert, 
i a les 22 h, al mateix escenari, amenitzarà el ball de l'Ascensió. L'Or-
questra Maravella és una de les bandes més conegudes i emblemàtiques 
de Catalunya amb una llarga trajectòria professional. Des del 1951, any 
de la seva creació, no han parat d’actuar a escenaris del territori català 
i també han actuat a Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, 
Dinamarca i a l'Àfrica, entre altres indrets. 

La Polifònica de Granollers se su-
marà dijous (20 i 22 h) als actes 
de les Festes de l'Ascensió amb un 
sopar espectacle que recordarà 
els clubs londinencs de tombants 
segle XVIII, amb les millors can-
çons de taverna de l'època. Així, 
el recinte fabril de Roca Umbert 
acollirà The Catch Club, un espec-
tacle organitzat pel Teatre Audi-
tori amb la Polifònica dirigida per 
Agustí Vidal i Cristina Zamorano.

Reunits a la seu del Club de 
Londres gaudien, com sempre, 
del bon menjar i cantaven les ex-
cel·lències de tota beguda espiri-

tuosa. Aquell vespre de finals de 
1778, els membres, a més, vota-
ven per a escollir el millor Catch 
de l’any. En el sopar espectacle 
es reviurà aquell ambient i, fins i 
tot, es descobrirà què és un Catch. 
El públic, mentre degusta un bon 
sopar, podrà escoltar obres de 
Henry Purcell, Lufferton Atter-
bury, Thomas Arne, Garret Colley 
Wellesley, John Isum i Julius Ca-
esar, interpretades per la Poli-
fònica de Granollers. El preu del 
sopar espectacle, del qual se'n fa-
ran dos passis, és de 18 euros. Les 
entrades ja s'han exhaurit. M.E.

La Polifònica exhaureix 
entrades del sopar
amb cançons de taverna

DOBLE PASSI DE 'THE CATCH CLUB'  AMB PECES DE PURCELL I ARNE

El triplet de la Maravella

Un concert transformador 
que retrà homenatge als 
nostres avantpassats. 
Aquesta és la nova 
proposta del Cor Jove 
Amics de la Unió amb 
el concert Les Eines, 
que diumenge (19 h) i 
en el marc de l'Ascen-
sió presentarà al Tea-
tre Auditori de Grano-
llers (TAG).

Des de l'equipa-
ment asseguren que 
es tracta d'una de els 
propostes més origi-
nals i diferents que 
ha presentant el cor. 
L'espectacle vol ser un 
homenatge als perso-
natges anònims que han 
fet gran la terra durant 
segles amb el seu treball 
al camp, als conreus, en 
un medi natural que avui 
en dia està oblidat i aban-
donat, però que cal recuperar 
perquè és el fonament de la nos-
tra existència. El Cor Jove ho farà 
a través de les melodies que van 
recollir i documentar en centenar 

de missions els investigadors de 
l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, que, viatjant arreu del 
país entre 1922 i 1936, van acon-
seguir salvaguardar un patrimoni 
oral formidable i valuós, amb més 

tre dos mons i dos estils de 
vida separats per poc més 
d’un segle i per un abisme 
mental.

El fil conductor de l’es-
pectacle, dirigit escèni-
cament per Judith Pujol, 
serà el ritme natural de 
les estacions, marcat per 
la terra i els conreus, que 
durà des del repòs de les 
terres durant l’hivern, al 
temps de llaurar i sem-
brar, fins a l’explosió de la 
natura amb el bon temps, 
la recollida dels fruits, i la 
celebració de grans i pe-
tits per agrair a la natura 
la vida.

A més, el concert oferi-
rà l’activitat Viu el cor! 

avui, dijous, a les 20 h. 
Una bona oportunitat 
per endinsar-se de ple 

en el concert, el repertori 
i conèixer millor tot allò que 

es veurà després al concert. A 
més, com en cada concert de clàs-
sica, hi haurà la presentació prè-
via de Xavier Chavarría, una hora 
abans de l'espectacle. M.E.

de 40.000 cançons, que parla dels 
nostres ancestres i de nosaltres 
mateixos.

Una selecció d’aquestes tona-
des, que acompanyaven tasques 
com segar, llaurar, batre, remar 
o veremar, han estat arranjades 
per David Soler i Marcel Bagés per 
ser cantades polifònicament, com-
binades amb els sons i els ritmes 
de les eines que es feien servir. A 
l’escenari, el cor farà servir la veu, 
però també la percussió corporal, 
i eines originals i autèntiques, tot 
sobre una base rítmica elaborada 
amb sintetitzadors que evocarà 
els sons que emet el ferro, la ce-
ràmica i la fusta durant el treball, 
i mostrarà el contrast ferotge en-
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MÚSICA LA FORMACIÓ RECUPERA CANÇONS DEL CANÇONER POPULAR DE LA PAGESIA

El Cor Jove d'Amics de la

Unió estrena 'Les Eines' al TAG

Les tonades que es cantaven
en segar, llaurar o veremar 

han estat arranjades per 
David Soler i Marcel Bagés

S'ha convertit en una doble tra-
dició, estroncada només per la 
pandèmia. Des de fa uns anys, les 
havaneres i el rom cremat clouen 
les festes de l'Ascensió, el diu-
menge a la tarda –enguany, a les 
18 h a la plaça de la Porxada–, i ho 

fan amb una formació amb veus 
femenines. 

Si fa quatre anys va ser el grup 
Ultramar, i el 2019, Barcarona, en 
aquesta ocasió la formació esco-
llida és Les Anxovetes, un quin-
tet amb veus femenines. Així, hi 

Havaneres en clau femenina 

per cloure les festes al carrer

canten Tona Gafarot, Montse Fer-
rermoner i Marta Pérez, les tres 
Anxovetes acompanyades pels 
seitons del grup, el contrabaixista 
Xevi Pasqual, el guitarrista Salva 
Gallego. Completa l'equip el tècnic 
de so Xavi Salvatella. 

Les Anxovetes oferiran un re-
pertori d'havaneres clàssic i tra-
dicional, del qual ja han deixat 
constància en quatre treballs dis-
cogràfics. 

carrer corró 21 Granollers. www.tasmania.cat. whatsapp 938 792 166.

Joieria artesana amb elegància
    peces úniques fetes per encàrrec . transformació de joies usades

Escaneja’m per tenir 
tota la informació



dj, 26 maig 2022 39

28 MAIG 2022
17-20.30 H
RECINTE FIRAL
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Àrea de Desenvolupament
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La innovació en una fira amb 70 anys de tradició són imprescindibles per 

garantir-ne la continuïtat. Així, doncs, l'encert del canvi de model de l'Ascensió 

és força inqüestionable. Com tots els canvis, però, necessiten un temps

d'adaptació i de posar-se a prova. Així, la valoració de l'edició d'enguany de les 

fires de l'Ascensió haurà de ser volgudament generosa, tenint en compte que 

algunes de les propostes s'estrenen i, segurament, s'hauran d'anar adaptant un 

cop se'n vegi el resultat. D'entrada, vincular la mostra més gran al Parc Firal a 

l'economia verda i circular és del tot oportú, tot i que caldrà veure si Granollers 

se sap posicionar com un pol d'atracció per a empreses i públic interessat 

en la transformació energètica, la sostenibilitat i l'alimentació saludable. De 

moment, la mateixa ciutat ha estat reticent a abandonar del tot espais històrics 

de l'Ascensió –com la zona de bestiar i l'automòbil amb combustible fòssil, 

poc alineades amb l'EVC–, i aquesta nova fira sembla encara en transició. 

En tot cas, aquests cap de setmana serà moment de viure plenament 

les recuperades Fires i Festes de l'Ascensió i desitjar fortuna al nou model.

L'ASCENSIÓ EN TRANSICIÓ I A PROVA

Editorial

Caldrà anar més enllà
per esdevenir seu de múltiples

fires i congressos sectorials,
i d'esdeveniments referencials

a vocació i tradició firal de la nos-

tra ciutat és ben antiga. Les fires 

són una oportunitat per promo-

cionar la ciutat i generar activitat 

econòmica, i Granollers en té una llarga 

experiència, des del nostre mercat d'origen 

medieval fins a la Fira de l'Ascensió. El Parc 

Firal va suposar un canvi de paradigma, 

però, ja sigui per la llunyania del centre, 

per la seva mala comunicació amb trans-

port públic o per la manca d'un espai firal 

estable, encara no ha arrelat a la ciutat.

Fa unes setmanes es va presentar, coin-

cidint amb la 70a edició, un nou model de 

les Fires i Festes de l'Ascensió, on prendrà 

protagonisme la Fira de l'Economia Verda 

i Circular amb el Parc Firal com a escenari. 

Alhora, la proposta de mostres es diversi-

fica i s'acostarà al centre.

Fa molts anys que des d'Esquerra Re-

publicana creiem que tocava impulsar un 

veritable canvi, perquè fa molts anys que 

les fires multisectorials han deixat de fun-

cionar i ser atractives, tant pels ciutadans 

com per als expositors. La nostra aposta 

sempre ha estat clara: tornar la Fira de 

l'Ascensió a la ciutat, fent que ocupi espais 

inquanta anys de Mans Unides al 

Vallès Oriental, fita important en 

un món d'una imatge menys fra-

terna cada dia; una fita que con-

vida a una profunda reflexió. Reflexió en 

un concert musical, ofert per Roc & Gospel 

de la Roca, en el seu 10è aniversari. El tea-

tre Auditori de Granollers serà el temple i 

sala de concert.

Música i paraula, ànima de la dignitat 

de l'ésser humà que aporta generositat. 

Perquè generositat és el que demanen els 

mils de milions de persones que viuen en 

una pobresa extrema. En el segle XXI, uns 

vuit mil milions de persones configuren la 

humanitat. Un 1% gaudeixen del 50% de 

la riquesa mundial i 20.000 nounats mo-

ren cada dia en l'extrema pobresa.

Mans Unides i G de Gòspel, paraula i mú-

Granollers, ciutat de fires

Concert per una humanitat digna

més cèntrics, transformant-la i buscant la 

seva especialització. Celebrem, doncs, que 

aquest canvi de model sigui un petit pas 

cap a la fira que fa anys que nosaltres pro-

posem i reivindiquem.

Però ens caldrà anar més enllà: no po-

dem deixar de banda la necessitat de re-

pensar el model firal de la ciutat per tal 

d'esdevenir seu de múltiples i diferents 

fires i congressos sectorials, així com 

d'esdeveniments referencials. Espais refe-

rents com la Porxada, els pavellons espor-

tius, Roca Umbert, i el propi espai del parc 

Firal, s'han de convertir en seus de les fi-

res que han d'arribar a la ciutat. Hem de 

ser molt més ambiciosos i tenir les eines 

per poder atreure tots aquests esdeveni-

ments a la nostra ciutat per tal fer-la més 

dinàmica i generar activitat econòmica.

Cal ser conscients, doncs, que repensar 

l'Ascensió i el model firal de la ciutat pot 

ser un gran pas endavant per recuperar la 

capitalitat de Granollers i tornar a ser re-

ferents a nivell de comarca i de país.

sica, recordem l'origen del Gòspel, amb el 

lema La nostra indiferència els condemna 

a l'oblit i conviden la gent del Vallès Ori-

ental a l'aprofundiment de la fraternitat 

perquè, com diu el Papa Francesc en l'en-

cíclica Fratelli tutti, "estem més sols que 

mai en aquest món massificat que fa pre-

valer els interessos individuals i afebleix 

la dimensió comunitària de l'existència".

I és en aquesta direcció que fa 50 anys 

Mans Unides treballa al Vallès Oriental. 

L'any 2020, Mans Unides va fer feina en 

53 països amb 807 projectes: alimentació 

i aigua, sanitat, educació, drets de la dona, 

drets humans i medi ambient. Aquest 

2022 des del Vallès Oriental volen tirar 

endavant el projecte de formació i integra-

ció socioeconòmica de joves de Kinsantu 

(República Democràtica del Congo).

En el món no estem sols. Una companyia 

de fraternitat és indispensable per una 

pau verdadera. El dia 28 de maig a les 20 h 

fem costat a Mans Unides en el Concert de 

Roc & Gospel dirigit per Gerson Gelabert. 

La verdadera pau ens ho demana.

L

C

NÚRIA MAYNOU 

ENRIC GISBERT 
Regidors d'ERC Granollers

JOAN SALA VILA
Professor jubilat, escriptor 

i activista cultural

Concert per una humanitat digna

dels xiringuitos de paper imprès.

A la plaça del Porxo, hi ha gent que ne-

teja i posa una mica d'ordre a la destruc-

ció que han causat els bàrbars de la nit, 

aquells que encara no han entès la funció 

d'un aparell anomenat paperera. O potser 

el saben, però se senten més durs o més 

dures sense utilitzar-les. Un dia em va dir 

un imbècil: –No recullo la caca del meu 

gos, per alguna cosa pago impostos.

El centre continua sent dur, gris, hau-

ríem d'inventar-nos alguna cosa perquè 

la ciutat mostri una personalitat pròpia i 

sorprengui a tot aquell que, malgrat la fu-

gida del Zara, encara vol venir a passejar 

entre les botigues batejades en l'idioma 

dels fills de la Gran Bretanya i que avui 

s'utilitza tant. Els cafès ja obren, demano 

un tallat i em serveixen un cortao en una 

tassa bruta, xafardejo les converses i arri-

bo a la conclusió de què el català no està 

en perill de mort, el català ja ha mort i fei-

na tindrem per a ressuscitar-lo.

La ciutat desperta i un camió la dutxa 

suaument, sota la Porxada dos coloms ba-

dallen i una velleta encongida i grisa com 

la ciutat, camina en direcció a la Parrò-

quia. M'agrada aquesta ciutat tan lletja i 

malgrat coneixent-la força bé, encara se'm 

fa difícil descriure-la. Ja ho deia el mestre, 

mentre buscava adjectius sota una olivera 

de l'Empordà petit: Descriure és infinita-

ment més difícil que opinar.

Deu ser per això que tothom opina.

o no soc ni seré mai de llevar-me 

d'hora. Soc noctàmbul, col·lega 

dels gats negres, dels vampirs de 

Stoker, dels pirates de la deixa-

lleria d'allà dalt, de les bruixes de pell de 

banús que pugen carretera amunt atretes 

per la música del Ramassar i envoltades de 

voltors. Jo soc de rossinyols, d'eriçons i del 

silenci dels parcs plens de lluna.

Tot i així, i sense que serveixi de prece-

dent, avui m'he llevat a l'alba (Hòstia! Era 

Mayo y me levanté al Alba), la meva inten-

ció és tenir una imatge de la ciutat diferent 

de la de sempre. Poc abans de sortir el sol, 

la llum és la millor del dia, espessa, encara 

humida, magnífica, com de color de cer-

vesa de l'Anònims amb una mica de poesia.

Camino i baixo des del carrer de Lluís 

Vives, de l'est cap al centre, trepitjant car-

rers poc elegants batejats amb nom de po-

etes enormes: Riba, Sagarra, Ausiàs March i 

m'adono un cop més de les voreres desencai-

xades, estretes, apedaçades, desordenades, 

amb panots diferents i amb una exagerada 

col·lecció de tapes de ferro, fixeu-vos-hi.

El sol encara no ha sortit i ja soc al cen-

tre del centre del Gran Centre, hi ha un gos 

que passeja un home i uns joves madurs 

que corren vestits amb poca roba mentre 

es miren els rellotges d'una manera obses-

siva. El quiosc és ple de plantes i de flors, 

potser en memòria de la mort anunciada 

J
AVUI

SANTI MONTAGUDDes del balcó



DJ, 26 MAIG 2022 41

En Hyundai hemos creado el Hyundai i30 Híbrido pensando en ti. Disfruta de la última tecnología en seguridad, 

con su Asistente de seguimiento de carril y Sistema de frenada de emergencia. Consigue la máxima conectividad, 

con el Hyundai Bluelink®, el Apple CarPlay™ y su pantalla táctil de 10,25”. Y por supuesto, sé respetuoso con el medio 

ambiente, gracias a su motor híbrido con etiqueta Eco. Hyundai i30 Híbrido. Preparado para ti.

En Hyundai ya estamos trabajando para eliminar la huella de carbono.

Gama 100% eléctrica en Europa en 2035.
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Av. Puigcerdà 14, Lliçà de Vall
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Lluita contra el creixement urbàActuació als porxos i façanes de l'Ajuntament
En el marc d'unes jornades per conèixer el valor 

natural del territori, la plataforma Salvem Corró 

d'Amunt va repassar diumenge a les Antigues 

Escoles la seva lluita per mirar d'evitar la futura 

urbanització del Sector C, al nucli urbà de Corró.

Les Franqueses ha licitat, per 344.789 euros (IVA inclòs), la rehabilitació de les façanes i els porxos del pati sud de l'edifici consistorial, originari del 
1912. L'any 2000 el conjunt arquitectònic va ser inclòs en el Pla Especial

de Protecció del Patrimoni, i el 2019 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Ara es refaran els estucs, esgrafiats i revestiments més degradats.

SOCIETAT

Després de renunciar a la reforma 

de les antigues piscines del Club 

Natació Granollers, ara fa tres set-

manes, la constructora Abolafio 

ha renunciat també a altres obres 

públiques que tenia adjudicades. 

Una és, per exemple, la rehabili-

tació de Can Batlle, a Palou, un es-

pai que ha de servir per fer acolli-

ments temporals de persones en 

situacions d'emergència social. La 

constructora vallesana havia gua-

nyat el concurs per 445.000 euros, 

però el contracte encara no s'havia 

formalitzat. De fet, l'Ajuntament ha 

decidit ajornar aquesta obra arran, 

justament, de l'increment de preus 

de les matèries primeres, i revisar 

els projectes en marxa per priorit-

zar-los i actualitzar-ne els costos.

Abolafio, per la seva banda, 

també ha renunciat a construir la 

rotonda i el vial previstos entre el 

carrer Francesc Ribas i l'aparca-

ment de l'Hospital, com també ho 

han fet la segona i tercera empresa 

que s'havien presentat al concurs 

argumentant que l'obra no els és 

rendible amb els preus acordats.  

A les Franqueses, Abolafio tam-

bé ha renunciat a urbanitzar el po-

lígon industrial del Sector N, una 

obra de la qual havia estat adjudi-

catària juntament amb la construc-

tora Cobra SA mitjançant una unió 

temporal d'empreses. La rescis-

sió del contracte, també pendent 

d'executar, s'ha fet de mutu acord 

amb l'Ajuntament, sense possibili-

tat de reclamar indemnitzacions. I 

també a les Franqueses, Abolafio 

havia guanyat el concurs per re-

formar els vestidors, el magatzem 

i la seu social del camp de futbol 

de Corró d'Avall, però l'empresa 

no ha presentat la documentació 

requerida i, per tant, l'obra tampoc 

no tirarà endavant. L'empresa ar-

gumenta que l'increment de preus 

no fa viables els treballs adjudicats, 

i apunta que tracta cada cas per se-

parat per ajudar al màxim els pro-

motors i proveïdors implicats. 

Abolafio és una de les constructo-

res més importants de la comarca, 

responsable de desenes d'obres pú-

bliques i privades arreu de l'Estat. 

Els últims dos anys, per exemple, 

Abolafio s'ha adjudicat més de 70 

contractes públics d'obra amb dife-

rents administracions per un valor 

de 38 milions d'euros. El 2020 va 

facturar més de 42 milions d'euros, 

i l'any passat constava que tenia 

112 treballadors en plantilla. 

L'Administrador d'Infraestructu- 

res Ferroviàries, Adif, ha iniciat 

aquesta setmana les obres de re-

modelació de l'estació de l'R3 a 

Corró d'Avall. Aquesta actuació té 

una durada prevista d'aproxima-

dament 16 mesos i es realitzarà 

en dues fases. En la primera, de 

maig a novembre de 2022, s'ocu-

parà part de l'aparcament per 

instal·lar-hi l'equipament i el ma-

terial d'obres; i en la segona, de 

novembre de 2022 a setembre de 

2023, s'ocuparà el 100% de l'apar-

cament per la construcció d'un 

calaix de formigó. Les obres de re-

modelació de l'estació –que també 

es faran a Parets, Granollers-Ca-

novelles i la Garriga– formen part 

dels treballs previs al llargament 

reivindicat desdoblament de l'R3 

entre Parets i la Garriga.

Ascensors i passos soterrats
A les Franqueses s'ampliaran les 

andanes fins a 210 metres de llar-

gària i una amplada mínima de 3 

metres. Es conservaran els traçats 

de les vies 1 i 2, renovant-ne les es-

tructures, però s'aixecaran les ac-

tuals vies 3 i 4 per deixar espai per 

al futur desdoblament de la línia. 

Es faran desaparèixer els actuals 

passos a nivell entre andanes i es 

crearà un pas inferior entre anda-

nes amb escales i ascensors. Tam-

bé es tancarà l'accés a l'estació 

amb la instal·lació de torns que en 

regularan l'accés. Les actuacions 

a la zona de vies i andanes també 

suposaran la desaparició de l'espai 

d'horts que transcorre paral·lel al 

carrer Anna Maria Mogas.

Adif construirà un pas soterrat 

per a vianants i ciclistes que con-

nectarà la carretera de Ribes amb 

la zona de les antigues casernes 

militars de Corró d'Avall. Adif dei-

xarà construït el calaix de formigó 

sota les vies i l'Ajuntament serà 

l'encarregat de condicionar-lo 

perquè sigui transitable. Final-

ment, es remodelarà l'edifici de 

l’estació, es milloraran els tanca-

ments al voltant de l'estació i es 

renovaran els sistemes tècnics 

per garantir la seguretat en la cir-

culació de combois. 

Arrenca la remodelació

de l'estació de Corró d'Avall

OBRES  FA TRES SETMANES VA RESCINDIR EL CONTRACTE PER REMODELAR LES PISCINES DEL CNG ENTRE D'ALTRES, ES FARAN PASSOS SOTERRATS ENTRE ANDANES

La constructora Abolafio 

renuncia a més obres públiques 

arxiu

ESTACIÓ  L'actuació és un dels passos previs al desdoblament de la línia R3

El Consell Comarcal i el Consorci 

Besòs Tordera han presentat al Mi-

nisteri d'Indústria, Comerç i Turis-

me una proposta per rehabilitar els 

camins fluvials del Besòs i la Torde-

ra en el marc de la convocatòria del 

2022 dels fons Next Generation. 

L'objectiu és enfortir la mobilitat i 

el turisme sostenible i de qualitat a 

la comarca a través de la xarxa de 

camins fluvials de les dues conques. 

Ja en l'anterior convocatòria es va 

presentar un projecte més global, 

però no va obtenir finançament. 

Aquesta vegada s'ha presentat una 

part concreta del projecte i s'ha 

adaptat la proposta als requisits 

que es persegueixen. "El projecte 

respon a la necessitat de crear 

un marc territorial adequat per 

explotar les potencialitats del 

patrimoni natural i cultural de 

Proposta per rehabilitar

els camins fluvials del Besòs

forma responsable, integrant la 

sostenibilitat en la gestió per-

què el desenvolupament turístic 

del territori, l'anomenat slow 

tourism, sigui coherent amb els 

valors ambientals, socials i cul-

turals de l'entorn", apunten des 

del Consell Comarcal. El projecte, 

doncs, permetria millorar la conne-

xió amb un dels principals públics 

objectius, les persones que viuen a 

Barcelona i rodalies, i posar encara 

més en valor el patrimoni cultural, 

social, històric i gastronòmic de les 

conques, oferint rutes per al gaudi 

de la ciutadania i per a una mobili-

tat més sostenible. 

Ampliació del cementiri de Corró
Artífex Infraestructuras, SLU és l'empresa adjudicatària per dur a terme 

la primera fase d'ampliació del cementiri municipal de Corró d'Avall. Els 

treballs tenen un termini d'execució previst de 6 mesos i un pressupost de 

346.453 euros (IVA inclòs). En aquesta fase de l'ampliació, que abastarà 

671 metres quadrats, es construiran 284 nínxols nous, 40 columbaris i 4 

nínxols per a fossa comuna. També es farà un accés independent des de 

l'exterior i connectarà per l'interior amb el cementiri existent, i s'habilitarà 

un espai dedicat a la mort gestacional i neonatal. La segona fase de l'ampli-

ació, més endavant, preveu construir 256 nínxols i 40 columbaris més.  

L'empresa també

ha renunciat a urbanitzar 

el polígon industrial del 

Sector N, a les Franqueses

En relació amb les obres aturades de les 

piscines municipals per part d'Abolafio, 

el grup municipal d'ERC ha demanat a 

l'equip de govern una comissió extra-

ordinària informativa sobre la rescissió 

del contracte entre l'Ajuntament i la 

constructora. "Ens preocupa que les 
obres d'un equipament tan important 
per a la ciutat s'hagin aturat de cop 
i que no se n'hagin explicat clara-
ment els motius", diu la regidora Núria 

Maynou. "Demanem al PSC la màxima 
transparència, i que es justifiquin bé 
els motius pels quals s'ha posat el fre". 

"No n'hi ha prou a dir que els preus dels 
materials s'han apujat, sinó que cal 
quantificar-ho". Maynou també qües-

tiona aquest argument tenint en compte 

que el contracte per remodelar les pis-

cines es va formalitzar fa només quatre 

mesos, quan l'escalada de preus de les 

matèries primeres ja era coneguda.  

Finalment, la portaveu d'ERC també as-

senyala que, segons un informe tècnic 

de l'Ajuntament, el CNG s'hauria d'haver 

fet càrrec de part dels treballs, com el 

trasllat d'una estació transformadora, 

per tal que Abolafio pogués continuar 

les obres, i que aquest és un altre dels 

arguments que l'empresa ha adduït per 

aturar els treballs.

ERC DEMANA
MÉS TRANSPARÈNCIA

El grup vallesà no farà el nou vial de circumval·lació de l'Hospital
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M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

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

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

El Mercat de l'Audiovisual de Ca-

talunya (MAC), que se celebrarà 

dimecres a Roca Umbert, recupe-

ra del tot la presencialitat, després 

que l'any passat encara hagués de 

limitar aforaments i compaginar 

als actes in situ amb la virtualitat. 

Amb tot, les persones que no pu-

guin desplaçar-s'hi continuaran 

mantenint la possibilitat de seguir 

les conferències per streaming, 

"tenint en compte que, cada ve-

gada més, molts esdeveniments 

tenen més seguiments en strea-

ming que a la sala", reconeixia el 

director del MAC, Josep M. Codina. 

L'any passat més de 1.500 per-

sones es van connectar durant la 

jornada del MAC.

En aquesta 23a edició el MAC 

pren més embranzida amb més 

superfície –ocuparà un total de 

3.000 metres quadrats de cinc 

espais amb activitat simultània– i  

pressupost –gràcies a la millora 

dels ingressos d'enguany i, sobre-

tot, a l'increment de les aportaci-

ons de la Diputació i la Generali-

tat, explicava Codina–. Enguany, 

el MAC té un pressupost anual de 

160.000 euros, dels quals 82.000 

es destinen al dia del certamen.

d'anàlisi. Precisament, en el marc 

de la presentació del MAC, dilluns, 

el director general de Mitjans de 

la Generalitat, Jordi del Río, en 

destacava les virtuts "més enllà 

del soroll polític que ha gene-

rat", deia. Així, assegurava que 

s'ha aconseguit més finançament 

per a les produccions catalanes, 

a més del 6% de quota en català 

a les plataformes, i el reconeixe-

ment de la llengua de signes en 

català. Amb tot, alertava que "cal 

estar vigilants".

El MAC també tractarà, tal com 

destacava el conseller delegat de 

la XAL, Marc Melillas, el model de 

negoci de les OTT –de lliure trans-

missió a través d'internet– i com 

la Xarxa avança cap a la nova OTT 

dels mitjans locals, "que serà una 

realitat abans de finals d'any", 

assegurava. També es tractarà 

sobre el metavers, nous formats 

publicitaris audiovisuals i nous 

nínxols d'ocupació per a perio-

distes, així com hi haurà una taula 

rodona amb dones cineastes, mo-

derada per la presidenta de l'Aca-

dèmia de Cinema Català, Judith 

Colell. "El MAC és més necessari 

El certamen inclourà enguany 

34 sessions i més de 70 ponents, 

que es podran seguir a la Nau B1 

–que acollirà la segona trobada de 

podcàsting–, el plató gran de VOTV 

al Centre Audiovisual, la sala d'ac-

tes de la Biblioteca Roca Umbert i 

la nau Dents de Serra, que nova-

ment acollirà la Fira MAC, amb 11 

espais expositius, 22 empreses i 

10 entitats participants.

Els temes rellevants
Entre els temes que vertebraran el 

programa d'enguany hi ha la Llei 

de la Comunicació Audiovisual de 

Catalunya, que tindrà una sessió 

M.E.

COMUNICACIÓ  LA 23a EDICIÓ DEL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA APLEGARÀ MÉS DE 70 PONENTS EN 34 SESSIONS PROGRAMADES I LA FIRA DEL SECTOR

El MAC recupera la presencialitat i ocupa 
3.000 metres quadrats en cinc espais

AL PLATÓ Josep M. Martí, Marc Melillas, Alba Barnusell, Jordi del Río i Josep M. Codina a la presentació del MAC

Precisament, en el marc de la pre-

sentació del MAC, l'alcaldessa, 

Alba Barnusell, avançava la inten-

ció del govern local de donar un 

nou impuls al Centre Audiovisu-

al de Roca Umbert, a través de la 

creació d'una incubadora de mi-

croempreses –"autònoms i pro-

fessionals independents", deia– 

vinculades a la comunicació local 

i al sector audiovisual. Barnusell 

explicava que s'espera que el pro-

jecte pugui ser finançat gràcies a 

una convocatòria dels fons Next 

Generation. "Granollers vol ser 

un espai de referència de debat 

i compartir", concloïa l'alcaldes-

sa, qui assegurava que tant el MAC 

com el projecte d'atracció de ta-

lent van en aquesta direcció. M.E.

El govern vol crear 

una incubadora 

d'empreses

a Roca Umbert

Enguany torna, en la seva segona edició, una de les noves grans apostes del 
MAC, la Trobada de Podcàsting a Catalunya, una cita amb programa propi i una 
desena de sessions i la presència d'alguns dels protagonistes més destacats 
d'aquest format i també del món radiofònic. La jornada serà inaugurada pel 
periodista i director i presentador del programa Carne Cruda, Javier Gallego. 
També hi participaran el periodista i guionista Jordi Évole, que parlarà de la seva 
experiència en el podcast Los días contados, que va emprendre en el confinament, i 
el politòleg Pablo Iglesias, a través d'una connexió en streaming amb 
l'enregistrament en directe del podcast La Base. De fet, el director de l'Observatori 
de la Ràdio a Catalunya, Josep M. Martí, assegurava que "l'impuls del consum 
d'àudio té a veure amb el paper que hi han pres actors, periodistes i polítics".

L'oferta de la trobada es completarà amb una vintena de ponents de 
companyies com Prisa Radio, Ivoox, Podimo, Podium i molts podcasts d'èxit.

El fòrum de podcasters

que mai, en un sector molt can-

viant", concloïa l'alcaldessa.

L'assistència al MAC és gratuïta o 

només cal inscriure's al web audi-

ovisualmac.cat, en el qual també es 

pot consultar el programa. M.ERAS

LA CLAUSURA SERÀ LA GALA DELS
PREMIS DE LA COMUNICACIÓ LOCAL 2022
■ El MAC es clourà amb l'acte de lliurament dels Premis de la Comunicació Local 
2022, en una gala que es vol fer a l'exterior de Roca Umbert. Són reconeixements 
a la creativitat i trajectòria dels mitjans audiovisuals de proximitat, i tenen set 
categories: televisió, ràdio, digital, continguts de vídeo, àudio, multimèdia i 
trajectòria professional –precisament Jordi Évole, qui també participarà al MAC 
com a ponent, rebrà aquest guardó. VOTV també està nominada a dues categories. 

D'altra banda, pel que fa a premis, el MAC també acull el 10è Concurs de Guió 
de Projectes Transmèdia, i la quarta edició del Premi MAC-Fantàstik Granollers.
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Fa un any, en el marc dels actes de 

commemoració del 83è aniversari 

del bombardeig, es va presentar el 

projecte Contra l'oblit. Crida a la 

memòria del bombardeig, que té 

com a objectiu aconseguir reco-

llir els darrers testimonis (orals, 

escrits, en imatge i, fins i tot, fonts 

secundàries) del bombardeig. 

Amb tots els testimonis, el perio-

dista i escriptor Albert Forns pre-

pararà un diari del bombardeig 

arxiu

MEMÒRIA HISTÒRICA  GRANOLLERS COMMEMORA DIMARTS EL 84è ANIVERSARI DE L'ATAC DE LES TROPES FEIXISTES DE 1938 SOBRE LA CIUTAT

La campanya  'Contra l'oblit' es 
clou amb un acte d'agraïment 
als testimonis del bombardeig

RECORD AL CEMENTIRI  El 31 de maig es commemora el bombardeig 

Un mestre renovador, víctima de l'exili

Dijous, Can Jonch acollia la presentació d'un llibre, editat per la col·lecció 
Marcòlic de l'editorial Alpina, que recupera la memòria de la figura de 
Jaume Vivé, de la mà de Montserrat Garriga Paituví. El mestre Jaume Vivé 

Alerm. De Granollers a l'exili explica també el model renovador de l'escola 
republicana i com molts d'aquells mestres moderns van haver d'exiliar-se. 
D'altra banda, també en el marc de la bibliografia històrica, dimecres
es presentava a Can Jonch 1939. La caiguda de Barcelona, d'Andreu Claret.

xavier solanas

del 31 de maig de 1938, una obra 

que contribueixi al coneixement 

de la història del bombardeig a 

partir de les vivències personals 

dels qui el van patir, fet amb visió 

literària, que pugui esdevenir una 

obra que arribi a un públic ampli.

La crida per trobar nous tes-

timonis es clourà ara per tal que 

Forns pugui iniciar la fase de 

redacció del diari. Així, dilluns (18 

h) es farà a la Sala Tarafa l'acte de 

tancament de la campanya i de 

reconeixement a la cinquantena 

de testimonis del bombardeig de 

Granollers que han compartit al 

llarg dels anys la seva memòria 

amb la ciutat. Hi participarà Al-

bert Forns, alumnat de l'escola 

Pereanton i testimonis del bom-

bardeig del 31 de maig de 1938.

Memorial del dia 31 a les 9 h
Dimarts (9 h), es farà al Cementiri 

de Granollers l'acte memorial del 

84è aniversari del bombardeig de 

Granollers i d'homenatge a les víc-

times. Com cada any, aquest acte 

es farà coincidint amb l'hora exac-

ta en què cinc avions italians Savo-

ia-S 79, amb base a l'illa de Mallor-

ca i al servei del general Franco, 

van bombardejar la ciutat. L'atac 

va durar un minut i va causar nom-

brosos morts i ferits, com també la 

destrucció del centre de la ciutat. 

Dues víctimes més
La xifra de víctimes registrades 

és ja de 227 morts. En el marc de 

la feina contiuada que es fa des 

de l'Arxiu Municipal i Can Jonch, 

durant l'últim any s'han pogut do-

cumentar dues víctimes més (Pro-

vidència Casanovas Isbert i Maria 

Campmany Franques) que s'han 

afegit al llistat de morts i també al 

bosc de la Pau.

Precisament, diumenge es farà 

la caminada al bosc d la Pau, que 

sortirà a les 11 h de Can Jonch i 

que es preveu que a partir de les 

11.30 h, ja al bosc, s'obri el micro 

per fer-hi lectura de textos, poe-

mes i pensaments sobre la pau, 

amb la col·laboració de l'Ateneu 

de Granollers i les biblioteques de 

la ciutat.

A més, tant diumenge, d'11 a 13 

h, com dimarts, de 18 a 20 h, es fa-

ran visites guiades al regufi de la 

plaça Maluquer i Salvador.  m.e.

La història política d'Europa i de 

gran part d'Occident ha estat con-

dicionada, des de la seva arribada 

al poder, per l'Església de Roma. 

No es podria entendre la configu-

ració dels actuals estats europeus 

sense el paper dels diferents pa-

pes al llarg de la història en les 

guerres de religió, en el dret de 

successió dels monarques més 

importants d'Europa, en la pui-

xança i caiguda dels imperis més 

poderosos o en la configuració de 

l'ideari teològic i cosmogònic que 

ha dominat Europa durant una 

bona colla de segles. Per tot ple-

gat, l'historiador granollerí Diego 

Sola ha vist la necessitat de posar 

negre sobre blanc les fases histò-

riques de la "institució més anti-

ga del món –juntament amb la 

casa imperial japonesa–".

Així, aquest dimecres ha tret 

a la llum el llibre Història dels 

papes, editat per Fragmenta en 

català –és la primera obra en ca-

talà d'aquesta temàtica– i castellà 

simultàniament, en el marc de la 

col·lecció Introduccions.

Diego Sola, que és doctor en 

història moderna i professor a la 

Universitat de Barcelona i direc-

tor del màster en Història i Iden-

titats en el Mediterrani Occienta-

dal, divideix Història dels papes 

en tres grans blocs. En primer lloc 

explica la creació d'aquesta figura 

i el seu desenvolupament inicial 

fins a l'edat mitjana. En un segon 

capítol presenta la crisi del model 

anterior de la institució, des del 

Renaixement fins a la Il·lustració. 

Finalment, mostra el papat des 

d'aleshores fins ara. L'obra conté 

també la relació completa de pa-

pes amb la durada del seu pontifi-

cat i un índex històric. A més, "fa 

un interessant excurs per ex-

plicar la vinculació de Catalu-

nya amb el papat, per exemple 

a través de la figura d'Adrià VI, 

que havia sigut bisbe de Torto-

sa", explica l'editor de Fragmen-

ta, Ignasi Moreta. 

L'apunt local
De fet, Diego Sola ja tractava a 

la sèrie d'articles publicats per 

SomGranollers Connexions gra-

nollerines, una vinculació local 

amb la cort papal, en aquest cas la 

instal·lada a Avinyó. Allà hi va fer 

carrera eclesiàstica el granollerí 

FRAGMENTA HA EDITAT EL LLIBRE, QUE HA SORTIT A LA LLUM AQUEST DIMECRES, EN  CATALÀ I CASTELLÀ SIMULTÀNIAMENT

Diego Sola publica 'Història del papes'
Aquest maig també ha vist la llum una altra obra fruit del 

treball de Diego Sola, en aquesta ocasió com a curador 

amb Pere de Manuel i coautor –amb cinc més, entre els 

quals el director de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental,  

Xavier Pérez– del llibre La presència cartoixana a  

Catalunya (segles XII-XX), publicat per Edicions UB, com 

a primer volum de la col·lecció Quaderns de Montalegre, 

dedicada a les ordres religioses i al seu llegat patrimonial. 

L'obra recull les recerques més actuals sobre la Cartoixa 

a Catalunya, i se centra en els dos monestirs més  

destacats: Montalegre i Escaladei. El llibre aborda la vida 

monàstica i la petjada en àmbits com la literatura, l'art i l'arquitectura, a més de 

l'espiritualitat. Sola hi ha escrit el capítol introductori La cartoixa a Catalunya: un 

patrimoni històric, artístic, paisatgístic i espiritual.

Mes d'estrenes bibliogràfiques
arxiu

DIEGO SOLA

Miquel de Ricomà, fins que va en-

trar al cercle del cardenal Pierre 

Roger de Beaumont, qui el 1342 

va esdevenir el papa Climent VI, 

qui el va nomenar bisbe de Vic, 

primer, i després, de Barcelona.

Sola ja va publicar la seva tesi 

doctoral, El cronista de China. 

Juan González de Mendoza, entre 

la misión, el imperio y la historia 

(Publicacions de la Universitat 

de Barcelona i Institut Confuci de 

Barcelona, 2018) i La Història dels 

papes que Fragmenta edita ara no 

és la primera incursió de Sola en el 

camp de la divulgació de la història 

de les religions. L'any 2017 ja va 

publicar Europa se desangra. Las 

guerras de religión (Bonalletra Al-

compás - EMSE).  m.e.
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GRAN INAUGURACIÓN

31 Mayo 2022 de 17 a 19 h

Cóctel de bienvenida
Música en directo 
Canapés 
Photocall 
Alfombra de entrada

ESTRENO DE LAS NUEVAS OFICINAS 

DE CENTURY 21 URBAN

CELEBRA CON LA FAMILIA CENTURY 21
ESTE EVENTO

PARETS DEL VALLÈS
Av. Catalunya, 118

urban@century21.es
urban.century21.es

93 360 67 27

C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

ESTUDI BIOMECÀNIC 
DE LA MARXA

 Plantilles esportives

 Plantilles infantils

 Plantilles peu diabètic

ESTUDI 
+ 

PLANTILLES 
DE FIBRA 

DE CARBONI
130€
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Staci SPAIN  
www.staci.com

También en Alcalá de Henares

Av. Sant Julià, 84-88
08403 GRANOLLERS
     93 840 42 97

Pol. Ind. Valldoriolf · La Torreta 
C/ Alfred Nobel, 11-13
08430 LA ROCA DEL VALLES
     93 860 49 84

Poligon Industrial Can Montcau 
Can Montcau, 9-17 Nave C3
08186 LLICÀ D’AMUNT
     93 860 49 84                 

LOGÍSTICA 
MULTICANAL 
DESDE 2001

Staci, como especialista en 
logística de preparación de pedidos
(«fulfilment») ofrece soluciones 
de logística y distribución BtoB
(puntos de venta, redes comerciales, 
instalaciones industriales, técnicos 
y comerciales itinerantes 
y plataformas de venta) y BtoC, DtoC 
y comercio electrónico.

Un grup de famílies del barri Lle-

doner es van manifestar dijous a 

la tarda davant la porta de l'Escola 

Lledoner per protestar per la man-

ca de places a l'escola pública al 

barri per donar cobertura a la de-

manda de P3 d'un veïnat en creixe-

ment. Els pares i mares han fet ar-

ribar a la Regidoria d'Educació i al 

Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat el seu malestar pel que 

consideren una "manca d'infra-

estructures educatives a la zona 

nord" de Granollers.

"Molt probablement algunes 

famílies de la zona es quedaran 

sense plaça educativa al seu en-

torn i hauran de desplaçar-se 

en molts casos fins a 40 minuts 

caminant o amb la necessitat 

d'agafar el cotxe per portar el 

seu fill a l'escola, ja que les es-

coles amb places lliures estan 

situades als afores de la ciutat, 

zona sud, est o oest", lamenten 

les famílies afectades.

Tot i la baixada de la natalitat a 

Dimarts, la pista polivalent de 

Canovelles va acollir la cinquena 

edició de la Vallèsbot, el projecte 

intermunicipal per la implemen-

tació dels coneixements de la 

robòtica i tecnologia a reptes de 

caràcter social de l'entorn proper. 

Uns 800 alumnes de 19 centres 

de primària i secundària de Grano-

llers (11), Canovelles (6), la Roca 

del Vallès (1) i les Franqueses del 

Vallès (1) han participat en el pro-

jecte, que, en aquest curs 2021-

2022, s'ha centrat en la bicicleta 

amb el títol Pedalem la Vallèsbot. 

D'aquesta manera, s'ha plantejat 

a l'alumnat participant que doni 

resposta a reptes relacionats amb 

aquest mitjà de transport, tot apli-

cant la robòtica i la tecnologia. Al 

llarg del curs han desenvolupat els 

ginys i les creacions que van pre-

sentar dimarts. Hi ha hagut propos-

tes diverses com cascs intel·ligents 

per alertar els ciclistes de possibles 

perills, detectors d'obstacles o, fins 

i tot, ginys per mantenir la persona 

que va en bicicleta hidratada.

La Vallèsbot busca més 
seguretat per a la bici

M.R.

M.R.

EDUCACIÓ LES FAMÍLIES ALERTEN DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC A LA ZONA NORD DE LA CIUTAT AMB MÉS DE 400 ALUMNES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

Protesta per manca de places 

públiques de P3 al Lledoner

LA PROTESTA DE DIJOUS

CASC INTEL·LIGENT

Granollers i al conjunt del país, els 

convocants alerten que, en el cas 

del Lledoner i Nord, la demografia 

i l'empadronament als barris va en 

augment. "La situació s'ha agreu-

jat amb la decisió de baixar les 

ràtios de les aules, una mesura 

que aplaudim, però que no ha 

anat acompanyada de cap inver-

sió en cap nou centre ni en cap 

nova línia", alerten.

Les famílies consideren un error 

que Granollers sigui zona única a 

l'hora de triar centre. "En comptes 

d'evitar la segregació, només ha 

aconseguit augmentar-la i, alho-

ra, dificultar a algunes famílies 

la conciliació de la vida familiar 

i laboral. A més, la zona única fo-

menta l'educació concertada, ja 

que moltes famílies que es veuen 

obligades a desplaçar-se acaben 

matriculant els seus infants en 

centres concertats més propers 

a la residència", apunten.

En concret, a la zona Nord de 

Granollers, hi ha 40 noves places 

de primer curs d'educació infantil, 

insuficients per les 55 sol·licituds 

presentades. Les famílies també 

alerten que l'oferta pública a l'es-

cola bressol municipal El Teler 

també és insuficient. A P1 l'oferta 

de places és de 14, malgrat que les 

sol·licituds augmenten fins a les 

38. A P2 ens trobem en la mateixa 

situació, les places ofertes són 16 i 

les preinscripcions 44. 

395 alumnes d'onze centres 

educatius de Granollers s'han su-

mat a aquesta cinquena edició. Hi 

han participat les escoles Ferrer 

i Guàrdia, Joan Solans, Lledoner, 

Mestres Montaña, Pereanton, Po-

nent, Salvador Espriu i Col·legi 

l'Estel; i els instituts Celestí Belle-

ra, Marta Estrada i Escola Munici-

pal del Treball. També hi ha par-

ticipat alumnat de l'Escola Joan 

Sanpera de les Franqueses. M.E.
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Un grup de 4t d'ESO de l'Esco-
la Municipal del Treball (EMT) 
de Granollers ha estat triat com 
a guanyador de The Challenge 
2022, un projecte d'EduCaixa –de 
la fundació la Caixa– que planteja 
el repte de desenvolupar projetes 
innovadors emmarcats dins els 
Objectius de Desenvolupament 

nollerí premiats viatjaran a Silicon 
Valley aquest estiu per conèixer en 
persona les universitats i les em-
preses capdavanteres de la meca 
de la tecnologia. L'experiència als 
Estats Units, entre el 28 de juny i el 
12 de juliol, comptarà a més amb 
la presència del popular youtuber 
mallorquí Miquel Montoro, ambai-

Sostenible (ODS) i que s'adreça a 
alumnat d'ESO i batxillerat d'ar-
reu de la península. En total, s'han 
premiat 77 joves (22 equips), dels 
quals 4 formen part d'equips cata-
lans, com els de l'EMT. S'hi havien 
presentat 1.252 candidatures de 
297 centres educatius.

Així, els alumnes del centre gra-

la caixa

EDUCACIÓ  L'ALUMNAT DE 4t D'ESO HA PRESENTAT A THE CHALLENGE 2022 EL PROJECTE 'TRADICIÓ 3D', D'INCLUSIÓ PER A PERSONES INVIDENTS

Un grup de l'EMT guanya un concurs 

d'EduCaixa i viatjarà a Silicon Valley

LA PRESENTACIÓ  Els alumnes de l'EMT guanyadors estan cursant 4t d'ESO

AMB JORDI ÉVOLE, JAVIER GALLEGO (CARNE CRUDA) 

I MÉS PROTAGONISTES

ENREGISTRAMENT EN DIRECTE  
DEL PODCAST LA BASE, AMB PABLO IGLESIAS

LA NOVA GENERACIÓ  

DE CINEASTES CATALANES

METAVERS: REPTES I OPORTUNITATS  

PELS MITJANS AUDIOVISUALS

NOUS NÍNXOLS D’OCUPACIÓ PER A PERIODISTES

FIRA MAC (AMB ESPAIS EXPOSITIUS)

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
GRANOLLERS | 1 JUNY 2022

INSCRIPCIONS GRATUÏTES A:

ORGANITZA

www.audiovisualmac.cat

xador de The Challenge 2022.
El grup de l'EMT ha guanyat 

amb el treball Tradició 3D, un pro-
jecte web de venda de figures 3D 
d'interès cultural i patrimonial, i 
que posa atenció en la inclusió de 
les persones invidents i la soste-
nibilitat. Així, el plàstic reciclat es 
transforma i reutilitza com a ma-
tèria prima per a una impressora 
eD que crea les figures amb una 

base en la qual s'inclou l'escrip-
tura braille i un àudio explicatiu. 
En el vídeo de promoció del pro-
jecte, es pregunta a un jove amb 
els ulls envenats com s'imagina la 
Porxada o els gegants de la festa 
major, i explica el procés per fer-
ne rèpliques de petit format amb 
la informació perquè les persones 
invidents coneguin aquest patri-
moni local.  m.e.

El proper dijous, 2 de juny, des 
del projecte Climatubers –amb la 
col·laboració del Cinema Edison, 
Granollers Pedala, la Biblioteca de 
Roca Umbert i l'associació Ecoser-
veis– organitza la primera Mostra 
d'Audiovisuals i Crisi Climàtica, 
una sessió de tarda en què es pro-
jectaran els curtmetratges resul-
tats de les cinc edicions dels tallers 
de Climatubers a Granollers i es 
presentarà el projecte, que treba-
lla el vídeo participatiu com a eina 
per mostrar la dimensió d'inclusió 
social del canvi climàtic a nivell 
europeu. Mitjançant les eines di-
gitals i campanyes de difusió en 
línia, els beneficiaris adquireixen 
noves habilitats digitals relaciona-
des amb la creació de continguts 
visuals, la narració d'històries i la 
comunicació en línia.

La Mostra d'Audiovisuals i Crisi 
Climàtica començarà a les 18.30 
h amb el photocall Vull un món de 

colors al cinema Edison. Seguida-
ment, a les 19 h, està previst que 
l'alcaldessa, Alba Barnusell, obri 
l'acte de presentació del projec-
te i posteriorment la periodista i 
presentadora de Via Verda (RNE), 
Pilar Sampietro, pronunciarà la 
conferència Enverdim la ciutat 

per encarar la crisi climàtica. Exc-
tinction Rebellion Joves i Acció 
Ecofeminista faran la xerrada De 

l'acció a la mobilització contra 

l'emergència climàtica.

Vídeo i imatge sensibilitzadores
La mostra continuarà amb la pro-
jecció dels vídeos participatius de 
Climatubers (20 h) i un torn obert 
de debat. El regidor de Medi Am-
bient i Espais Verds, Albert Camps, 
clourà l'acte amb la visita a l'expo-
sició Climatubers: acció climàtica 

ciutadana, que s'ha pogut veure a 
la Biblioteca de Roca Umbert des 
de mitjan d'abril i que aplega les 
fotografies fetes als tallers grano-
llerins, que ara es poden veure al 
cinema Edison.

Climatubers – Influencers for 
change  és un projecte europeu del 
programa Erasmus+ format per 
socis participants de 5 països de la 
UE: Àustria, França, Itàlia, Estònia 
i Espanya. El projecte treballa per 
vincular les tecnologies digitals 
amb l'acció social i climàtica, amb 
la finalitat de contribuir a l'activa-
ció del debat públic i la creació de 
solucions per a futurs més soteni-
bles. Té una durada de 3 anys i fi-
nalitzarà el gener de 2024.  

MEDI AMBIENT  LA TARDA DEL 2 DE JUNY AL CINEMA EDISON

Climatubers organitza la 

primera mostra d'audiovisuals 

sobre la crisi climàtica
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ENS TROBAREU A LA FIRA 
PAVELLÓ 3 · MENJAR BÉ 

ESTAND 19
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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

Posem a l’abast del teu negoci tot un 

ventall de serveis que donen solucions 

a les vostres necessitats: 

Selecció de professionals qualificats

Plans de recol·locació 

EU Recruiting 

Trainees & Graduates

Externalització de RR.HH 

Suport en el canvi del procés executiu 
i de gerència 

ESTRENA NOVES 

OFICINES

Amb unes noves oficines, 

més dinàmiques, i tot 

l’equip en marxa 

oferint solucions a les 

empreses en procés de 

selecció d’oficials amb 

experiència. 

Helpoint té com a objectiu 

ajudar als empresaris 

en la difícil tasca de 

cercar professionals, 

d’aconseguir contractar-

los i de fidelitzar-los. 

Treballem per mantenir 

a la disposició del teu 

negoci una borsa de 

candidats orientats en la 

millor opció laboral, amb 

la disponibilitat real de 

canvi i de manera àgil. 

ET CONVIDEM A LES NOSTRES OFICINES: 

Carrer Foment, 17 1r Granollers 

Parlem?

En el marc del projecte Només 

d'anada, que impulsa l'Ajuntament 
de Granollers sobre els viatges mi-
gratoris, dijous va tenir lloc a Roca 
Umbert l'últim dels diàlegs amb 
persones que han migrat a Cata-
lunya des de diversos països del 
món i que durant un mes i mig han 
explicat la seva experiència tant a 
alumnes d'escoles i instituts com al 
públic en general. És el cas del gha-
nès Ousman Umar o de l'afganesa 
Nadia Ghulam, entre d'altres.

L'últim diàleg, que duia per títol 
Les filles dels estrangers i estran-

geres, el van compartir l'escripto-
ra Najat El Hachmi, filla de pares 
marroquins, i la cantant Yolanda 
Sey, amb pares originaris de Gha-
na. Totes dues han crescut a Osona 
i han viscut la infància i la joventut 

de migrants, vas construint la 

teva identitat a mesura que vas 

tenint informació, tant de la 

teva història personal i familiar 

com del poble i el país on vius", 
deia El Hachmi. "La literatura em 

va servir per apropar-me a una 

realitat que m'era llunyana, i 

de fet tinc escrits meus amb 12 

anys en què ja m'explicava a mi 

mateixa i com d'estranya em 

sentia en diferents àmbits". Per 
a Sey, "l'adolescència pot ser un 

moment turbulent, perquè tens 

molta necessitat d'acceptació, 

de sentir-te part de la comuni-

envoltades d'un entorn social i cul-
tural diferent del que vivien a casa.

"Quan ets petit vius la comple-

xitat i les diferències amb molta 

naturalitat; la diversitat és la 

teva normalitat, i això no et ge-

nera cap conflicte", deia El Hac-
hmi. "T'adones de la diferència, 

perquè veus que la base cultural 

dels teus companys de classe 

és diferent   –el menjar, les can-

çons, el color de la pell...– però 

no li dones gaire importància", 
confirmava Sey. "Els conflictes 

venen després, quan surts del 

teu entorn habitual". I això passa, 
sobretot, en l'adolescència, quan 
tots els joves busquen definir la 
seva identitat i aflora el racisme 
més o menys subtil i els tòpics so-
bre la immigració. "Quan ets filla 

X.L.

CIUTADANIA DIUMENGE VA ACABAR A ROCA UMBERT 'NOMÉS D'ANADA', UN PROJECTE COMISSARIAT PER LA FILÒSOFA EULÀLIA BOSCH SOBRE LES MIGRACIONS

"Soc híbrida i 
n'estic orgullosa"

DIÀLEG  Najat El Hachmi i Yolanda Sey, dijous a Roca Umbert

tat". "Per això jo feia tot el possi-

ble perquè tothom em conegués, 

per fer notar que era d'aquí i, 

per tant, que em tractessin bé".
Sey afegia que els fills de mi-

grants s'han de qüestionar la seva 
identitat des de ben joves, cosa 
que els altres adolescents no fan. 
Per això és clau el paper de l'es-
cola i l'institut, que han de trencar 
els relats associats a la immigra-
ció. Per exemple, lamentava, "és 

habitual que a l'institut qües-

tionin la voluntat d'un fill de 

migrant de voler fer batxillerat 

i anar a la universitat amb el 

pretext que és un camí difícil".
Per a El Hachmi, encara avui hi 

ha molts prejudicis associats a l'ori-
gen i la procedència de les perso-
nes. "Això fa que, sobretot quan 

ets jove, amaguis interessos o 

activitats que creus que no seran 

acceptats", però afortunadament 
"el sentiment de pertinença es 

va teixint al llarg de la vida, en 

funció de les relacions i els vin-

cles que vas establint". I afegia: 
"els migrants i fills de migrants 

sovint carreguem el deure d'ha-

ver de trencar els prejudicis que 

s'han consolidat sobre la nostra 

comunitat". "Per exemple, quan 

hi ha atemptats terroristes isla-

mistes sembla que tots els mu-

sulmans en tinguem la culpa i 

que hàgim de donar explicacions 

del que fan altres persones".
Sey apuntava que "encara hi ha 

la pressió dels bons i dels mals 

immigrants, els que s'integren 

a la comunitat local i els que no. 

I aquesta és una pressió molt 

dolenta per a un adolescent". I 
concloïa la xerrada fent una crida 
a trencar tots els tòpics associats a 
la procedència o al color de la pell: 
"Soc d'aquí i alhora filla d'es-

trangers: soc híbrida i n'estic 

del tot orgullosa". X.L.

L'escriptora Najat El Hachmi i la cantant 

Yolanda Sey expliquen la seva experiència

com a filles de migrants a Catalunya
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Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

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

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

www.jubanyassociats.com

Experiència i Professionalitat
Montse Jubany

MÚSICA I POESIA 

PER REIVINDICAR LA 

REPÚBLICA CATALANA

Jaume Sastre i Carles Furriols, activistes per la llengua que entre el 20 i el 28 d'abril
van fer vaga de fam com a protesta per la modificació de la Llei de política lingüís-
tica que ha de votar el Parlament, van ser homenatjats dissabte a Granollers en un 
acte que duia per títol 1 d'Octubre, ni presos ni exiliats: república catalana. Persistir 

en la Paraula del Poble. Va ser un homenatge poètic i musical organitzat pel col-
lectiu Poetes i Músics per la República, en col·laboració amb l'ANC de Granollers i 
Òmnium del Vallès Oriental. Van participar-hi Pep Cruanyes, Àngels Marzo, Carles 
Sanuy, Ter Tarrida, Eduard Casas, Pere Suau, Montse Assens, Carme Sansa, Santi 
Montagud, Assumpta Redondo, Josep Tero, Xavier Baró, Jordi Corominas, Albert 
Cuevas, Elena Cuevas i Biel Majoral. "Són actes que fem arreu per recordar que 
l'1 d'octubre del 2017 vam fer un referèndum d'autodeterminació que vam gua-
nyar, i per reivindicar, per tant, la república catalana", deien els seus impulsors.

TONI TORRILLAS

POLÍTICA L'ACTE TAMBÉ MOSTRA SUPORT ALS EXILIATS I REPRESALIATS PER LA CAUSA CATALANA

Granollers va acollir dimarts re-

presentants de Rivas Vaciama-

drid, València, Vitòria, Rosario, 

París i Ujjain, 6 de les 21 ciutats 

del món que han signat el Repte de 

Barcelona per a la bona alimenta-

ció i el clima. La finalitat és conèi-

xer i compartir experiències d'èxit 

en polítiques públiques d'alimen-

tació sostenible i saludable.

La trobada va començar a Pa-

lou,on van visitar l'obrador de 

formatges de Caseus Afinadors i 

el grup de consum agroecològic 

La Magrana Vallesana. Tot seguit 

hi va haver una recepció institu-

cional a l'Ajuntament, on es van 

presentar els compromisos assu-

mits per l'Ajuntament de Grano-

llers en l'àmbit del Repte de Bar-

celona. La jornada va finalitzar al 

Museu de Ciències Naturals, amb 

la presentació i visita del Banc de 

Llavors del Vallès Oriental.

El Repte de Barcelona per a la 

bona alimentació i el clima és una 

crida als municipis perquè assu-

meixin compromisos per transfor-

mar els seus sistemes alimentaris 

i fer front a l'emergència climàti-

ca, una iniciativa que proposa uns 

indicadors bàsics per comprendre 

els impactes positius que aquests 

compromisos podrien suposar en 

termes pràctics per al municipi, la 

seva ciutadania i el clima.

TROBADA DE CIUTATS COMPROMESES AMB EL MEDI AMBIENT

Repte per a la bona
alimentació i el clima

Trobada amb funcionaris europeus
Una delegació de 13 ajuntaments –entre els quals Granollers– de l'àrea de 

Barcelona va viatjar a Brussel·les la setmana passada per trobar-se direc-

tament amb funcionaris de les institucions europees que actualment defi-

neixen polítiques i desenvolupen programes rellevants per als municipis. 

La delegació va assistir a trobades sobre democràcia, finançament, drets 

socials, medi ambient i innovació a la Comissió Europea i va participar 

en reunions al Comitè Europeu de les Regions i al Parlament Europeu.
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Liss Novoa estudià Filologia 

a la Universitat de Barcelona; 

Ciències Empresarials pel Centre 

Universitari d'Estudis Financers 

de Madrid; és advocada i 

màster en Dret per la Universitat 

de Girona, i en Dret Concursal pel 

Col·legi d'Advocats de Barcelona. 

Ostenta, així mateix, un màster 

en Mediació Mercantil i 

Administració Concursal. 

I precisament sobre aquest 

mateix àmbit concursal té 

intenció de fer el Doctorat. 

   Una formació que ha pogut 

complementar amb una dilatada 

experiència laboral; abans 

d'exercir com a advocada, va 

ocupar càrrecs directius en 

banca. Amb només 21 anys ja era 

directora d'una ofi cina bancària. 
Una dilatada formació que avala 

la bona feina del seu despatx i 

dóna solvència al seu objectiu: 

que la tranquil·litat arribi a totes 

aquelles llars que pel motiu que 

sigui es veuen abocades a afrontar 

el papagament d'un deute que no 

poden assumir. 

Liss Novoa ha viscut sempre vincu-

lada al món mercantil, empresarial i 

bancari, que la va fer cursar la car-

rera de Dret i optar per dedicar-se 

a aquestes àrees des de la vessant 

jurídica. Conversem amb ella per 

conèixer la llei de la segona opor-

tunitat i com benefi ciar-se'n. La so-
lució defi nitiva als deutes per poder 
tornar a començar de zero.

–Quins són els servei professionals 

que ofereix On Legal?

–Oferim serveis de dret concursal, 

civil, bancari, societari i de media-

ció. En el cas específi c del concur-
sal, estem especialitzats en la Llei 

de la Segona Oportunitat (persones 

físiques) o bé el concurs de credi-

tors empresarial (persona jurídica).

–Quina és la fi nalitat d'aquesta llei?
–Ofereix la possibilitat d'obtenir el 
perdó dels deutes a les persones fí-

siques deutores de bona fe que no 

poden fer front als seus compro-

misos de pagament. La llei permet 

que una persona física, consumidor 

o autònom, tingui la possibilitat de 

deixar de carregar els deutes que 

mai podrà satisfer i tenir una nova 

oportunitat professional i personal. 

–I allibera de tots els deutes?

– Tot dependrà de la situació econò-

mica de la persona, però aquest és 

l'objectiu. Els deutes amb l’adminis-

On Legal, el despatx que més procediments 
concursals de segona oportunitat ha defensat

> LISS NOVOA, D'ON LEGAL, ÉS LA LLETRADA QUE ENCAPÇALA AQUEST DESPATX LÍDER EN LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES A PARTICULARS I EMPRESESES

tració pública són tractats de mane-

ra diferent: s’ha d’arribar a un pla de 
pagaments dins de les nostres pos-

sibilitats durant cinc anys. 

–I es preveuen canvis de normativa...

–Sí, hi haurà aviat canvis de norma-

tiva, ja que la condonació de deutes 

amb l'administració no es contem-
plara. Qui es trobi en aquesta situa-

ció cal que actui ràpid.

–Hi ha algun límit de quantitat?

–La llei estableix que no sigui supe-

rior a 5 milions d'euros. 
–Qualsevol persona pot trobar-se 

en una situació que l'aboqui a un 

deute inassumible?

–Hi ha situacions que no es poden 

controlar. Administradors de socie-

tats que s'han vist obligats al tanca-
ment, o treballadors que tenien un sou 

que ha minvat a causa de les circums-

tàncies. O fi ns i tot pares que s'han 
vist obligats a avalar els fi lls per la 
compra d'un habitatge. Avals que, 
al meu parer, són abusius perquè si 

ets avalador d'una operació que es 
paga, què hi guanyes? Res. Però si 

aquesta operació fi nancera no es 
paga, què hi perds? Tot.

ON LEGAL és una empresa de 

serveis jurídics que té com a 

objectiu poder oferir, a empreses i a 

particulars, l'assessorament 

jurídic necessari i adequat a cada 

cas, des del màxim rigor, per tal que 

cada client rebi l'assistència legal 

adequada a les seves circumstàncies. 

El gabinet, ubicat a Granollers a la 

seu de l'Icavor, està liderat per Liss 

Novoa, la lletrada que des 2016 ha 

presentat més procediments de la llei 

de segona oportunitat de persones 

físiques a Catalunya. I amb una 

fiabilitat total: amb una consecució 

d'èxit del 100% dels casos en els més 

de 180 que ha representat.

UN AMPLI BAGATGE

–Vostè va aconseguir una sentència 

pionera a Lleida. Ens la pot detallar?

–En efecte. El jutge mercantil de Llei-

da tenia el criteri que l'habitatge del 
concursat, tot i que el seu valor sigui 

equiparable al valor de la hipoteca, 

i encara que aquesta es pagui cada 

mes, s'ha de posar a disposició del 
concurs i s'ha de perdre. No ho con-
templa així la Jurisprudència d'altres 
províncies, on són partidàries de que, 

si el valor és idèntic, incloure l'habi-
tatge en el concurs no benefi cia cap 
creditor. En canvi, perjudica el credi-

tor hipotecari. A més, la llei diu que 

tenim dret a un sostre.

–Però el jutge no ho va posar fàcil i 

van haver de recórrer...

–El jutge ens va denegar la con-

clusió d'un concurs si no entrava 
l'habitatge. Vam presentar un recurs 
d'apel·lació a l'Audiència Provincial 
de Lleida i ens van estimar totes les 

nostres pretensions, i van dictaminar 

que el concurs s'havia de resoldre 
mantenint l'habitatge. Va ser la pri-
mera sentència resolta a Lleida així.

–Quin cas amb més deute ha arribat 

en el seu despatx?

SOM EL DESPATX QUE MÉS LLEIS DE SEGONA OPORTUNITAT HA PRESENTAT ARREU DE CATALUNYA

No pots fer front als teus deutes?

Nosaltres t’ajudem 
a cancel·lar-los per llei!

Fem un cafè i t’ ho expliquem? 

93 510 62 13 
617 37 99 38

     @on.legal
hola@onlegal.cat 
www.onlegal.cat 

DESPATX A GRANOLLERS, 
 VIC I BARCELONA.

NATHAN DUMLAO / UNSPLASH

–Hem tingut casos en què l'exone-
ració ha estat a partir de 20.000 eu-

ros. El cas més elevat d'import que 
el client va ser exonerat va ser de 4,5 

millions. En aquest cas es tractava 

d'un constructor del Penedès que 
havia dut a terme diverses promo-

cions i les havia avalades i que la 

crisi de l'any 2009 de la bombolla 
immobiliària el va afectar de ple.

–S'implica molt en els casos?

–Tots tenen una particularitat, i hi 

poso molta passió a nivell emocio-

nal. M'han marcat casos com el d'una 
noia que havia avalat l'exmarit que la 
va deixar amb dues criatures i amb un 

pis amb més valor més que la hipo-

teca pendents. Casos de violència 

de gènere. O el d'uns pares, jubilats, 
que van avalar els fi lls una empresa 
nàutica a Palamós. Vam aconseguir 
exonerar a tots quatre d'un deute de 
900.000 euros. Haurien perdut tots 
els estalvis de la seva vida.

–Com us podem conèixer més?

–Us convido a visitar el nostre ins-

tagram i web on anem pujant sen-

tències i exemples dels casos que 

hem representat fi ns ara. ❉
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Granollers s'ha sumat a la Set-

mana Sense Fum, que s'iniciava 

dimecres i que culminarà dimarts 

31 de maig, Dia Mundial Sense 

Tabac, amb el lema El tabac: una 

amenaça per al nostre medi am-

bient, i taules informatives als 

equipaments sanitaris i al centre. 

L'Organització Mundial de la Salut 

(OMS) alerta de l'impacte medi-

ambiental del tabac, que cada any 

genera entre 340 i 680 milions 

de quilos de residus procedents 

de la indústria tabaquera. Un clar 

exemple és l'alta toxicitat que les 

burilles llençades a l'entorn pro-

voquen, contaminant el terra, les 

aigües i els ecosistemes naturals.

Així, dimecres es va convocar 

una caminada saludable  amb l'ob-

jectiu de recollir burilles voluntàri-

ament al parc del Congost i passeig 

Fluvial, i posar de manifest un dels 

efectes mediambientals que com-

porta el consum de tabac.

El consistori i els agents sani-

taris demanen a la ciutadania fer 

visible i continuar sensibilitzant 

sobre els efectes del tabac a tra-

vés fotografies a les xarxes que 

expressin la contaminació ambi-

ció Contra el Càncer a Barcelona. Es 

visualitzarà i es farà punt de reco-

llida de burilles. S'informarà sobre 

els efectes del consum de tabac i es 

lliuraran monografies i d'altres do-

cuments informatius per promoure 

l'abandonament tabàquic i els es-

pais sense contaminants del tabac.

A l'entrada principal d'hospita-

lització de l'Hospital, al llarg del 

matí, s'instal·larà un estand amb 

materials informatius per a la ces-

sació del tabac i fomentar uns en-

torns nets i lliures de fum, dirigit 

a professionals de l'entitat com a 

la ciutadania, amb entrega d'ob-

sequi a aquelles persones que es 

comprometin a deixar de fumar.

Els centres d'atenció primària 

de Granollers Nord (Bellavista i 

Corró), Centre (CAP Vallès) i Sud 

(CAP Sant Miquel) instal·laran tau-

les per tal de sensibilitzar sobre 

els efectes del consum de tabac i 

l'atenció que s'ofereix des d'aques-

tes àrees per l'abandó tabàquic.

També per dimarts, l'Associació 

Contra el Càncer a Barcelona ha 

organitzat un taller en línia de 18 

a 19.50 h, amb relació al control 

del tabaquisme.  M.E.

ental de les burilles amb l'etiqueta 

#ssfcat22 o #SumaSalut.

També dimecres Ràdio Grano-

llers va emetre una tertúlia radio-

fònica, amb la participació del Dr. 

Enric Barbeta, cap de Pneumologia 

de l'Hospital General de Granollers 

i Josep M. Suelves, cap del Servei de 

Prevenció i Control del Tabaquisme 

i de les Lesions en Agència de Salut 

Pública de Catalunya.

Dimarts, a la Porxada, s'instal·larà 

una taula informativa de 17 a 19 h, 

amb la participació de professionals 

de la salut de l'Ajuntament de Gra-

nollers, els centres d'atenció primà-

ria (CAP), l'Hospital General de Gra-

nollers, l'Agència de Salut Pública, 

la delegació del Vallès Oriental del 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de 

Barcelona i membres de les orga-

nitzacions d'Oncovallès i l'Associa-

Clàudia Pla-Narbona León, mem-

bre del Museu de Ciències Naturals 

de Granollers i integrant del Grup 

de Lepidòpters, ha estat reconegu-

da per la Institució Catalana d'His-

tòria Natural (ICHN) amb l'Ajut 

ICHN a la Dona Naturalista pel 

projecte Beure del fang: estudi dels 

abeuradors de papallones a Catalu-

nya. El treball s'emmarca dins del 

Grup de Recerca en Biodiversitat 

i Bioindicadors (BiBio) centrat en 

l'àrea de coneixement de l'ecologia.

El projecte pretén aprofun-

dir en aspectes poc estudiats del 

mud-puddling a Catalunya, un 

comportament que tenen algunes 

papallones, i altres insectes, d'ad-

quirir nutrients que es concen-

tren en tolls enfangats, marges de 

rieres, fruita podrida, excrements, 

carronya i, fins i tot, suor. Aquesta 

conducta genera un efecte de cri-

da que determina que en algunes 

zones s'hi formin agrupacions de 

diferents individus, anomenats 

abeuradors de papallones. Les pri-

meres observacions d'aquest suc-

cés van ser publicades l'any 1863 

Clàudia Pla-Narbona, 

Dona Naturalista 2022

SALUT  DIMARTS S'INSTAL·LARAN TAULES INFORMATIVES ALS CENTRES SANITARIS I AL CARRER MEDI AMBIENT INVESTIGADORA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

Sumats a la Setmana Sense Fum

 

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

JUNY 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

2 JUNY
9.30 a 13.30 h. Formació de 4 h. 
Empresa i emprenedoria.
11 CONSELLS DE MÀRQUETING 
PER A INICIAR EL TEU NEGOCI 
EN MOMENTS DE CANVI
Visió global del màrqueting necessari 
per a introduir el nostre producte 
o servei en el mercat. 
Granollers Mercat 

9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Empresa. Presencial.
COM SUPERAR LES EXPECTATIVES 
DEL CLIENT
Anticipar-se a les necessitats del client 
i tenir un contacte regular de qualitat 
és imprescindible en la situació actual.
Cambra de Comerç - delegació Granollers
9 a 14 h. Formació de 15 h. 
Empresa. Presencial. 
EINES AVANÇADES D’EXCEL
Conèixer totes les possibilitats que dóna 
el programa informàtic Excel amb 
la finalitat d’augmentar la productivitat 
i millorar la qualitat de la feina en el 
dia a dia.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

7 JUNY
10 a 12.30 h i de 10 a 13 h. 
Formació de 8 h. Empresa i emprenedoria.
COM INICIAR UN NEGOCI QUE VIU 
DE LES XARXES SOCIALS
Coneix quins models de negoci es poden 
desenvolupar a través de les mateixes 
i com es poden potenciar.
Granollers Mercat 

8 JUNY
9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Empresa. Presencial.
GUANYA PRODUCTIVITAT I TEMPS. 
ET DONEM LES EINES
Un conjunt d’eines, pràctiques i regles 
fàcils d’utilitzar i aplicables a la feina 
i a la vida en general, que et permetran 
optimitzar la teva productivitat.
Cambra de Comerç - delegació Granollers
14.30 a 16.30 h Formació en línia. Comerç.
TIKTOK: PER A QUÈ EM POT SERVIR?
Promociona el teu negoci i arriba 
a més públic.
Granollers Mercat 

10 JUNY
9.30 a 12 h. Formació en línia. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, 
fiscalitat, ajuts, capitalització de prestació 
de l’atur.
Granollers Mercat 

13 JUNY
9 a 14 h. 
Formació de 13 h. 
Empresa. Presencial.
COMERCIAL SÈNIOR: 
ADAPTA LA TEVA EXPERIÈNCIA 
A LA NOVA REALITAT
Un curs entretingut per a moure’t 
i tancar vendes amb tanta naturalitat 
i soltesa en l’entorn digital com en el 
cara a cara del món real.
Cambra de Comerç 
delegació Granollers
10 a 12.30 h i  de 10 a 13 h. 
Formació de 8 h. 
Empresa i emprenedoria. 
12 RECEPTES PER A GESTIONAR 
AMB ÈXIT LES FINANCES 
DE L’EMPRESA
Conèixer aquells aspectes bàsics 
de les finances, que qualsevol 
professional i/o persona empresària 
hauria de saber fer i gestionar.
Granollers Mercat 

14 JUNY
14.30 a 16.30 h. 
Formació  de 4 h en línia. Comerç.
DISSENYA LA TEVA CAMPANYA 
AMB CANVA
Crea els teus materials gràfics per 
promocionar millor el teu negoci a les 
xarxes socials o al teu e-commerce.
Granollers Mercat 

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

17 JUNY
9.30 a 12 h. 
Formació en línia. 
Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular metodologia 
àgil per desenvolupar la teva idea de 
negoci i crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat 

20 JUNY
10 a 12.30 h. 
Formació de 5 h. 
Empresa i emprenedoria.
CIBERSEGURETAT. PROTEGEIX 
LA TEVA INFORMACIÓ
Coneix quins són els riscos existents 
en l’entorn empresarial relacionats 
amb la ciberseguretat.
Granollers Mercat 

28 JUNY
9 a 14 h. 
Formació de 5 h. 
Empresa i emprenedoria.
CONEIX EL NETWORKING 
DE REFERÈNCIES: 
PARTICIPA EN UNA DINÀMICA 
REAL I SURT AMB CONTACTES 
INTERESSANTS!
El networking de referències comença 
a arribar amb força. 
Vine i t’ho explicarem.
Granollers Mercat 

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!

pel naturalista Henry W. Bates, 

però no va ser fins el 1974 que es 

va dur a terme el primer experi-

ment per estudiar-lo.

L'Ajut ICHN a la Dona Naturalis-

ta va néixer com una resposta a la 

baixa participació de dones en el 

Premi Torras-Foulon en les edici-

ons de 2020 i 2021, organitzat per 

la mateixa institució, i té com a ob-

jectiu impulsar la participació i la 

trajectòria d'investigadores en la 

recerca naturalista que requereixi 

treball de camp.  M.E.

mcng

CLÀUDIA PLA-NARBONA

Enguany es denuncien 

també els efectes

nocius que les burilles 

tenen en el medi ambient
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Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers 

www.toldosperez.com · info@grupotoldosperez.com

Consulteu condicions: subjectes a l’aprovació d’entitat financera

93 593 17 76
Gaudeix de 

l’estiu amb estil

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

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

15/05 Andrés Rodríguez García  60 anys 
15/05 Neus Granell Garcia  62 anys 
16/05 Joan Gimeno Escoda  60 anys 
17/05 Joana Almirall Julià  85 anys 
17/05 Maria Giménez Fernández     82 anys 
17/05 Maties Carles Casado   64 anys
17/05 Pablo Sarramia Casanovas     104 anys 
17/05 Eduardo López Azorín  59 anys
18/05 Juana González Umbría  94 anys 
18/05 Adrián Valdívia Vílchez  87 anys 
18/05 Josefa Monells Prat  98 anys 
18/05 Antonio Domínguez Gálvez  76 anys
18/05 Andrés Ulldemolins Ayuso  91 anys 
19/05 Vicente Rojas Pujol  85 anys 

19/05 Pedro Ureña Camón   93 anys
19/05 Lluïsa Espaulella Mercader  93 anys 
20/05 Ángeles Rebollo Soto  85 anys
20/05 Santos García Martínez  90 anys
20/05 Antonio Jurado López  67 anys 
20/05 Maria Corro Fernández  86 anys 
20/05 Isabel Pérez Navas  98 anys 
21/05 Ana Maria Regaño Planas  90 anys
21/05 Francisco Jiménez Urbano  57 anys
21/05 Pilar Serafín Bolsa     61 anys
22/05 Joaquín Jiménez Castro  92 anys 
22/05 Encarnación López Ortega  88 anys
22/05 M. Cinta Berenguer Sobrevia 93 anys
22/05 Fernando Pastor Quero     76 anys

La Diputació de Barcelona inicia 

aquesta setmana les obres de mi-

llora de d'accés al centre peniten-

ciari de Quatre Camins, al terme 

municipal de Granollers. L'actu-

ació té com a finalitat millorar el 

vial d'accés al centre penitenciari 

en el tram de l'antiga BP-5002, de 

titularitat de la Diputació, i que 

inclou el condicionament del pont 

sobre el ferrocarril que es troba 

en mal estat.

Les obres, que tenen un pressu-

post de licitació de 150.888 euros 

i un termini d'execució de tres 

mesos, inclouen la millora de la 

seguretat viària del pont amb la 

L'actuació també inclou un re-

picat del paviment que es troba 

deteriorat i l'aplicació d'un nou 

paviment amb aglomerat asfàltic, 

així com una millora de la senya-

lització amb la substitució dels 

senyals de preferència de pas per 

uns de nous. El planejament asso-

ciat al centre penitenciari preveu 

l'execució d'un vial d'accés des de 

l'enllaç de l'autopista AP-7 amb la 

carretera BP-5002. A l'espera de 

l'execució d'aquest nou accés, es 

va acordar el condicionament del 

vial en el tram de titularitat de Di-

putació i el seu posterior traspàs a 

l'Ajuntament de Granollers.

substitució dels sistemes de con-

tenció existents per uns actualit-

zats a normativa i la instal·lació 

d'una reixa antivandàlica sobre 

les vies, així com de la seguretat 

estructural del pont amb la repa-

ració de les deficiències existents 

a l'estructura del tauler.

URBANISME ELS TREBALLS, QUE DURARAN TRES MESOS, TENEN UN PRESSUPOST DE 150.888 EUROS

La Diputació arranja el
vial d'accés a Quatre Camins

L'objectiu és millorar

l'accés al centre

penitenciari en el tram

de l'antiga BP-5002

Atropellada una família que

creuava per un pas de vianants
Un adult i tres infants van ser 

atropellats diumenge al migdia, 

al voltant de les 12 h, mentre tra-

vessaven per un pas de vianants 

al carrer Girona, a l'altura del nú-

mero 50. Segons fonts policials, un 

home travessava el pas de vianants 

acompanyat dels seus tres fills, me-

nors d'edat, quan un cotxe conduït 

per un home de 93 anys va enves-

tir-los. El conductor, que va donar 

negatiu en la prova d'alcoholèmia, 

va manifestar que no havia vist 

com aquestes persones travessa-

ven el carrer. Arran del xoc, el pare 

va resultar ferit lleu i traslladat a un 

centre hospitalari, mentre que els 

tres menors d'edat van sortir-ne 

il·lesos. La Policia Local va retirar 

temporalment el permís de circu-

lació al conductor a l'espera que 

passi una revisió extraordinària. 

LES FRANQUESES. Dins les campa-

nyes de trànsit anuals coordinades 

amb el Servei Català de Trànsit a tot 

el territori català, les Franqueses du 

a terme aquests dies, entre el 23 i el 

29 de maig, controls sobre l'ús del 

casc en motocicletes i ciclomotors, 

i també es controla que es dugui la 

documentació corresponent al ve-

hicle. Aquesta campanya sol coin-

cidir amb l'arribada del bon temps, 

quan s'acostuma a fer més viatges 

amb motocicletes. Així, durant tota 

la setmana s'estableixen controls 

aleatoris en diversos punts del mu-

nicipi per detectar infraccions en la 

conducció d'aquest tipus de vehi-

cles. D'altra banda, la Policia Local 

de les Franqueses també va dur a 

terme, entre el 9 i el 15 de maig, una 

campanya específica de control de 

vehicles de mobilitat personal, so-

bretot patinets elèctrics. 

MOBILITAT

Campanya de

control de l'ús del 

casc en ciclomotors 

i motocicletes

La Policia Local de la Llagosta va 

detenir diumenge un noi de 22 anys 

quan intentava robar una persona 

gran que treia diners d'un caixer 

automàtic. Uns agents que feien vi-

gilància a peu de forma preventiva 

van veure com dues persones dis-

cutien i van decidir intervenir. Se-

gons expliquen fonts municipals, la 

discussió es va originar quan una de 

les persones estava traient diners 

del caixer i l'altra se li va acostar 

massa per l'esquena. La Policia Lo-

cal va retenir aquest individu i el va 

identificar. Aleshores va comprovar 

que hi havia sobre ell dues ordres 

de detenció de Granollers i Terras-

sa. L'individu, de 22 anys, té ante-

cedents per robatori amb violència 

i intimidació. A més, pertany a una 

banda especialitzada en robatoris 

en caixers a gent gran. El detingut 

va passar a disposició judicial.

SUCCESSOS 

Detingut un noi 

d'una banda

que assaltava gent

gran als caixers
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–Què representa l'oficina de Quality 
Granollers en el conjunt de la xarxa 
del Grup Montaner?
–Granollers és una de les zones es-

tratègiques pel grup a Catalunya. De 

fet, la nostra oficina s’està conver-
tint en una pedrera de talent al món 

dels recursos humans en el territori.
–Quina és la teva missió al capda-

vant de la delegació de Granollers?
–Soc la responsable d’aplicar a la 

"Granollers és una zona estratègica 
per a Quality Temporal a Catalunya"

>> GRUP MONTANER // PARLEM AMB MIREIA BALAGUER, NOVA DIRECTORA DE QUALITY TEMPORAL GRANOLLERS

zona el nou model comercial disse- 

nyat per la companyia, que perse-

gueix posicionar a perfils conso-

lidats en el sector dels Recursos 
Humans com a referents territorials, 
propiciar el creixement del nou ne-

goci i fidelitzar els clients que tenim 
actualment.  
–Què destacaries de l'oferta de Grup 
Montaner, més enllà de la vostra 
tasca de serveis en treball temporal 

Quality, la marca del Grup Montaner especialitzada en treball temporal, ha 

fet una aposta per reimpulsar l’oficina de Granollers amb la incorporació 

de Mireia Balaguer com a nova directora de la seu granollerina. La seva 

incorporació s'inscriu en el marc de l’estratègia iniciada l’any passat per la 

companyia de consolidar-se com a referent en serveis de treball temporal i 

reclutament a la comarca del Vallès Oriental. A Quality Granollers estan 

especialitzats, entre altres sectors, en la indústria, la logística majorista, la 

distribució i la logística última milla. L'any 2021 Quality Temporal Granollers 

va tancar amb un excel•lent balanç: va generar més de 1.000 oportunitats 

laborals, fet que representa un creixement del 71,4% respecte a 2020, amb 

una facturació global de 4,8 milions d’euros. En parlem amb la Mireia Balaguer.

+ QUALITY TEMPORAL Plaça Pau Casals, 1, 2n 1a · GRANOLLERS · 937 07 30 88 · www.qualitytemporal.com

"Som experts en gestió del 
canvi i selecció directiva, 
dues grans àrees de servei 
que volem oferir a les  
empreses del Vallès"

i reclutament? 

–A Grup Montaner som experts en 

selecció directiva i gestió del canvi, 
dues grans àrees de servei que vo-

lem oferir a les empreses del Vallès, 

més enllà del treball temporal, i que 

UN AMPLI BAGATGE EN RRHH
Mireia Balaguer ha desenvolupat llocs de responsabilitat dins del  

sector dels Recursos Humans a empreses com la multinacional 

Randstad (especialitzada en la generació de negoci i serveis  

d’outsourcing) i a Eurofirms (focalitzada en treball temporal i  
selecció). També ha estat ambaixadora de la Fundació Eurofirms  
ajudant a sensibilitzar i seleccionar perfils professionals amb 
discapacitat. Així mateix, va ser responsable d’oficina a Agio Global 
(treball temporal, i tasques d'outsourcing, mentoring i outplacement).

Balaguer és graduada en Sociologia per la Universitat Oberta de  

Catalunya (UOC) i ha cursat estudis en Gestió de Recursos Humans a 
Mainfor i en aspectes laborals i direcció de RRHH a Grupo Hedima. 

MIREIA BALAGUER. La nova directora territorial de Quality Temporal, a les oficines que la companyia té a Granollers

poden aportar moltes oportunitats 

de negoci a les empreses.
–I alguna altra branca que vulgueu 
treballar de forma més aprofundida?
–Com a experta en outsourcing ad-

ministratiu i de recepcions, a més a 

més, no descartem poder obrir no-

ves oportunitats en aquests serveis 
a la zona de Granollers i entorn.

–Com has viscut aquest període ini-
cial d'incorporació a Quality Tempo-

ral Granollers?
–Per a mi, l’inici d’aquesta nova 
etapa ha estat molt fàcil, sobretot 
gràcies al procés Onboarding que 

segueix la companyia, i gràcies al 
tracte proper de totes les persones 
i equips. M’han fet sentir part del 
grup des del primer dia.

–Amb quin equip compteu a l'ofici-
na de Granollers? 

–Coordinaré un equip de tres perso- 

nes a Granollers, però amb perspec-

tives de creixement veient l'evolució 
que estem tenint aquí en el darrer 

any. 

–Quins ojectius professionals et 
marques de cara al futur immediat?
–El meu repte professional és treba-

llar per consolidar tant Grup Monta-

ner com Quality com a un dels grups 
de referència dins del sector dels 
RRHH al Vallès. Des de l’oficina de 
Granollers volem ser partners de re-

ferència de les empreses de la zona 
i ajudar-les a potenciar al màxim la 
direcció de persones. 

–Quina percepció teniu de l'accep-

tació i treball desenvolupat fins ara?
–A Granollers estem molt consoli-
dats, amb bona reputació de mar-
ca i ganes de créixer encara més. 
Per tant, no descartem l'expansió a 
d'altres territoris de la comarca com  
ara Parets o Mollet del Vallès a mig 

termini. w

   Amb seu central a Barcelona, el 
hòlding opera a través de tres uni-
tats de negoci: Montaner, Quality 
i TQ Servicios. La marca Monta-

ner va néixer l'any 1973 de la mà 
dels experts en Recursos Humans 
Ramón Montaner i Pilar Soldevila. 
Quality es va fundar l'any 1994 i té 
presència a Granollers des de 2015. 
El grup com a tal es va fundar l'any 
2005 com a corporació que aglutina 
les tres marques especialitzades. 
A banda de Granollers, a Catalunya 
són presents a Barcelona, Barberà 
del Vallès, Reus, Montblanc, Ma-

taró, Vic, Girona i Mollerussa. Grup 
Montaner és una de les empreses 

que més creixen a Europa segons 
el prestigiós rànquing de FT1000 
que elabora el Financial Times i la 
que més creix a nivell nacional dins 
l'àmbit dels RRHH. Actualment Grup 
Montaner disposa de 35 oficines a 
Espanya, Andorra i França, amb una 
mitjana anual de 3.500 persones 
empleades cada any i una factura-

ció global d'uns 78 milions d'euros.
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La crisi ocasionada per la pandè-

mia ha trasbalsat molts sectors 

productius i també l'economia de moltes famílies, fins al punt que, 
segons dades del Banc d'Espanya, 

el deute de les famílies supera 

avui els 2.000 milions d'euros. En 

l'àmbit empresarial, els deutes 

també se situen en nivells histò-

ricament alts a causa dels riscos que han hagut d'assumir amb aquesta crisi. Per a molts, els deu-tes persistents són una llosa que 
els impedeix de tirar endavant 

amb el dia a dia.Per això el 2015 es va posar en 
marxa l'anomenada Llei de Sego-

na Oportunitat, un mecanisme que permet a les persones sobre-

endeutades arribar a un acord de 

pagament d'acord amb les seves 

possibilitats. "Quan un autònom 

o un particular es veu atrapat 

entre un munt de factures que 

no pot pagar necessita opor-

tunitats per poder tirar enda-

vant", diu Anna Velayos, advoca-

da especialitzada en cancel·lació 

de deutes amb despatx al carrer 

Francesc Tarafa.

De fet, darrerament s'ha dispa-

rat el nombre de particulars i em-preses que han sol·licitat acollir-se a aquesta llei. L'any passat, només 
a la província de Barcelona, es van presentar 1.272 concursos de per-sones físiques empresàries i 1.184 de persones jurídiques (societats mercantils) i 2.095 concursos de 
persones naturals no empresàri-es (consumidors). Al conjunt de 

FINANCES  PARTICULARS I AUTÒNOMS DEMANEN ACOLLIR-SE A LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Catalunya es van iniciar 5.618 pro-

cessos legals per extingir els seus deutes –un 30,4% més que l'any 
anterior comptant els concursos 

presentats als jutjats mercantils i 

de primera instància–.

Actualment, la cancel·lació dels 

deutes es pot aconseguir mitjan-

çant un procés de mediació amb els creditors, en què pot acor-

dar-se un pla de pagaments ade-quat als ingressos i despeses del sol·licitant. Aquesta opció sol ser interessant per als deutors que 
volen conservar algun dels seus 

béns, com per exemple un im-moble. Aquest és un sistema que 
darrerament ha pres molta força, ja que, entre d'altres, permet des-

carregar els jutjats d'expedients de liquidació de deutes. Malgrat 
això, si els creditors no accepten 

l'acord –com passa en gairebé tots 

els casos–, l'expedient es tramet al 

jutjat, on s'inicia un concurs con-

secutiu de creditors per saldar la insolvència amb la liquidació de 
part o tot el patrimoni. Alhora, al final d'aquesta fase també es pot 
sol·licitar l'extinció total o parcial 

dels deutes. 

D'altra banda, en cas de no po-

der optar a la Llei de la Segona 

oportunitat per no reunir els re-quisits, també hi ha altres possi-
bilitats per reduir els deutes, com 

"fer una dació en pagament, re-

finançar els deutes o afrontar 
les reclamacions judicials mit-

jançant acords", diu Velayos. 

Al jutjat de Granollers s'han tramitat els darrers tres anys 283 
peticions de consumidors d'exo-

neració de passiu insatisfet, és a 

dir, amb sol·licitud de cancel·lació del deute. Concretament, el 2019 van ser 72; el 2020 van ser 78; i el 2021 un total de 133. "Però en 

realitat són més, perquè les em-

preses i els autònoms del terri-

tori fan la tramitació d'aquests 

procediments als jutjats de 

Barcelona, ja que són aquests 

els que tenen competència per 

tirar endavant aquests proces-

sos", diu la lletrada Anna Velayos. Al conjunt de Catalunya, 2.413 persones van iniciar el 2019 un 
procés legal per acollir-se a la Llei 

de la Segona Oportunitat, una xi-fra que el 2020 va arribar fins a les 4.254 persones. i x.l.

Els jutjats de Granollers
cancel·len el deute de 283
consumidors en tres anys

Entre 2019 i 2021

s'han duplicat les

sol·licituds de particulars 

per extingir crèdits

Segona oportunitat

Per acollir-se a aquest procés cal 

complir alguns requisits. Per exemple, 

ser considerat deutor de bona fe; no 

tenir antecedents penals per delictes 

comesos el patrimoni, contra l'ordre 

socioeconòmic (robatori, apropiació 

indeguda, alçament de béns), falsedat 

documental, contra la hisenda pública 

i la Seguretat Social o contra els drets 

dels treballadors; i tenir un deute infe-

rior a 5 milions d'euros. Estar en risc de 

perdre l'habitatge habitual, tenir diver-

sos préstecs acumulats inassumibles o  

tenir la nòmina embargada, entre d'al-

tres, també són situacions que poden 

ajudar a una bona resolució del cas.

REQUISITS PER
INICIAR EL PROCÉS

Si fins ara era possible cancel·lar qualsevol tipus de deute, també amb  

l'administració pública, d'aquí a pocs mesos es limitarà molt la possibilitat 

d'extingir els deutes que s'hagin contret, per exemple, amb Hisenda o la  

Seguretat Social. Aquest serà un dels canvis que comportarà la reforma de la Llei 

Concursal, que previsiblement entrarà en vigor aquest any. La reforma també 

preveu eliminar, entre d'altres, la fase de mediació, i escurçar per llei els terminis 

de tot el procés, de manera que cada fase tindrà un termini màxim. Així, processos 

que fins ara s'allargaven durant tres anys podran resoldre's en només 12 mesos.

Canvis de la llei a curt termini

La firma d'assessors i advocats JDA, amb una trajectòria de 40 anys i un equip de més de 120 
professionals, ha consolidat el seu posicionament com un dels 35 mi-
llors despatxos de serveis legals a Espanya d'un total de 160.000 al rànquing dels principals bufets 
d'advocats per volum de negoci, publicat aquest maig pel diari Ex-
pansión. Concretament, JDA és al top-10 dels primers despatxos de 
serveis professionals amb seu a 

Catalunya per facturació i nombre de professionals que hi treballen, i segons el comitè d'experts de Pro-

despachos és també el millor des-

patx professional per donar suport 

legal a empresaris, emprenedors i 

directius. "La satisfacció, supe-

rant expectatives dels clients, 

processos, gestió de qualitat i 

creativitat en les nostres solu-

cions, són objectius bàsics de la 

nostra estratègia", afirma Joan 

Díaz, director general de JDA.Paral·lelament, la firma ha acon-seguit la certificació ISO 9001 de qualitat per a totes les seves ofi-cines: Barcelona, Granollers, Ma-

drid i Sabadell. L'empresa com-pleix els requisits dels sistemes de gestió de la qualitat, i així ha estat 
acreditada d'acord amb la norma-

tiva. "Aquesta certificació és un 

pas més en el projecte i missió 

de la firma per oferir serveis 

d'excel·lència en l'assessora-

ment a empreses", asseguren 

des del despatx granollerí. 

L'assessoria JDA, entre 
els 35 millors despatxos 
d'advocats de l'Estat

El conseller d'Economia i Hisenda 

de la Generalitat, Jaume Giró, va 

participar dimecres en un dinar 

tertúlia amb el Cercle d'Empresa-

ris a la seu de la Unió Empresarial (UEI). El conseller va iniciar la tro-

bada amb una ponència davant 30 

empresaris del Vallès Oriental, en què va mostrar-se disposat a "to-

car el territori i sentir les inqui-

etuds dels empresaris".

Giró va fer un breu repàs de 

l'evolució de l'economia amb la pandèmia i com aquesta situació 
ha afectat el creixement de les 

empreses. També va fer referèn-

cia a la delicada situació europea 

a causa de la guerra d'Ucraïna i la 

dependència dels combustibles, la 

inflació i la gran incertesa gene-

ral del món empresarial. També va fer esment de les accions que 
s'estan portant a terme des del Govern per pal·liar aquestes pro-blemàtiques, com les ajudes direc-

tes al sector agrícola i ramader, les 

prestacions socials, la congelació 

d'impostos o l'obertura de noves 

línies de préstecs per a pimes, tot i que va reconèixer que aquestes 
mesures "no són suficients" i que 
"se n'estan estudiant més". 

El conseller Giró es troba

amb empresaris de la UEI
uei

CERCLE D'EMPRESARIS  Dinar tertúlia a la UEI, dimecres de la setmana passada

EMPRESES  VA REPASSAR LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PAÍS

Més petits mercatsXavier Guix, a la xerrada de Gran Centre
Dissabte al matí, a més dels mercats habituals

de Can Bassa i la Corona, també hi haurà el

d'Encants Solidaris a Can Trullàs, de Brocantersa la Maluquer i de segona mà de l'Associació
Juntos por los niños a la plaça de la Llibertat.

Xavier Guix, psicòleg i facilitador de processos d'autoconeixement,

psicoespiritualitat, formació i conferenciant, serà el ponent de la xerrada 

mensual de Gran Centre en el marc del cicle El repte de ser persona.Guix hi parlarà dels territoris de l'ànima, d'allò que cal conquerir per esdevenir l'ésser que som. La xerrada serà a la Sala Tarafa a les 20.30 h.

ECONOMIA
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"L'evolució del teixit empresari-

al i del mercat del treball al Va-

llès Oriental durant el primer tri-

mestre de l'any ha estat positiva, 

però ho hauria estat molt més si 

no fos per la tensió inflacionista 

i la pujada del cost de l'energia", 

valora el president de la Cambra del 

Vallès Oriental, Jaume Aragall, qui 

insta el govern a "treballar més 

intensament per contenir aques-

ta escalada de preus", perquè això 

"alenteix el creixement i resta 

competitivitat a les empreses".

Aragall ho afirmava dijous en la 

presentació de l'Informe trimes-

tral del teixit empresarial i mercat 

del treball al Vallès Oriental que 

elabora la Cambra cada trimestre. 

L'informe recull dades de l'evolu-

ció econòmica de la comarca, com 

el nombre de centres de cotització, 

l'atur o el nombre d'afiliats a la Se-

guretat Social, entre d'altres.

Pel que fa al teixit empresarial, es 

recupera lentament de l'impacte de 

la Covid, amb un creixement dels 

sembre de 2021 hi ha ara 11 comp-

tes de cotització menys, i l'evolució 

del teixit empresarial també és in-

ferior al del conjunt de Catalunya.

Els vallesans afiliats a la Segure-

tat Social són 184.649, la segona xi-

fra més alta des de 2012, i un 3,7% 

superior a la d'ara fa un any. Tot i 

això, els afiliats que tenen el lloc de 

treball a la comarca són 155.111. 

"En certa manera, som exporta-

dors de mà d'obra", deia Aragall, 

"perquè més de 29.000 afiliats 

treballen fora de la comarca".

L'afiliació, més alta que mai
La xifra d'afiliats segons el lloc de 

treball és un 5,9% més alta que fa 

un any, de manera que el creixe-

ment és més intens que el registrat 

al conjunt de Catalunya (4,8%). Se-

gons el tipus de règim d'afiliació, 

hi ha un creixement més alt entre 

els assalariats (7,1%) que entre els 

autònoms (1,3%). Així, el nombre 

d'assalariats és el més elevat des 

de 2008, mentre que el d'autònoms 

comptes de cotització de l'1,3%, 

fins a les 11.877 empreses a la co-

marca. "Tot i el creixement de 

l'últim any, continua havent-hi 

758 empreses menys que abans 

de la pandèmia", deia Aragall. 

"Però també cal tenir en compte 

que darrerament moltes empre-

ses s'han fusionat per tenir més 

força". No obstant, respecte al de-

X.L.

TEIXIT PRODUCTIU EL NOMBRE D'AFILIATS DE LA COMARCA A LA SEGURETAT SOCIAL, 184.649, ÉS EL SEGON MÉS ELEVAT DES DE 2012

La Cambra certifica la "bona 
marxa" de l'economia vallesana

JAUME ARAGALL

és el més alt en un mes de març des 

de 2009. Els assalariats han crescut 

en tots els grans sectors econòmics 

respecte a un any enrere –un 2,2% 

al primari, un 5,4% a la indústria i la 

construcció i un 8,2% als serveis–, 

i els augments més grans s'han 

produït a les empreses de més 

grandària. Per sexes, l'augment ha 

estat més intens entre les dones 

(4,3%) que entre els homes (3,2%), 

i especialment significatiu entre els 

menors de 30 anys, un 11,9%. En 

comparació als nivells previs a la 

pandèmia (març 2019), ara hi ha un 

4,6% més de llocs de treball, i ara 

hi ha 6.880 llocs de treball més que 

fa tres anys. Finalment, el nombre 

d'aturats era de 20.172 persones a 

final de març, la xifra més baixa des 

del 2008. Respecte a l'any anterior 

hi ha una disminució de la desocu-

pació per 11è mes consecutiu, fins 

al -24,2% al març. L'estimació de la 

taxa d'atur registral se situa en el 

10,5%, la xifra més baixa per a un 

mes de març des de 2008.

"L'economia marxa a bon rit-

me, i no és conjuntural, sinó que 

són passos consolidats", conclo-

ïa Aragall. "Esperem que hi hagi 

una contenció de preus, perquè 

és el que ara ens frena, i que no 

hi hagi més canvis sobtats". X.L.

AJUNTAMENT LES FRANQUESES

TREBALL I FORMACIÓ  Durant 12 mesos donaran suport als serveis municipals

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha contractat sis persones amb 

risc d'exclusió laboral a través del 

programa Treball i Formació del 

SOC. Durant 12 mesos, s'integra-

ran a la brigada d'Obres i Serveis 

fent manteniment i neteja d'espais i edi�icis públics. El programa in-
clou 186 hores de formació perquè 

els participants tinguin més recur-

sos per a la recerca de feina.

Nous contractes

amb el programa 

Treball i Formació La Mútua de Granollers ha creat un 

club del soci perquè els seus asso-

ciats puguin accedir a descomp-

tes i promocions en altres serveis 

d'empreses de la comarca també 

relacionades amb la salut i la qua-

litat de vida i el lleure. De moment, 

el Club Mútua té una quinzena de 

centres col·laboradors, com Espai 

Wellness, Balneari Vichy Catalán, 

Teatre Auditori, Ecouter Centre Au-

ditiu, BMG, CNG, Fecunmed, Elan 

Vital i Villà Viatges, entre d'altres.

La Mútua crea un 

club per als associats
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-

ental suma esforços amb Pam a Pam per potenciar la identi�icació i 
visibilització de les iniciatives d'eco-

nomia social i solidària (ESS) de la 

comarca, de manera que el mapa 

de col·lectius, entitats i empreses 

de l'ESS que es pot veure al web de 

l'Ateneu Cooperatiu comparteix la 

base de dades de Pam a Pam, una 

comunitat oberta de persones que 

es formen en ESS i que facilita l'en-

xarxament entre iniciatives.

L'economia social, 

més visible i en xarxa

L'empresa granollerina Thermo-

waste, especialitzada en la recu-

peració d'escombraries i la seva 

conversió en materials nets per 

donar-los una segona vida, va re-

collir divendres el premi Lideratge 

Empresarial de mans de la delega-

ció vallesana de Pimec. Aquest és 

un guardó anual que concedeix la 

patronal de la petita i mitjana em-

presa per reconèixer el talent de 

les pimes del territori que desta-

quen per les seves iniciatives em-

presarials. En aquesta ocasió van 

presentar-se als premis 34 firmes 

vallesanes, i les dues altres finalis-

tes, a més de Thermowaste, van ser 

KH Lloreda, de Canovelles, i Neftis 

Laboratorios, de Santa Eulàlia de 

Ronçana. El premi es va lliurar di-

vendres durant la gala del Vallèsà 

de l'Any, una distinció del diari El 

9 Nou que enguany va recaure en 

el jove estudiant de les Franqueses 

Imad Benhessou, qui va treure la 

millor nota de la selectivitat de Ca-

talunya l'estiu passat, amb un 9,9.

PATRONAL

Thermowaste 

rep el premi de 

Pimec de Lideratge 

Empresarial
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El Centre Ocupacional de la Funda-

ció Vallès Oriental (FVO) va lliurar 

dijous els 35 cistells personalitzats 

que les persones usuàries del taller 

de costura de la FVO han realitzat 

en el marc d'una col·laboració de 

l'agrobotiga La Clotxa de Grano-

llers. De fet, dos dels cistells els han 

realitzat a la mateixa botiga, com 

una manera de visibilitzar la feina 

que les persones amb discapacitat 

fan als tallers ocupacionals.

En aquest cas, les persones ate-

ses han cosit de manera totalment 

artesanal el nom de l'establiment 

als cistells encarregats pel pro-

pietari de La Clotxa, Miquel Ollé. 

"Coneixíem la FVO i els havíem 

visitat. Ens va semblar molt inte-

ressant la tasca que fan i vam de-

cidir col·laborar-hi", explica Ollé. 

Així, va encarregar els cistells per a 

la compra, amb el nom de La Clotxa 

brodat amb la tècnica del drapet, i 

persones amb discapacitat. El Cen-

tre Ocupacional de la FVO té qua-

tre seccions d'artesania –ceràmica, 

trencadís, marqueteria i costura, i 

aquesta darrera ha estat l'encar-

regada de produir aquest treball–. 

que es podran comprar a la matei-

xa botiga del carrer Barcelona.

Aquesta activitat forma part del 

programa d'activitats d'ocupació 

terapèutica i, en concret, ha per-

mès la participació d'una dotzena 

m.e.

OCUPACIÓ  UNA DOTZENA D'USUARIS DE LA FUNDACIÓ QUE ATÉN PERSONES AMB DISCAPACITAT HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE

El Centre Ocupacional de
la FVO personalitza els cistells 
de l'agrobotiga La Clotxa

IN SITU  Un dels usuaris dels tallers d'artesania elaborant l'encàrrec de La Clotxa

Els productes que hi fan es poden 

veure i comprar també a la para-

da que posen el mercat de dijous 

a Granollers i el de divendres a la 

Roca. Així, els usuaris fan tot el pro-

cés, des de la compra de materials 

fins a l'entrega o venda, passant pel 

disseny i l'execució. Els tallers de 

ceràmica han fet altres encàrrecs 

a la ciutat, com pels 20 anys del 

Teatre Auditori, bosses per a l'as-

sociació de comerciants Camí Ral i 

actualment treballen en un projec-

te per la botiga d'skate In Situ.

L'agrobotiga La Clotxa reivin-

dica una nova manera d'entendre 

l'alimentació, centrada en l'ecolo-

gisme, el desenvolupament soste-

nible, la defensa de la biodiversitat, 

el comerç just i el compromís de ca-

ràcter ètic amb els productors; per 

tant, són "valors que convergei-

xen perfectament amb el com-

promís per l'economia circular 

i solidària de la fundació i amb 

l'acompanyament a les persones 

ateses perquè puguin escollir les 

activitats on volen participar de 

manera activa, com en aquest 

cas, i se sentin orgulloses del re-

sultat del seu esforç i siguin les 

protagonistes del seu projecte 

de vida", diu Rafel Arderiu, direc-

tor general de la fundació.  m.e.

El Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en el marc de la Xarxa 

LismiVO, va iniciar el 9 de maig 

un curs d’informàtica bàsica per 

a una quinzena de persones amb 

capacitats diferents, usuàries de 

les entitats que formen part de la 

xarxa. El curs, de 50 hores de du-

rada, es realitza a les instal·lacions 

de Mordered, al carrer Barcelona, 

41. Està subvencionat pel Consorci 

per a la Formació Contínua i fina-

litzarà el 30 de juny. Properament, 

també es durà a terme un curs de 

manipulació d’aliments, ja que a 

la comarca hi ha diverses entitats 

de la Xarxa LismiVO amb projectes 

relacionats amb la restauració.

LismiVO és una xarxa formada 

per prop de 30 entitats públiques 

i privades que treballen per a la 

inserció laboral de persones amb 

diversitat funcional o persones 

en risc d’exclusió social i laboral, 

està liderada pel Consell Comarcal 

i compta amb el suport de Diputa-

ció de Barcelona. 

FORMACIÓ

Curs d'informàtica 

bàsica per a

persones amb 

capacitats diferents
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BUTLLETÍ

Papallona, els erros més comuns
La papallona és un estil que 

si el sabem nedar és bastant 
ràpid, però requereix de molta 
tècnica i força física per poder 

fer una bona execució. Podem 
dir que no és un dels estils més 

populars i utilitzats pels usuaris 
de piscina, per la dificultat tècnica 

i els mínims necessaris que hauria 
de tenir qui el practiqui. La respon-

sable d’activitats aquàtiques, ens 
explica alguns dels errors més co-
muns d’aquest estil:

Batuda de cames incorrecta. En-
fonsar molt el maluc i les cames, do-

blegar en excés els genolls, separar 
cames, no estirar del tot els peus o dur 

els turmells en tensió, no ens deixarà fer 
una batuda de cames en condicions. Fer 

la batuda amb moviment altern o fins i tot 

tisores són errors greus i no fan fluir l’estil. 
Moviment  de les braçades incorrectes 
durant la fase aèria, no podem portar els 
braços totalment estirats o molt encongits. 
Quan les mans entren a l’aigua no podem 
entrar creuant els braços davant del cap, ni 
entrar amb obertura de braços i separats 
del cos, tampoc poden entrar les mans en-
ganxades al cap ni fer la remada amb els dits 
oberts. En la fase de recobro s’ha d’intentar 

no doblegar en excés els colzes i en la fase 
aquàtica s’ha de fer simultani al mateix ni-
vell i força palmes de les mans avall i cap 
endarrere fent força amb l’última empenta 
i aquí trobem un altre error molt comú, no 
acabar el moviment i treure les mans abans 
de temps, sortint a nivell del maluc. 
La coordinació dels diferents moviments... 
fer el moviment de cames quan no toca, fer 
només una batuda o fins i tot no fer cap ba-
tuda. Fer la braçada i el moviment de cames 
a l’hora, ens cansem i no avançarem res. No 
aprofitar el moment idoni per fer la propul-
sió i ondulació, trencant el moviment i el 
lliscament harmònic i aerodinàmic de l’estil. 
Errades en la respiració. S’ha d’inspirar a 
fora de l’aigua i s’ha d’expirar dins, normalit-
zant un ritme de respiració, si expirem amb 
el cap fora de l’aigua no tindrem temps de 
tornar a inspirar i empassarem aigua. 

ESTIL DE NATACIÓ que requereix tècnica i força físicaCNG

La gimnàstica artística del Club Natació Gra-
nollers va celebrar el seu mig segle de vida 
amb un Festival commemoratiu, que va re-
cordar el passat, present i futur d'una secció 
esportiva que actualment està integrada 
per 135 esportistes. Va ser el 1972 amb la 
inauguració del primer gimnàs que va 
néixerla gimnàstica a Granollers... i a par-
tir d’aquí es va apostar per aquest esport 
olímpic, formant esportistes i promocio-
nant la gimnàstica arreu. 

CLUB

50 anys de Gimnàstica

Aquagim, Correcció postural, Cycling, 
Bpump, GAC, Hiit, Mobilitat funcional… 
un gran ventall d’activitats dirigides, 
però quina triar?

Per al responsable de fitness del Club 
Natació Granollers, José Bartolomé, el 
primer que cal tenir en compte a l’hora 
de triar una activitat dirigida és l’objectiu, 
la disponibilitat, les preferències i l’expe-
riència en la pràctica de l’activitat física. 
Definir aquests punts, marcaran les clas-
ses ideals per a tu.

Des del CNG et proposem diferents es-
cenaris per a què puguis planificar de la 
millor manera la teva setmana d’activi-
tats dirigides:

Fa poc que t’has iniciat a la pràctica 
d’activitat dirigida? Si tens poca expe-
riència, has de saber que l’activitat dirigi-
da és un dels serveis més adients per tu: 
tens a un professional que dirigeix l’ac-
tivitat, et marcarà la tècnica d’execució 
dels exercicis, la resistència més adient 
en funció de la teva experiència, t’adap-

tarà els exercicis, i t’assessorarà en allò 
que necessitis…; en fer-se en grup, tens 
companys amb qui compartir l’expe-
riència de fer activitat física... de la ma-
teixa manera que compartiràs l’esforç, 
la superació i la satisfacció final; la com-
binació de la música, companys, tècnic i 
el compromís d’assistir a la teva classe 
són els ingredients clau per a mantenir 
la motivació i no perdre cap sessió. Si ets 
dels que et costa mantenir la rutina, no 
t’agrada fer esport i acabes abandonant 
l’activitat física, l’activitat dirigida és per 
tu, perquè són divertides i efectives, i és 
la millor manera d’aconseguir els teus 
objectius.   

Una correcta combinació de classes a la 
setmana seria:  
En forma / Cycling 45’ / Aquagim / Co-
rrecció postural  

Fa mesos que vens al gimnàs, et trobes 
que t’has estancat i vols millorar la teva 
composició corporal reduint el percen-
tatge de greix? Si sents que ja no hi ha 
progressió, és perquè la combinació d’ac-
tivitats no és la correcta o perquè el teu 
cos ja s’ha adaptat a l’entrenament o ac-
tivitat que actualment fas. 

Per exemple, si les teves classes són En-
forma o Step Dance i vols perdre greix, 
prova d’incloure activitats més intenses:  
GAC o Tren superior + Cycling 45’ / Co-
rrecció postural /  Bpump / Cycling de 
60’ / Hiit + Mobilitat funcional o Core + 
Estiraments 

Tens poc temps i vols mantenir-te en 
forma? És important fer una bona pla-
nificació utilitzant classes de 30 minuts 
com el HIIT i o classes de Cycling Virtual, 
en el cas del CNG.

Si la teva condició física és correcta i por-
tes temps fent activitat física pots fer la 
següent combinació:  
HIIT 30’ / Tren superior / Cycling Vir-
tual / GAC / Mobilitat funcional. 

Al CNG actualitzem periòdicament la 
graella per a què estigui compensada, 
amb activitats de força, equilibri, cardio... i 
de diferents intensitats i públic, amb la vo-
luntat d’arribar al major número d’usuaris 
i perfils, oferir més varietat i disponibilitat 
per compaginar activitats i trencar ruti-
nes. Demana hora amb el teu assessor 
tècnic per tenir una entrevista personal i 
organitzar el teu 'perfect match'.

Activitats dirigides! Fes un match amb la combinació perfecta!

CLASSES COL·LECTIVES Descobreix la plantificació setmanal ideal en funció del teu objectiu

I finalment, tinc el pressentiment que la 
meva etapa amb la gimnàstica ha de fina

Però sí que puc afirmar que estic vivint la 

– Com t’agradaria finalitzar-lo?   

la confiança que hem anat adquirint durant 

Joana Sarrate Presas, gimnasta de Via Olímpica 10
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de piscina, per la dificultat tècnica 

la batuda amb moviment altern o fins i tot 

tisores són errors greus i no fan fluir l’estil. 
només una batuda o fins i tot no fer cap ba

aprofitar el moment idoni per fer la propul

Per al responsable de fitness del Club 

Definir aquests punts, marcaran les clas

cenaris per a què puguis planificar de la 

la superació i la satisfacció final; la com

nificació utilitzant classes de 30 minuts 

i perfils, oferir més varietat i disponibilitat 

ta!

Descobreix la plantificació setmanal ideal en funció del teu objectiu

– Edat?
– 16 anys

– Vius a…
– Les Franqueses del Vallès

– Estudis…
– 1r Batxillerat Tecnològic

– Què t'ha motivat a deixar la gimnàstica?
– Sento que no puc amb tot. En primer lloc, 
per tant, els estudis. L’any que ve m’en-
fronto a un 2n de Batxillerat que sé que 
serà dur. En segon lloc, l’amistat i les com-
panyes. Durant aquests últims anys, hi ha 
hagut moltes companyes que ho han anat 
deixant. Només quedem jo, la Marina i la 
Berta (que és al CAR), per tant, ja no tenim 
equip i no podem competir a la Iberdrola, 
una de les meves màximes motivacions. 
I finalment, tinc el pressentiment que la 
meva etapa amb la gimnàstica ha de fina-
litzar. Fa molts anys que faig aquest esport.

– Com està sent aquest últim any?
– No m’atreveixo a dir el millor, perquè hi 
ha hagut anys que han estat espectaculars. 
Però sí que puc afirmar que estic vivint la 
gimnàstica d’una manera molt diferent de 
com la veia anys enrere. L’estic vivint amb 
ganes, sabent que he de gaudir del temps 
que em queda al gimnàs. Un any diferent, 
amb una pressió diferent i amb unes sen-
sacions molt diferents. M’ha fet adonar que 
la gimnàstica ha estat i serà sempre el meu 
esport i que el trobaré a faltar. 

– Com t’agradaria finalitzar-lo?   
– Fent un bon campionat d’Espanya. 
Sentint que tot l’esforç ha tingut la seva 
recompensa.

– Com recordes la teva primera competició?
– Va ser un desastre, perquè no sabia com funci-
onava ni què havia de fer. A més a més recordo 
que ho vaig fer molt malament perquè estava 
molt nerviosa. Em vaig adonar que la gimnàs-
tica és un esport difícil i que per moltes hores 
que entrenis sempre pots arribar a fallar. 

– Quina és la teva preparació esportiva?
– Un gimnasta s’ha de preparar no només físi-
cament, també mentalment. Per preparar-se 
físicament s’ha de fer preparació física. En 
canvi, mentalment és molt més difícil. Jo di-
ria que s’ha d’anar adquirint durant els anys. 
Madurant a poc a poc. S’ha de tenir molta 
força de voluntat. Ganes de millorar i supe-
rar-se dia a dia.

– Com és entrenar al Club?
– És una sensació única. Primer de tot per 
la confiança que hem anat adquirint durant 
els anys. És fantàstic fer l’esport que més 
t’agrada, rodejat de gent que et valora i 
t’aprecia. Entrenar al club és com entrenar 
en família, et coneixes perfectament amb 
tothom. Tens pors, caigudes, patiments… 
però ets a casa.

– Quins valors t’ha transmès aquest es-
port? 
– M’ha ensenyat a superar-me dia a 
dia, a enfrontar totes les pors, a espa-
vilar-me i a esforçar-me per assolir els 
objectius que vull... Realment la gim-
nàstica m’ha fet créixer com a persona 
i m’ha ensenyat a lluitar per allò que 
es vol aconseguir. I sobretot a no ren-
dir-te mai. A més a més crec que ha 
sigut un procés de maduresa molt 
gran que ens ha fet aprendre moltís-
simes coses.

L'ENTREVISTA Joana Sarrate Presas, gimnasta de Via Olímpica 10

Joana Sarrate:

“La gimnàstica 
m'ha fet créixer 
com a persona i
 m'ha ensenyat 
a lluitar i no 
rendir-me mai”

»JORDI PELAY
9 anys com a soci del CNG

«Les instalacions son molt 
àmplies i es pot practicat 
qualsevol disciplina. Els tècnics, 
per mi, son l'eix del Club»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» CRISTINA SALVADOR
Cap de la secció de natació artística

«Les instal·lacions que tenim és un 
punt molt fort... som un Club molt pri-
vilegiat. A més a més, tenim una piscina 
de 50 espectacular que ens fa ser un 
referent a nivell aquàtic»
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ESPORTS

Campions de CatalunyaEl Club Taekwondo assoleix 17 medalles
Després de proclamar-se campions 
d'Espanya en una final davant del Barça, 
el juvenil A del BMG va assolir el títol 
de campions de lliga catalana juvenil en 
imposar-se de nou al Barça per 28 a 33.  

El Club Taekwondo Granollers va aconseguir 17 medalles –12 d'or, 4 de plata 
i 1 de bronze– al Trofeu Federació Catalana de Taekwondo disputat diumenge 
al poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona. L'entitat granollerina va ser
la més guardonada de la jornada i se situa al capdavant dels clubs catalans.
En total van partipar-hi més de 350 esportistes, 29 dels quals de Granollers.

El Gran Premi d'Espanya de Fór-
mula 1 va registrar diumenge la 
quarta millor entrada d'assistèn-
cia de la història del Circuit de Bar-
celona-Catalunya, amb 121.667 
persones presenciant la cursa. En 
els quatre dies acumulats, un total 
de 277.836 assistents van passar 
pel traçat català. D'aquesta mane-
ra, el Circuit ha recuperat la pre-
sencialitat dels aficionats, després 
de dues edicions a porta tancada 
per la pandèmia. A més, el circuit 
granollerí també aconsegueix re-
vertir la tendència a la baixa dels 
anys prepandèmics. 

El pilot de Red Bull Max Vers-
tappen va guanyar el Gran Pre-

sen (Haas) van tenir  un toc que va 
acabar amb els dos pilots passant 
per boxes i al fons de la graella.

A les voltes següents les sor-
preses van seguir amb dues sorti-
des de pista a la mateixa corba 4, 
protagonitzades per Carlos Sainz 
i Max Verstappen. En el seu cas 
se'n van sortir sense danys, tot i 
perdre algunes posicions. La gran 
sorpresa de la cursa va arribar 
quan Leclerc, qui liderava còmo-
dament la prova, va haver d'aban-
donar per problemes de motor. El 
lideratge va heretar-lo el pilot de 
Mercedes George Russell, en ple-
na lluita amb Verstappen i Pérez.

Tot i tenir repetides incidències 

mi d'Espanya. El seu company 
d'equip Sergio Checo Pérez i Ge-
orge Russell, de Mercedes, van 
acompanyar-lo al podi d'un gran 
premi que va ser un dels més emo-
cionants dels últims anys. 

La cursa va començar amb emo-
ció des de la sortida, on el poleman 
Charles Leclerc (Ferrari) va poder 
mantenir la posició capdavantera 
davant l'atac de Max Verstappen. 
El pilot espanyol Carlos Sainz (Fer-
rari), que sortia des del tercer lloc, 
no va tenir una bona arrancada i va 
caure fins a la cinquena posició. La 
primera volta no va estar exempta 
d'acció, ja que al revolt 4 Lewis Ha-
milton (Mercedes) i Kevin Magnus-

circuit

AUTOMOBILISME  EL DIA DE LA CURSA, DIUMENGE, 121.667 ESPECTADORS VAN ASSISTIR PRESENCIALMENT AL TRAÇAT VALLESÀ

Quarta millor entrada en
un Gran Premi de Fórmula 1

ÈXIT D'ASSISTÈNCIA El dia de la cursa es va tornar a superar els 120.000 espectadors dels millors moments del traçat

en el seu sistema per a avança-
ments (DRS), Max Verstappen va 
aconseguir superar al de Merce-
des gràcies a l'estratègia. Final-
ment, el neerlandès es va endur la  
victòria al Gran Premi d'Espanya 
per davant de Pérez i Russell. Car-
los Sainz va finalitzar en quarta 
posició, després d'un avançament 
en les últimes voltes a Lewis Ha-
milton, qui va patir problemes 
de fiabilitat. "Ha estat una cursa 

dolenta d'inici a fi. Me n'he anat 

llarg al revolt 4 i he fet malbé la 

part inferior del cotxe. A partir 

d'aquí la càrrega aerodinàmi-

ca ja no ha estat la mateixa", 
comentava el madrileny sobre la 
seva cursa.

Més enllà de les posicions cap-
davanteres, l'altre pilot espanyol 
de la graella, Fernando Alonso (Al-
pine), va signar una gran remunta-
da des de l'última posició en la qual 
arrencava fins a la novena, que li 
atorga dos punts pel Mundial. "No 

puc demanar més, ha estat una 

gran cursa. He sortit cinquè o 

sisè a altres caps de setmana i 

no he aconseguit puntuar i avui 

sortint l’últim, sí", comentava 
l'asturià en baixar del cotxe davant 
els mitjans de comunicació.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 
Esteban Ocon (Alpine), Lando 
Norris (Mclaren) i Yuki Tsuno-
da (AlphaTauri) van completar 
la zona de punts amb la sisena, 
setena, vuitena i desena posició 
respectivament. Amb aquests 
resultats, el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya deixa Max Verstap-
pen com a líder del mundial amb 
6 punts sobre Charles Leclerc. Pel 
que fa als pilots espanyols, Carlos 
Sainz es manté en cinquena po-
sició i Fernando Alonso puja a la 
quinzena.  s.casanovas

El neerlandès Max Verstappen va pujar al primer calaix del podi Els pilots de l'escuderia vallesana  
Kawasaki Racing Team, Jonathan 
Rea i Alex Lowes, van acabar el cap 
de setmana de WorldSBK a Esto-
ril (Portugal) de la millor manera 
possible, ja que Rea va guanyar les 
dues curses de diumenge i Lowes 
va aconseguir un quart lloc a la se-
gona cursa. Les condicions meteo-
rològiques canviants van dificultar 
la presa de decisions, però l'experi-
mentat Rea va ser capaç de marcar 
la diferència en cada carrera.

La Superpole Race, de 10 voltes, 
va començar amb la pista comple-
tament molla. La cursa es va dis-
putar en sec, però només hi havia 
la traçada en bones condicions, i la 
resta de l'asfalt es mantenia moll. 
Rea, en una de les seves lluites amb 
el seu rival durant tota la cursa, 
Toprak Razgatlioglu, va sortir de la 
traçada seca en una frenada, però 
va aconseguir tornar-hi sense més 

conseqüències. A l'última volta va 
tenir un cop de sort quan Razgatli-
oglu va estar a punt de caure i Rea 
va aprofitar l'ocasió per avançar-lo 
i guanyar la cursa. A la segona cur-
sa, de 21 voltes, Rea va lluitar final-
ment amb Álvaro Bautista, després 
de separar-se d'una lluita de quatre 
pilots amb Razgatlioglu i el seu pro-
pi company d'equip, Alex Lowes. Li 
va costar diversos intents avançar 
Bautista, però va calcular molt bé 
la seva estratègia final a la xicana 
i va impedir que Bautista pogués 
remuntar. Diumenge va ser un bon 
dia per a Lowes, amb un sisè i un 
quart lloc. A la segona cursa, Alex 
va estar a punt de lluitar pel podi 
en tot moment, i només va baixar el 
ritme a l'última etapa per aconse-
guir un quart lloc molt gratificant.

A la lluita pel campionat, Bau-
tista té 161 punts, Rea 144, Raz-
gatlioglu 109 i, en setè lloc Lowes 
suma 54 punts. 

MOTOCICLISME

Jonathan Rea,

del Kawasaki 

Racing Team,

fa doblet a Estoril

Els dos pilots de 

l'escuderia vallesana

ocupen primeres 

posicions a la general

La pilot de l'Ametlla del Vallès Be-
lén García va finalitzar en setena 
posició la cursa de les W Series al 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 
García continua així amb ple de 
punts a aquesta temporada, des-
prés de la setena i la quarta posi-
ció que va aconseguir a la primera 
ronda celebrada a Miami, als EUA.

La vallesana, que partia en sise-
na posició, ha perdut una posició 
a la sortida davant la també espa-
nyola Marta García. Les dues pi-
lots han premut durant diverses 
voltes a Beitske Visser, la cinque-
na classificada. Finalment, Belén 
García no va poder progressar i 
es va mantenir a la setena plaça 

La pilot Belén García signa

la setena posició a casa

fins a la bandera de quadres. La 
posició aconseguida li permet su-
mar 6 punts més a la classificació 
de les W Series, on aconsegueix 
escalar fins a la sisena plaça amb 
24 punts.

La victòria a la ronda catalana 
de la categoria va ser per la bri-
tànica Jamie Chadwick (Jenner 
Racing). Al podi del Circuit de 
Barcelona-Catalunya també van 
pujar-hi Abbi Pulling (Racing X) i 
Alice Powell (Click2Drive Bristol 
Street Motors). 

arxiu

BELÉN GARCÍA
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i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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Salva Puig, entrenador del sènior 
femení del BM Granollers, deixarà 
la banqueta del KH-7 el 30 de juny 
i no seguirà al capdavant de l'equip 
la pròxima temporada. Puig, de 42 
anys, va substituir Robert Cuesta 
l'estiu passat, després de signar per 
una temporada. El club agraeix a 
Puig el seu esforç i dedicació des-
prés d'un curs al capdavant del KH-
7, i li desitja molta sort en els seus 
futurs reptes professionals. La tem-
porada vinent, de fet, entrenarà La 
Salle Montcada, equip de Primera 
Nacional, la tercera categoria més 
alta de l'handbol masculí estatal.

Dia de comiats
"Deixo el club de casa meva  

–Puig s'hi va formar i va ser-ne ju-
gador–, però estic content de la 

temporada que hem fet; ha estat 

un aprenentatge en moltes situ-

acions i l'equip porta una ratxa 

de partits molt bons", deia Puig. 
L'entrenadora ajudant, Jèssica Bo-
nilla, també deixa de formar part 
de la disciplina del primer equip, i 
comença un nou projecte com a pri-
mera entrenadora del segon equip. 
A més de Puig i Bonilla, aquest estiu 
també s'acomiaden del club juga-
dores com Giulia Guarieiro, Janna 
Sobrepera, Elene Vázquez, Carmen 
Prelchi, Carolline Dias Minto, Lora 
Sarandeva i Maria Monllor.

D'altra banda, l'extrem dret Ana 
González ha firmat la renovació del 
contracte amb el BMG per una tem-

Sol Málaga, amb aquesta edició ja 
tancada–. "Hem portat molt bé 

el ritme de partit i ha pogut ju-

gar tothom". "En atac ho hem fet 

molt bé i en defensa també hem 

estat molt sòlides", deia Puig.
D'altra banda, l'extècnic grano-

llerí Antonio Rama, ara al Valla-
dolid, també valorava el resultat, 
contrari als interessos de les cas-
tellanes. "Ens ha costat molt des 

del principi, però hem treballat 

amb molta solidesa, hem estat 

molt regulars", deia. "Ha estat un 

partit bonic pel que significava, 

contra un equip que ha fet una 

gran temporada que viu l'hand-

bol de manera especial". No obs-
tant això, deia Rama, "encara fal-

ten partits i la lliga es juga fins a 

l’últim minut". 

porada més, de manera que com-
plirà la seva quarta temporada al 
KH-7, en el qual aquesta temporada 
ha anotat 66 gols en els 23 partits 
disputats. "Una gran notícia per al 

projecte que preparem de cara a 

la pròxima temporada", assegu-
ren des de la direcció del BMG.

Victòria al Palau
El cap de setmana el KH-7 va re-
bre l'Aula Valladolid en partit de la 
Lliga Guerreras Iberdrola. Les gra-
nollerines es va imposar per 36 a 
27 i es van assegurar així almenys 
el setè lloc de la classificació, tot i 
que encara tenen opcions d'enfilar 
posicions en els dos partits que té 
pendents fins a finals de tempora-
da –un el va disputar dimecres al 
Palau d'Esports contra el Costa del 

xavier solanas

HANDBOL  ALMENYS SET JUGADORES DEIXARAN LA DISCIPLINA DE L'EQUIP EL CURS 2022-2023

Salva Puig anuncia que deixa 

el KH-7 a punt d'acabar el curs

SALVA PUIG  Un dels últims partits a la banqueta del tècnic format a l'entitat

xavier solanas

POLIESPORTIU  VAN PARTICIPAR-HI FINS A 17 ENTITATS

Tastet d'esports en carrers i places

Dissabte va tenir lloc a Granollers la segona fira d'entitats esportives al 
carrer, una mostra de l'oferta esportiva de la ciutat per donar a conèixer 
els diferents clubs i promoure la pràctica de l'esport. La fira es va celebrar 
simultàniament en diverses places del centre. En total van participar-hi
17 entitats, que van instal·lar estands informatius per donar-se a conèixer
i van facilitar informació sobre l'entitat i la pràctica esportiva.

D'altra banda, també es van fer exhibicions d'alguns esports i es va deixar 
fer un tast d'esports als infants i joves perquè es comencin a familiaritzar 
amb l'esport i alhora puguin conèixer esports minoritaris de la ciutat.

La secció de gimnàstica artísti-
ca del Club Natació Granollers 
va celebrar divendres el seu 50è 
aniversari amb un festival ple de 
llums, música, acrobàcies i, sobre-
tot, història. Unes 135 esportistes 
de la secció van fer una demos-
tració de gimnàstica artística, a la 
qual van assistir, a més del passat 
i el present d'aquest esport a la 
ciutat, els exgimnastes interna-
cionals del CNG Pablo Ibáñez, 
Patrícia Suárez, Juani Calvo, Gla-
dis Pujol, Mariona Ros o Lluna 
Casanovas. L'espectacle, en què 
van participar conjuntament els 
esportistes d'artística masculina i 
femenina amb els aparells propis 

de cada modalitat (barra, paral-
leles, poltre…), va finalitzar amb 
un dels moments més emotius: el 
reconeixement als gimnastes que 
aquest any han decidit posar fi a 
la seva trajectòria esportiva. Així, 
es van acomiadar Helena Lucas, 
Ona Perxachs, Marina Esteban, 
Andrea Villarroya, Carlota Garcia, 
Joana Sarrate, Max Pedrola, Abel 
Samper i Alejandro González, a 
més de Berta Pujadas que, tot i 
que continuarà vinculada al CNG, 
ha estat becada per estudiar i en-
trenar als Estats Units.

La secció de gimnàstica del CNG 
va néixer el 1972 amb la inaugu-
ració del primer gimnàs –on ac-

La secció de gimnàstica

del CNG celebra 50 anys

cng

ACROBÀCIES  Les gimnastes van fer una exhibició amb música i llums

tualment hi ha la sala de fitness–, 
tenint com a primer entrenador 
Lluís Martínez. De la història de 
la secció en destaquen moments 
dolços, com la participació de 
l'Aurora Morata als Jocs Olímpics 

de Moscou 1980 o la de Gervasio 
Deferr amb l'or en salt de poltre a 
Sydney 2000, i la inauguració de 
l'actual sala de gimnàstica al 2010. 
També moments tristos, com l'in-
cendi del gimnàs el 1994. 

GIMNÀSTICA  UNA FESTA DIVENDRES AL PAVELLÓ EL PARQUET VA APLEGAR UNES 135 ESPORTISTES DE LA SECCIÓ

Set nedadores del CN Granollers 
han estat convocades per la selec-
ció catalana de natació artística per 
disputar la Swedish Open Youth 
Championships, que tindrà lloc del 
27 al 29 de maig a Estocolm (Suè-
cia). Les nedadores del CNG que re-
presentaran Catalunya són les júni-
ors Ariadna Conesa, Irene Garrido, 
Valeria Parra i Regina Casino, a 
més de les infantils Carla Lorenzo, 
Érica Bosch i Aitana Navarro. Com-
pletaran l’equip tres nedadores del 
CN Kallípolis i dues del CN Saba-
dell. "Aquesta convocatòria dei-

xa palesa la gran feina de base 

del CNG per formar esportistes 

de talent i de futur, que poden 

arribar a nodrir les diferents se-

leccions", diuen al CNG. 

Set nedadores del 

CNG, convocades 

amb Catalunya

El sènior femení del Club Bàsquet 
Granollers se salva del descens i 
manté la categoria. L'equip gra-
nollerí va fer valdre els 5 punts 
d'avantatge que havia aconse-
guit en el partit d'anada (61-56), 
que li van permetre compensar 
la derrota del cap de setmana a 
la pista del Reus Ploms Salle (64-
62). L'equip comandat per Martí 
Roget va anar bona part del partit 

per davant, però les reusenques 
van aconseguir retallar distànci-
es fins a superar el marcador per 
dos punts en el darrer quart.

D'altra banda, la victòria con-
tra l'Ipsi (57-63) ha assegurat al 
masculí del CBG el passi a la final 
a vuit i aspirar a l'ascens a Lliga 
EBA. Després de quatre partits, 
els granollerins s'han situat pri-
mers del grup 3 amb 9 punts. 

El femení del CBG salva la 

categoria tot i perdre a Reus
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LES FRANQUESES. L'AE Ramassà 
és més que un club i ho demostra, 
una vegada més, amb la celebració 
del primer any del projecte de fut-
bol femení inclusiu, que ha donat 
suport a 35 noies refugiades o en 
petició d'asil. L'objectiu de l'equip 
és facilitar la integració d'aques-
tes dones en la societat mitjançant 
els valors de l'esport. 

El projecte es va iniciar el maig 
del 2021 mitjançant l'ACNUR i 
amb la col·laboració de diferents 
agents socials i solidaris. En un 
any, el club ha consolidat el pro-
jecte amb entrenaments setma-
nals a Barcelona amb una vintena 
de noies regularment, tot i que 
han registrat un total de 35 dones 
amb diverses nacionalitats. Una 
gran majoria d'elles són de l'Afga-
nistan, Hondures i el Marroc, però 
també hi ha de Síria, El Salvador, 
el Perú, Nigèria, Gàmbia, Senegal, 
Colòmbia i Ucraïna, entre d'altres. 
"Després d'un any, creiem que 

competitiu, volem que sigui un 
espai d'oci i relació d'aquestes 
noies", diu Grivé. De fet, el projec-
te també compta amb el suport de 
la Fundació Barça, mitjançant el 
projecte europeu SPRING. 

El club va muntar fa una setma-
na una jornada lúdica amb el grup 
de noies, que va consistir en fer 
una activitat lúdica conjunta a l'es-
pai Salting de Granollers, la visita 
del centre de la ciutat, un dinar al 
restaurant Trull i veure un partit 
del sènior masculí del Ramassà, 
que va guanyar contra La Llagosta, 
per 5 a 1. "Volem fer més visites 
com aquesta, com a mínim una 
al mes. És una manera de fer 
sortir a les noies del seu entorn, 
que ja és l'habitual, i conèixer al-
tres llocs", diu el coordinador del 
projecte, Marc Larripa, que comen-
ta que "la jornada va ser genial, 
amb un total de 38 participants 
perquè van venir alguns marits 
de les noies i familiars".  jL.r.b.

tenim el projecte del tot conso-
lidat. Ara el que volem potenci-
ar és l'acompanyament i segui-
ment de les noies en tasques, 
com ara l'educació o la vida la-
boral", explica el coordinador del 
club, Jordi Grivé. 

L'objectiu del projecte és que 
les noies evolucionin en la seva 
vida diària mitjançant els valors 

esportius. Per tota aquesta tasca, 
el club va ser reconegut amb un 
premi solidari en la categoria Fo-
ment dels valors, de la Federació 
Catalana de Futbol. "El projecte 
ha crescut i ha evolucionat. No 
tenim intenció de fer un equip 

ae ramassà

FUTBOL  L'OBJECTIU ÉS ARA QUE LES NOIES EVOLUCIONIN MITJANÇANT ELS VALORS ESPORTIUS

L'AE Ramassà, un any
de futbol femení inclusiu

EQUIP FEMENÍ INCLUSIU  En aquest primer any hi han participat fins a 35 dones de diverses nacionalitats

"Un cop hem consolidat
el projecte, ara volem 
acompanyar-les en
l'educació i la vida laboral"

El fins ara entrenador del primer 
equip de l'EC Granollers, José Soli-
velles, no continuarà al capdavant 
de l'equip la pròxima temporada, 
un curs que tot apunta que els 
granollerins disputaran a Prime-
ra Catalana després del descens 
certificat l'última jornada de lliga. 
Després d'unes setmanes de re-
flexió, el tècnic ha optat per deixar 
l'entitat després de quatre anys –i 
un parèntesi l'últim curs–. Malgrat 
tenir contracte amb l'ECG per una 
temporada més, una clàusula alli-
beradora ha permès al tècnic deci-
dir quin serà el seu futur.

La directiva volia que continués 
a la banqueta granollerina i fos el 
responsable del retorn de l'equip 
a la Tercera RFEF. En aquest sen-
tit, valora positivament la tasca del 
tècnic, que va agafar les regnes de 
l'equip quan estava en una situació 
mot complicada. "Han estat quatre 
anys bons, ha fet una bona feina i 
mereixia l'oportunitat de conti-
nuar treballant amb l'equip", diu 
el president del club, Àngel Aguirre. 
Ara la secretaria tècnica ha de bus-

EL TÈCNIC S'HA FET CÀRREC DE L'EQUIP PROP DE QUATRE ANYS

José Solivelles deixa 

la banqueta del primer 

equip de l'EC Granollers

n L'EC Granollers va baixar matemàti-
cament en l'última jornada de la Tercera 
RFEF, però una sentència judicial podria 
mantenir-lo a la mateixa categoria. Tot 
depèn de com es resolgui una denúncia 
col·lectiva de l'associació Proliga, que 
va impugnar el sistema de competi-
ció per la gran quantitat de descensos 
d'aquesta temporada i va recórrer les 
bases de la competició davant el Co-
mitè Superior de Justícia. "La reducció 
a 16 equips és contrària a l'article 195 
del reglament general, que preveu la 
possibilitat que els grups de la Ter-
cera RFEF quedin constituïts per 21 o 
22 clubs", diu l'associació, d'àmbit es-
tatal. El president de l'EC assenyala que 
malgrat aquesta incertesa, que es pot 
resoldre en pocs dies, el club veu com-
plicat el fet de mantenir la categoria a la 
Tercera RFEF i ja planifica el curs que ve 
amb el primer equip a Primera Catalana.

PENDENTS DE LA 
DECISIÓ JUDICIAL PER 
MANTENIR CATEGORIA

car un relleu a Solivelles, i en funció 
de les necessitats i valoracions del 
nou tècnic es definirà la plantilla 
per al curs que ve. "Serà un any 
de canvis; a la plantilla hi ha ju-
gadors que no volen jugar en una 
categoria més baixa, i altres que 
per les seves característiques no 
estaran còmodes a Primera Cata-
lana". Per això, el club confia a no-
drir el primer equip de jugadors del 
planter. "Hem assolit nou ascen-
sos a la base; n'estem molt con-
tents i aquest és un valor que cal 
tenir en compte", diu Aguirre. 

arxiu

JOSÉ SOLIVELLES
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

Divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
d’11 a 14 h  

i de 17 a 20.30 h

Diumenge 
d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €
NOVA GERÈNCIA

S’ORGANITZEN 

FESTES 

PRIVADES

DE DILLUNS 

A DIJOUS

SEGUEIX-NOS!
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L'última caminada de VerdaguerLlibres sobre el futur del català, a La Gralla
El Museu de Ciències Naturals organitza dissabte una 

caminada pel Montseny, de Sant Marçal a Matagalls, amb 

l'escriptor Bernat Gasull, que, amb els darrers mapes 

d'Alpina, seguirà les passes de Jacint Verdaguer el 1901, 

en la darrera excursió que va fer abans de morir.

Avui, dijous (19 h), La Gralla acollirà una doble

presentació de llibres que parlen sobre el present i el futur

de la llengua catalana. D'una banda, Enric Gomà hi durà

Prou catastrofismes lingüístics i, de l'altra, Gerard Furest,

amb Decàleg irreverent per la defensa del català.

Artistes i pensadors del país pas-

saran del 9 al 12 de juny pel Mu-seu de Granollers per reflexionar 
al voltant del concepte de viatge, 

el tema que enguany ha seleccio-

nat el festival d'art i paraula Opera 

aperta com a leitmotiv de la seva 

tercera edició. 

Amb el títol Rastre, deriva, viat-
ge, el certamen destinarà quatre 

dies a viatjar en el coneixement 

a través de xerrades, debats, ac-

cions artístiques participatives i 

obertes. "I que és viatjar no té 

tan sols un sentit físic, com a 
desplaçament geogràfic o com 
a descobriment de mons dife-

rents, sinó també com a trans-

formació o exploració interior", 

indiquen les directores Glòria 

Fusté i Cristina Masanés.

La sessió inaugural
Per obrir el festival dijous 9, el 

Museu ha convidat l'escriptora i 

actual directora d'El Born Centre 

de Cultura i Memòria de Barcelo-

na, Marta Marín-Dòmine, a glos-

sar sobre l'obra del fons museístic 

que inspira aquesta edició. Ma-

rín-Dòmine també és investiga-

dora sobre memòria i literatura 

testimonial i, de fet, bona part de 

la seva obra gira entorn dels exilis 

i la memòria, les herències i l'oblit.

La vetllada inaugural continuarà 

amb una intervenció artística, con-

ART I PENSAMENT  ENTRE EL 9 I EL 12 DE JUNY PASSARAN PEL MUSEU SÁNCHEZ PIÑOL, DAVID TRUEBA, MARÍN-DÒMINE, ENTRE D'ALTRES

CULTURA

La tercera edició de l'Opera aperta 
reflexionarà sobre el viatge i l'exili

'Spuren o Rastres', la peça inspiradora
En aquesta edició, l'obra del fons del Museu de Granollers de la qual
partirà la reflexió del festival serà la instal·lació de Francesc Abad Spuren 
o Rastres. L'artista, que ha fet de la memòria d'Europa un dels seus 
temes d'interès, va recuperar en aquesta obra de 1988 la figura de Walter 
Benjamin, pensador jueu alemany enterrat al cementiri de Portbou, on 
va arribar el setembre de 1940 fugint de la Gestapo. Quan va saber que 
l'endemà seria retornat a França i lliurat als nazis, es va suïcidar. Les  
maletes solitàries vora el camí invoquen la idea de rastre i petjada, de 
ruta. Si bé el de Benjamin va ser un viatge sense tornada. "La seva figura fa 
d'esperó perquè ens interroguem sobre quin lloc ocupa el desplaçament, 
la deriva i el caminar en l'imaginari humà", apunten des de l'organització.

museu / p.cornellas fiada novament a la fotògrafa gra-

nollerina Lurdes R. Basolí, que en 

aquesta ocasió ha treballat a quatre 

mans amb la historiadora i artista 

visual brasilera Francele Cocco per 

reinterpretar Francesc Abad. Final-

ment, la cantant i poeta, també gra-

nollerina, Ivette Nadal interpretarà 

Corrandes d'exili de Joan Oliver.

El programa
Ja divendres, l'Opera aperta obri-

rà (11.30 h) jornada amb la per-

formance La Moreneta, de l'actriu 

i activista Silvia Albert Sopale. 

El diàleg inaugural (18 h) esta-

rà protagonitzat per l'escriptor i 

antropòleg Albert Sánchez Piñol 

i el periodista David Guzmán, que 

tractaran la noció de viatge en 

l'imaginari humà. A les 21.30 h 

agafaran el torn Mariano Fernán-

dez, Fèlix Rabal i Josep M. Roger.

Dissabte, el festival sortirà a la 

Porxada, que acollirà els diàlegs 

Les odissees contemporànies. Entre 
la necessitat i el plaer (11 h), entre 

l'escriptora Patrícia Almarcegui 

i la periodista Tània Adam, i Geo-
grafies ignotes. El pensament com 
una forma d'exploració (12.30 h) amb les filòsofes Laura Llevadot i 
Paula Kuffer. 

A la tarda (17.30 h), ja al Mu-

seu, l'escriptor i crític literari Llu-

ís Calvo dialogarà amb el poeta i 

periodista granollerí Esteve Plan-

tada sobre L'art de perdre's. Elogi 
de la deriva. A les 19 h, el doctor 

en Farmacologia, psicòleg clínic i director de projectes científics de 
la Fundació ICEERS, José Carlos 

Bouso, oferirà la xerrada Mapes 
intangibles. Sobre psiconautes i 
ments expandides. La seva recerca 

s'ha centrat en els efectes tera-

pèutics de la MDMA (èxtasi) i en 

les propietats psicofarmacològi-

ques i els efectes neuropsicològics 

de substàncies com el cànnabis, 

l'ayahuasca i la ibogaïna.

Diumenge (11 h), el Museu aco-

llirà el darrer diàleg, entre el filò-

sof Juan Manuel del Pozo i l'editor 

i crític Bernat Puigtobella, titulat 

La ruta infinita: el viatge interior.

Amb Arsènic i el Cineclub
L'Opera aperta compta amb la 

col·laboració de l'alumnat d'Arsè-

nic –Joel Cabrera, Mario Giménez, 

Carla Maestre, Mireia Martínes 

i Marina Puddu–, que durant els 

dies del festival difondran a través 

de Ràdio Granollers textos filosò-

fics sobre la noció de viatge. 

D'altra banda, diumenge (17 h) 

el cinema Edison projectarà Vivir es 
fàcil con los ojos cerrados, un film de 

2013 de David Trueba, que poste-

riorment obrirà un diàleg amb el 

públic, conduït per Martí Pujadas.

L'entrada a l'Opera aperta és 

lliure, tot i que l'aforament és li-mitat. Un cop finalitzat el festival, 
els actes es penjaran al canal de 

YouTube del Museu de Granollers. 

A més, les biblioteques de Grano-

llers han tornat a editar una guia 

de lectura a l'entorn del festival, 

que també es pot consultar a la 

biblioteca virtual.  m.eras
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MÚSICA  LA CANTATA PUJARÀ A L'ESCENARI DEL TEATRE AUDITORI DEL 3 AL 12 DE JUNY

4.200 alumnes al Cantània
Des de l'any 2001 el Teatre Audito-

ri de Granollers i l'AC de Granollers 

organitzen Cantània a la comarca. 

Un projecte musical i educatiu, im-

pulsat per l'Auditori de Barcelona, 

que no ha parat de créixer en nom-

bre d'alumnes, escoles i municipis 

participants. Enguany la cantata du 

per títol Clara, l'art per dins, i hi han 

participat més de 4.200 alumnes 

de 97 escoles del Vallès Oriental.

Cantània s'adreça a l'alumnat de 

cicle superior d'educació primària 

i als especialistes de música de les 

escoles de primària. Els objectius 

són, per una part, contribuir en la 

formació permanent dels especi-

alistes de música –a Granollers hi 

assisteixen uns 200 especialistes 

de música de tot el Vallès, Mataró 

i Olot– i, per l'altra, millorar l'edu-

cació musical dels alumnes que hi 

participen, mitjançant una vivència 

en directe i compartida amb nois 

d'altres escoles de la comarca.

"Un projecte compartit amb 
la participació de 32 municipis", 

remarcava la regidora de Cultura, 

Maria Villegas, a la presentació del 

projecte dimecres al TAG, i agraïa el 

suport de municipis i patrocinadors 

–Agbar, Sagalés i Fruits Segarra–.

Gràcies a Cantània, els nens i les 

nenes viuen una projecció i una 

valoració social del seu treball quo-

tidià a l'aula, comparteixen amb al-

tres escoles el que cadascú ha realit-

zat al seu centre i ofereixen al públic 

de la comarca els concerts finals 

amb tots els elements que reque-

reixen un bon concert, que el TAG 

acollirà del 3 al 12 de juny –amb 16 

concerts–. "És un projecte que es 
cou a foc lent i que, pel TAG, té tot 
el sentit del món perquè uneix 

tag

NOVA EDICIÓ  La Cantània 2022 es va presentar dimecres al TAG

cultura i educació. És un goig aco-
llir-lo any rere any", deia la direc-

tora de l'equipament, Tracy Sirés. 

Una edició que recupera l'escenari 

del TAG com a punt final d'aquest 

projecte, que el 2021, arran de les 

restriccions per la Covid, es va tras-

lladar al Palau d'Esports. "L'any 
passat va quedar demostrat que 
Cantània és un projecte molt 
fort a la comarca perquè, tot i les  
circumstàncies, es va poder dur 
a terme", considerava Martí Puja- 

das de l'AC, l'entitat que ha aterrat 

Cantània al Vallès Oriental.  

Ds 28 de maig, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 18 €

Veus –el Cor Infantil Amics de la 

Unió– actuava el cap de setmana 

passat a la sala de concerts més 

important de Luxemburg, el Phil-

harmonie. Hi va presentar l'es-

pectacle Songs of Hope, en una 

gira de concerts organitzada pel 

mateix equipament, que incloïa 

un taller, diversos concerts famili-

ars i un escolar. Aquesta ha sigut 

la primera activitat a l’estranger 

després de dos anys. A més, la 

Philharmonie de Luxemburg té un 

valor simbòlic pel cor: en aquesta 

sala de concerts és on l’any 2013 

la formació de veus blanques va 

guanyar la Silver Rose Bowl. 

Amb aquest viatge a Luxem-

burg, Veus ha iniciat la temporada 

d’estiu, que enguany combinarà 

alguns concerts a casa  amb dues 

cites més a l’estranger. La primera 

serà del 23 al 26 de juny a Per-

san (França), per participar com 

a cor convidat a l’11è Rencontre 

Internationale de Choeurs Jeu-

nes de Persan. Veus hi oferirà dos 

concerts i participarà en diverses 

activitats a la ciutat situada a 30 

quilòmetres de París. La segona 

activitat serà del 15 al 20 d’agost, 

quan el cor es desplaçarà a Nyíre-

gyháza (Hongria) per participar 

al 14è Cantemus International 

Choral Festival and Mastercour-

se. Una vegada més, Veus ha estat 

El concert solidari anual del Roc 

& Gospel amb Mans Unides té en-

guany un caràcter especial, gràcies 

al doble aniversari de les entitats 

organitzadores. Per una banda, 

Roc & Gospel celebra 10 anys dalt 

dels escenaris, mentre que l'ONG 

commemora mig segle de la seva 

activitat de cooperació internacio-

nal des del Vallès Oriental.

Així, dissabte el Teatre Audi-

tori de Granollers serà l'esce-

nari d'aquesta doble festa, amb 

un extens programa musical, 

amb balades, música tradicional 

nord-americana i peces de com-

positors diversos, entre els quals 

el mateix director del cor de gòs-

pel, Gerson Gelabert.

Roc & Gospel naixia fa una dèca-

da en el marc d'un taller impartit 

per Ramon Escalé, qui va ser-ne el 

primer director. La formació s'ha 

posat sovint al costat de causes 

solidàries, no només de Mans Uni-

des, sinó també de Càritas i Iñaki 

Alegria, entre d'altres. Per aquest 

concert, comptarà amb solistes 

convidats i un quintet de músics.

Mans Unides destinarà la recap-

tació del concert a un projecte de 

formació i integració socioeconò-

mica de joves de Kinsantu, a la re-

pública del Congo.  M.E.

Veus, de Luxemburg a Hongria

El TAG acull la celebració 

dels 10 anys de Roc & Gospel 

i el mig segle de Mans Unides

EL COR INFANTIL D'AMICS DE LA UNIÓ TAMBÉ ACTUARÀ A CATALUNYA I FRANÇA AQUEST ESTIU

EL CONCERT INCLOU PECES DEL DIRECTOR GERSON GELABERT

CIRC  ROCA UMBERT ACOLLIRÀ L'ESPECTACLE 'BAKANA'

convidat per la direcció artísti-

ca del festival, i hi serà present 

oferint concerts i participant dels 

tallers organitzats amb directors i 

directores de gran renom.

Els viatges es complementaran 

amb la participació de solistes de 

Veus, del 20 de juny al 2 de juliol, 

en la producció del Gran Teatre 

del Liceu Die Zauberflöte, dirigi-

da per Gustavo Dudamel. A més, 

aquest estiu el cor oferirà el con-

cert solidari que tindrà lloc el 19 

de juny a l’església de Santa Eulà-

lia de Corró d’Avall, i la presenta-

ció d’El Messies d’Albert Guinovart 

al Teatre Kursaal de Manresa, el 5 

de juny a les 18 h. 

El 19 de juny, ara sí, Roca Um-

bert viurà la cinquena edició del 

Festival MiniBeat, organitzat per 

l'associació Arcada Koncerts, que 

enguany homenatja la banda bri-

tànica Sex Pistols, com en ante-

riors ocasions s'ha dedicat a The 

Cure, David Bowie i Elvis Presley. 

Així, entre les 10.30 h i les 19 h, 

les famílies podran gaudir de la 

millor música alternativa en 9 es-

cenaris dins del recinte fabril.

Gran part de les activitats es fa-

ran a l'exterior, com els concerts 

dels Azucarillo Kings, Tokyo Sex 

Destruction, Perro Pachingo, Es-

perit!, Rombo, Estruç, River T 

Soundsystem, Brot Bord, Cucs de 

Cementiri, Zesc i Liviana. La part 

electrònica d'aquesta edició anirà 

a l'escenari de la Tèrmica i l'esce-

nari Escurçó Negre amb la partici-

pació de Moondown (live), Victor 

Segundo, Inn Between, ¡Bravo!, 

Drazen Petrovic dj, DEEP 3, dj 

Chekeré i Espacea.

Activitats paral·leles
En la programació d'activitats 

paral·leles el MiniBeat també 

comptarà amb la col·laboració 

de l'escola Mimètic que pintarà 

i pentinarà als més petits; un es-

EL 9 DE JUNY ROCA UMBERT ACOLLIRÀ EL FESTIVAL FAMILIAR

El cinquè Minibeat ret 

honors als Sex Pistols

pai de dibuix creatiu; el col·lectiu 

A Parts Iguals, que farà tallers 

de circ i un taller de bombolles; 

L'Escola del Rock, un clàssic del 

MiniBeat que tornarà a oferir un 

espai per iniciar-se en la pràctica 

d'un instrument, aquest any con-

duït per la banda Zanahorions; els 

Follets del Bosc faran un taller de 

construcció d'instruments de fus-

ta; La Botzina farà un concert par-

ticipatiu per a famílies amb més 

de 15 instruments, i un taller de 

percussió corporal Amb molt de 

ritme, a càrrec de Sònia Jiménez. 

També hi haurà tallers de dibuix 

i pintura, maquillatge, tallers de 

dj, percussió, experimentacions 

sonores i altres sorpreses. Com 

en edicions anteriors, el festival 

també comptarà amb barres i fo-

odtrucks a preus populars.

Entrades 
El preu de les entrades és de 10 

euros per a adults i majors d'11 

anys, i 5 per a infants de 2 a 11 

anys (els més petits paguen 1 euro 

simbòlic). L'organització també 

ha posat a la venda el pack famili-

ar de 25 euros que inclou dues en-

trades d'adult i dues d'infants. Es 

poden comprar a minibeat.cat. 

Nou escenaris amb bandes com Tokyo

Sex Destruction, Azucarillo Kings i Esperit!

Dansa i perxa xinesa amb humor
La companyia francesa Das Arnak presenta, aquest divendres (20 h) a 

Roca Umbert, Bakana, un espectacle amb tres cossos, un pal i 400.000 

cabells, ple de diversió i deliri amb el triangle com a base. Aquest mun-

tatge de dansa i circ vol compartir, en clau d'humor, les cultures, dife-

rències i bogeries de les tres creadores emergents que formen la com-

panyia, seleccionades per participar en la Travessia - Pirineus de Circ,  

un projecte de cooperació Interreg cofinançat amb fons europeus Feder 

a través del programa transfronterer Pocfeta. 

L'Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany de les Franque-

ses continua el cicle de vermuts 

musicals diumenge (13 h) amb la 

proposta de la banda Mrs. Against 

Beast, sorgida de la mateixa esco-

la. El concert tindrà lloc al Centre 

Cultural de Corró d'Avall i l'entra-

da és gratuïta. 

Vermut musical amb 

Mrs. Against Beasts
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GRAN CENTRE
OMPLE DE GRAFITS 
LA CARRETERA

El carrer Anselm Clavé –la Carretera– es va omplir dissabte de grafits i activi-

tats d'art urbà amb acompanyament musical, gràcies a la primera Fira d'Art Urbà 

que va organitzar l'associació de botiguers i serveis Gran Centre. Vuit artistes van 

mostrar la seva tècnica i la seva obra a través de plafons de 2 x 2 metres instal·lats 

al llarg del carrer per rebre la pintura dels esprais. També es van poder veure tre-

balls de personalització de roba, vambes, casc, patinets i altres objectes.

Hèctor Anoro té molta fe en 

el que ell anomena els "mo-
ments xulos", una manera de 

definir les coincidències que, 

de vegades, obren finestres 

d'oportunitat totalment sor-

prenents. Un cúmul d'aquests 

moments feliços l'ha portat 

a convertir-se en autor d'un 

conte infantil que surt a la 

venda el dijous 2 de juny i per 

al qual està apostant fort La 

Galera, una de les editorials 

més importants del país en 

aquest segment d'edat.

Per a l'Hèctor, coordina-

dor de projectes audiovisuals i 

de comunicació, amb seu a Roca 

Umbert, tot va començar a casa. 

Com a pare de dues nenes de 8 i 

5 anys, cada dia viu l'hora d'anar 

a dormir de les filles, no com un 

mer tràmit, sinó com una situació 

especial en la qual es fa repàs de la 

jornada i culmina amb un ritual: el 

moment del conte. "Cada nit, des 
que van néixer, han tingut una 
història. I vaig veure que a les 
meves filles els feia més gràcia 
quan me l'inventava que no pas 
quan la llegia. I les històries han 
anat evolucionant: des de remi-
xes de contes fins a vivències 
personals amplificades i tergi-
versades. I això els encantava i 
reien molt, estaven enganxadís-
simes", detalla.

Fa un parell d'anys Anoro va pen-

sar que alguna d'aquelles històries 

"Però, papa, tu escrius contes?"

XAVIER SOLANAS

LITERATURA FAMILIAR  HÈCTOR ANORO PUBLICA UN CONTE INFANTIL BASAT EN LES EXPERIÈNCIES AMB LES SEVES FILLES

IL·LUSTRACIONS SOBRE EL MÓN DELS OFICIS, ACOMPANYADES DE MÚSICA I ACTIVITATS

Plantada presenta els seus nous versos

L'Anònims va tornar a viure un dijous poètic, aquest cop amb la presència 
del granollerí Esteve Plantada –qui va recitar versos del seu darrer llibre, 
Rastre quimera, premi Rosa Leveroni– i el multipremiat poeta Joan Duran 
de Sitges. La trobada, que va tornar a omplir el restaurant llibreria, forma 
part del cicle que organitza l'artista Jordi Pagès.

XAVIER SOLANAS

LITERATURA  UN CICLE DE L'ARTISTA JORDI PAGÈS A L'ANÒNIMS

h.A.LA gALERA

L'AUTOR  Hèctor Anoro ha fet el text, que ha il·lustrat Montse Clotet

LA PORTADA

lles a la llibreria i ensopeguin 
amb un llibre que ha escrit el 
seu pare i quan l'obrin vegin 
que està dedicat a elles, això 
ja m'emociona a hores d'ara", 

admet. Alhora, destaca la riquesa 

de conceptes que amaga aquesta 

història amb serrells autobiogrà-

fics, adreçada a infants a partir de 

2 anys. "M'agrada pensar que, a 
mesura d'anar-lo treballant, és 
un conte que té moltes capes. 
Al principi, ni jo mateix n'era 
conscient. És una història d'un 

pare i una filla –també hi ha per 
allà una figura materna dibui-
xada en forma de lluna–, però 
també una història d'observa-
ció, de saber esperar, d'intriga, 
de gestió de les frustracions i 
amb elements màgics", detalla.

Tot i que encara no hi ha dates 

fixades, el desig dels autors és que, 

ben aviat, el conte sigui objecte 

d'una presentació a l'Escola del Mar 

de Barcelona –el centre on l'Hèctor 

i la Montse van compartir pupitre– 

i també a Granollers. i c.riobó

imaginades potser mereixia ser 

traspassada al full en blanc. I així 

és com va néixer Papa, aquesta nit 

veurem la lluna?. Mesos més tard, 

un sopar amb antics companys 

d'EGB va propiciar el reencontre, 

25 anys després, amb Montse Clo-

tet que, per casualitats de la vida, 

és il·lustradora amb obra publi-

cada. Tots dos van congeniar, una 

cosa va portar a l'altra i Anoro va 

llençar la proposta de transformar 

la lletra escrita en un conte il·lus-

trat, compartint-ne l'autoria.

Una trucada a porta freda a La 

Galera es va resoldre amb la mi-

llor –i més inesperada– de les res-

postes: només un parell de dies 

després l'editorial els confirmava 

l'interès a publicar el llibre, i fer-

ho en català i castellà. El pare de la 

criatura es mostra encantat amb 

tot el que està succeint. "Quan 
un dia vagi amb les meves fi-

El Festival Panoràmic manté 

oberta la convocatòria, fins al 30 

de maig, de l'Open Panoràmic, 

després d'uns dies amb proble-

mes amb el formulari d'inscripció. 

La convocatòria artística està des-

tinada a autors nacionals i a obres 

en format audiovisual basades en 

fotografies, vídeos, textos, info-

grafies, webdocs o la hibridació 

d'algunes d'aquestes tècniques. 

Les obres presentades poden te-

nir caràcter documental, experi-

mental o ser un assaig visual.

Les obres seleccionades –un 

màxim de 12– formaran part de 

la programació de la secció oficial 

del festival i seran exhibides al 

centre d'art La Capella de Barce-

lona i a Roca Umbert Fàbrica de 

les Arts de Granollers. El visionat 

dels projectes seleccionats, con-

cebut com un punt de trobada 

entre creadors i agents culturals, 

experts del món de l'art i públic, 

comptarà i amb la presència de 

comissaris internacionals de 

Mèxic, Colòmbia, Itàlia, Sèrbia i 

França, que també mostraran una 

selecció d'artistes. L'obra guanya-

dora rebrà 1.000 euros. 

ART

Convocatòria de 

l'Open Panoràmic 

per a creadors 

audiovisuals
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Aquest dimecres arrencava la 
quarta edició del Festival de cine-
ma a l'escola, un projecte impul-
sat per l'Associació de Famílies 
de l'Alumnat (AFA) i la mateixa 
Escola Ferrer i Guàrdia, i que ja 
ha rebut reconeixements tant a la 
ciutat –premi Home dels Nassos 
2020– com de fora –la Federació 
d'Associacions de Famílies de Ca-
talunya– per la seva aposta per la 
cultura, la llengua catalana i l'edu-
cació a la ciutat.

La primera activitat, doncs, va 
ser un taller per a famílies al cine-
ma Edison amb propostes innova-
dores per a l'ús de les pantalles en 
l'etapa infantil amb el títol Rein-
ventem la mirada.

El festival pròpiament dit, però, 
arrencarà divendres (16 h) a l'es-
cola, amb quatre projeccions a di-
ferents espais. A les 16 h, la sala 
La Moderna, acollirà Zog i els doc-
tors voladors –un film d'animació 
pensat per als més petits–, i a les 
17.15 h, Àgata, la meva veïna de-
tectiva (a partir de 6 anys), una 
aventura protagonitzada per una 
Agatha Christie de 10 anys. 

A les 18 h la sala Lliurepensa-
dors acollirà el documental Ferrer 
i Guàrdia, una vida per la llibertat, 
del director Agustí Corominas i 

la projecció hi haurà un debat.
La jornada de divendres es clou-

rà a les 19 h, novament a la sala 
La Moderna, amb la projecció per 
a majors de 8 anys de Binti. Una 
youtuber sense fronteres (Fre-
derike Migom, 2019), guardona-
da el 2020 com a millor pel·lícula 
infantil per l'European Children's 
Film Association.

El festival de cinema a l'escola es 
clourà el 17 de juny amb una pro-
jecció a la fresca al pati de l'escola 
de Retorn al futur (Back to the fu-
ture, Robert Zemeckis, 1985), un 
clàssic per a tota la família.  m.e.

emès pel 33 el 2004. El film ex-
plica els inicis, l'organització i 
l'obertura que l'Escola Modena de 
Ferrer i Guàrdia –qui dona nom al 
centre granollerí– va tenir cap a 
l'exterior, a més de la relació que 
va establir amb altres escoles i 
l'inici de la correspondència esco-
lar. Tot emmarcat dins el context 
històric de l'època, el documental 
explica la vida del pedagog des del 
seu naixement fins que va ser afu-
sellat a Montjuïc amb la condem-
na sense proves per instigador i 
màxim responsable de la Setmana 
Tràgica del 1909. Un cop acabada 

Els treballs del projecte Art i Esco-
la, que enguany s'ha centrat en el 
concepte de la cura, s'exposen des 
de dimarts a la quarta planta del 
Museu de Granollers. Durant els 
dies de l'exposició, que es podrà 
veure fins al 5 de juny, l'alumnat 
dels 10 centres participant l'ani-
ran construint a la sala, concebu-
da com a espai experimental pels 
curadors del projecte Núria Nia, 
Ignasi Prat i Helena Pielies.  

Òmnium Cultural ha convidat l'artista resident a Roca Umbert Joan Font-
cuberta a una conversa i vermut el dissabte (12.30 h) a la plaça de Cal Font 
d'Igualada per parlar del mural que hi inaugurava fa uns mesos per en-
càrrec de l'entitat. Així, el reconegut fotògraf conversarà amb el president 
d'Òmnium, Xavier Antich, sobre el mural titulat Mirades des del confina-
ment, un projecte que va aplegar milers de fotografies de la ciutadania.  

ARXIU

mUseU

CINEMA  LA QUARTA EDICIÓ DEL FESTIVAL INCLOU QUATRE PROJECCIONS I UN TALLER

L'ALUMNAT DELS CENTRES PARTICIPANTS L'ANIRÀ CONSTRUINT AMB LA TUTELA DELS CURADORS

L'Escola Ferrer i Guàrdia torna 
a apropar el setè art als infants

CINEMA A L'ESCOLA  Una de les sessions de l'any passat

ART I ESCOLA  Dimarts es va inaugurar la mostra amb desenes de participants

El Museu inaugura  
la mostra sobre 
cures d'Art i Escola

Òmnium conversa amb Fontcuberta

Performance a la plaça de l'Església
L'alumnat de 1r de batxillerat artístic de l'Institut Celestí Bellera, amb 
alumnes dels centres O. Conti d'Aversa d'Itàlia i Manuel Cargaleiro de 
Portugal, van protagonitzar divendres al migdia un seguit de performances 
artístiques a la plaça de l'Església de Granollers, en el marc del projecte 
Erasmus Covid Avantgarde. Prèviament una desena d'alumnes van  
presentar els tallers sobre paisatge sonor i teatre i dansa que els tres 
instituts van treballar conjuntament durant la setmana.

XAVIeR sOLANAs

ART  L'ALUMNAT DEL CELESTÍ BELLERA SURT AL CARRER

Divendres, l'Anònims inaugurava una exposició de retrats –pintures i

il·lustracions– de dones afganeses fets per les alumnes del Talleret de  

l'Elena Frauca. L'acte va comptar amb la presència de la mestra, les autores i  

la regidora de Cultura, entre altres persones. L'exposició es podrà veure al  

restaurant llibreria fins al 12 de juny. 

Retrats del Taller d'Elena Frauca
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Des de fa uns mesos el dibuixant 

i il·lustrador granollerí Carlos 

Morán està presentant 1860: Cas-

tillejos, la novel·la gràfica que re-

presenta el seu debut en el món 

editorial. "Això d'explicar histò-

Carlos Morán: "Intento que les 
obres remoguin a l'espectador"

CÒMIC  EL DIBUIXANT COMBINA IL·LUSTRACIÓ, ART CONCEPTUAL, ANIMACIÓ I NOVEL·LA GRÀFICA

MAME

CARLOS MORÁN  Al seu estudi, amb treballs a les parets

ries en seqüència, com al cine-
ma, cada vegada m'agrada més 
i més", explica emocionat.

Tanmateix, Morán no és un no-

vell en aquest món, en el que fa 

molts anys que "pica pedra". Els 

còmics que el seu germà gran por-

tava a casa, l'animació televisiva i, 

sobretot, l'ambient dels salons re-

creatius a la dècada dels 80 van ser 

el caldo de cultiu que el va conduir 

cap al món del dibuix i la il·lustra-

ció. "Els videojocs m'estimula-
ven molt la imaginació", admet.

Abans d'acabar el batxillerat ar-

tístic a l'institut Celestí Bellera va 

viure un punt d'inflexió decisiu: va 

rebre una oferta per treballar en un 

estudi d'animació, que va acceptar. 

"Vaig tenir un petit conflicte amb 
la família i els amics, però aques-
ta decisió va ser la millor que he 
pres. Em va canviar la vida". S'ini-

ciava d'aquesta manera un període 

d'uns cinc anys, treballant en sèries 

d'animació emeses per les princi-

pals cadenes televisives i també la 

participació al llargmetratge Memo-

rias de un hombre en pijama, adap-

tació del còmic de Paco Roca nomi-

nada als Premis Goya 2018.

Tancat de manera provisional 

aquest capítol més industrial, ara 

Morán s'ha establert pel seu comp-

te com a il·lustrador i artista con-

ceptual. Els cartells de Sant Jordi a 

Canovelles, per exemple, han sortit 

de les seves mans. "És un món de 
molts alts i baixos. Somio amb un 
contracte d'una editorial fran-
cesa o americana que em perme-
ti viure sense l'aigua al coll".

Admiració pels clàssics
Morán ha anat fixant un estil pro-

pi estudiant els grans clàssics de la 

pintura, com Goya, Sorolla o William 

Turner. Confessa la seva admiració 

especial pels mestres catalans, com 

Marià Fortuny o Santiago Rusiñol. 

"Ramon Casas em va marcar mol-
tíssim i els colors de Joaquim Mir 
van ser per a mi una revolució". 

Per això reconeix que les seves cre-

acions tenen una qualitat pictòrica.

En l'aspecte tècnic es mou amb 

destresa amb l'aquarel·la, la tinta 

xinesa i també amb entorns digitals, 

però sempre imitant la pinzellada 

clàssica. També ha fet exposicions 

de pintura a l'oli i n'ha impartit 

classes. Com a pintor, "no m'agra-
den les imatges que et diuen el 
que has de sentir. Intento que les 
meves obres siguin molt simbòli-
ques, que suggereixin, que remo-
guin l'espectador i li produeixin 
sensacions, i no només per una 
qüestió estètica". ❉ C.RIOBÓ

Família
Morán està especialment orgullós 

del seu treball a L'oblit d'aprendre, 

un còmic autobiogràfic que va fer 

abans de la pandèmia, en format di-

gital i que no ha vist la llum. Relata la 

quotidianitat de la seva família, que 

va arribar a Catalunya des d'Extre-

madura, i, en especial, reflecteix una 

paradoxa: el seu pare va viatjar per 

tot el país instal·lant torres d'elec-

tricitat i posant les infraestructures 

per crear la societat multiconnecta-

da en la qual vivim ara. Però avui és 

un home gran, no té telèfon mòbil i 

tampoc no vol saber res d'internet.

Morán ha dedicat uns vuit mesos de 

feina a aquest projecte -que també 

ha acolorit i rotulat-, col·laborant amb 

l'historiador molletà Javier Diéguez, 

autor del guió. Una crònica de la famo-

sa batalla entre els exèrcits espanyol 

-liderat pel general Prim- i marroquí, 

prop de Ceuta. "Gràcies a aquest cò-
mic he après moltíssim", apunta el 

dibuixant. Per als autors el repte ha 

estat el de bandejar el contingut patri-

òtic i tampoc ferir susceptibilitats cap 

al món àrab. "Quan en van oferir el 
projecte em vaig sentir una mica in-
còmode, però li hem pogut donar una 
mica la volta i el missatge final és que 
els dos bàndols estaven equivocats i 
que la guerra és una merda".

'1860: CASTILLEJOS'

BÀSQUET. DISSABTE 28, 18.10 h
UNIÓ ESPORTIVA MONTGAT - CB 
GRANOLLERS
Poliesportiu Montgat. Amb Guillem Raich

HANDBOL. DIUMENGE 29, 17 h
FRAIKIN BMG - RECOLETAS A. VALLADOLID
Palau d'Esports. Amb Carles Garcia

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 26 al diumenge 29 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 13º 29º 16º 29º 17º 24º 16º
El granollerí Joan Liaño ha fet un 

bon paper en el talent show de TV3, 

Eufòria. Hi ha aguantat una dotze-

na de programes fins que a la gala 

de divendres passat el jurat va de-

cidir expulsar-lo, després de la in-

terpretació de Sé que lluitaràs, una 

adaptació al català del tema de Kate 

Ryan World, hold on. Va quedar a la 

zona de perill amb l'Edu, però els 

vots de l'audiència a través de l'app 

del programa el van acabar de sen-

tenciar, ja que el seu company re-

TELEVISIÓ  LIAÑO VA SER EXPULSAT EN LA GALA DE DIVENDRES

El Joan s'acomiada d''Eufòria'

Per tercer any consecutiu, la com-

panyia Milnotes s'apropa al públic 

infantil i juvenil per donar consells 

per gaudir de la revetlla de Sant 

Joan sense perill, en el marc de 

les activitats que la Direcció Gene-

ral de Protecció Civil adreça a les 

escoles. I ho fa a través de l'obra 

de teatre A foc lent, pensada per 

l'alumnat de 5è i 6è de primària 

i d'ESO. L'objectiu d'aquesta peça 

teatral és fer conèixer quins són 

els principals consells d'autopro-

tecció que s'han de seguir per gau-

dir d'una revetlla amb seguretat. 

L'obra forma part de la campanya 

Revetlles amb precaució. Enguany, 

a part de les representacions a di-

ferents escoles, es podrà veure en 

streaming el 15 de juny per tal que 

totes les escoles interessades s'hi 

puguin connectar. M.E. 

L'artista conceptual Vicens Vacca 

(Granollers, 1954) –referent de 

l'art sonor– exposa a partir 

de dimarts a Londres, con-

cretament al laboratori ar-

tístic Iklectic, amb el suport 

de l'Institut Ramon Llull. Aquesta 

és la primera exposició individual 

al Regne Unit de Vacca, que hi pre-

senta mitja dotzena d'obres recents 

sota el títol de tres d'elles, Just, Dig 

and Love & Psyche. La mos-

tra, que forma part del fes-

tival Spotlight on Catalan 

Culture in the UK, es 

podrà visitar fins 

al 2 de juny. Va-

cca hi traslladarà 

també els treballs Storm, iniciat el 

1990 i revisat el 2018, i Persona, 

una peça sobre la paraula treballa-

da entre 2017 i 2022. M.E. 

Consells de Milnotes a la revetlla

Vacca exposa a Londres

bia el 75% dels suports.

Amb tot, el Joan participarà al 

concert que 16 concursants d'Eu-

fòria faran el 16 de juliol al Palau 

Sant Jordi de Barcelona. 

TV3

Festa solidària en els 25 anys del Lauro

Dissabte l'Institut Lauro de les Franqueses va organitzar el tercer festival 
solidari Viure-ho Tot, una edició especial, ja que ha coincidit amb el 25è 
aniversari del centre educatiu. Al llarg de la jornada a la plaça Major de 
Bellavista s'hi van fer tallers i concerts, com la batucada de Tokem x Tu, 
el swing de Big Barra Band i la festa d'Ep! On brass?, entre d'altres. 

J.A.AGUILERA

ART LA SEVA PRIMERA MOSTRA INDIVIDUAL AL REGNE UNIT

L'artista conceptual Vicens Vacca 

(Granollers, 1954) –referent de 

l'art sonor– exposa a partir 

, con-

cretament al laboratori ar-

tístic Iklectic, amb el suport 

de l'Institut Ramon Llull. Aquesta 

és la primera exposició individual 

and Love & Psyche

tra, que forma part del fes-

tival Spotlight on Catalan 

Culture in the UK, es 

podrà visitar fins 

al 2 de juny. Va-

cca hi traslladarà 

també els treballs Storm

Vacca exposa a Londres
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Crear un jardí botànic per la natura
L'economista i naturalista Pere Grau i Grau oferirà

dimarts (18.30 h) una xerrada en el marc del cicle

de les Aules Universitàries del Vallès Oriental (Agevo), 

que durà per títol Crear un jardí botànic per salvar

la natura. Serà a la Rectoria de Sant Esteve.

El cap de setmana, Montmeló recupera el festival infantil i juvenil de teatre Fitkam 

–fitkam.cat– en la seva essència, sense restriccions ni mascaretes, amb més

espectacles que mai i amb un destacat protagonisme femení. A més, el Fitkam 

s'està professionalitzant més, i hi assistiran molts programadors per detectar i 

fitxar companyies, de manera que cada cop són més les companyies professionals 

que hi volen participar. El Fitkam començarà dissabte (11 h), tot i que l'espectacle 

inaugural serà a les 13.15 h de la mà del Col·lectiu Mur, que durà l'espectacle de 

circ De tu a tu a la Sala Polivalent. Poc abans, a les 12 h, la companyia Pentina el Gat 

hi estrenerà l'espectacle itinerant Pista, si us plau, que anirà de la plaça de la Vila 

als Jardins de la Torreta. També hi haurà espectacles d'instal·lacions audiovisuals, 

clowns, música i tallers. Hi destaca el cicle Dones i Circ, un circuit de tres espectacles 

protagonitzats per les artistes Silver & Gols, la montmelonina Sara Pons i The Sistars, 

amb el qual es busca visibilitzar la presència de les dones en aquesta disciplina 

artística. La veterana companyia Teatre Mòbil visitarà de nou el Fitkam per presentar 

nova obra de pallassos, L'odissea del riure perdut. Diumenge, a més, la Compagnie 

du sarment durà una proposta innovadora, La tenda – Fantasia nocturna per a dues 

actrius, un músic, un videoartista i uns quants monstres, una obra que aborda la

por des d'una mirada diferent, i que és el primer cop que es pot veure a Catalunya.

Torna el Fitkam de Montmeló 
amb més presència femenina

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 26

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Hola del conte. Pirates a la banyera

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Taller d'ungles, esmalt 

semipermanent, decoració, etc.

DIVENDRES, 27

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 28

10.30 h Centre Cultural de Bellavista

Grup d'acompanyament.

Dol perinatal, gestacional i neonatal

DIUMENGE, 29

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens triputals

13 h Centre Cultural de Corró d'Avall

Vermut musical. Mrs. Against Beasts

DILLUNS, 30

19 h Antigues Escoles Corró d'Amunt

Consell del Poble de Corró d'Amunt

DIMARTS, 31

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Anem al parc del mirador

DIMECRES, 1

17 h Casal Cultural de Bellavista

Xerrada. El pas de primària a secundària

DIJOUS, 26

10 h Espai Firal 

Comença la Fira de l'economia verda i 

circular de l'Ascensió [tot el programa a 

les pàgines especials]. Fins diumenge

20 i 22 h Roca Umbert

The Catch Club. Sopar espectacle 

de la Polifònica de Granollers

20.30 h Sala Francesc Tarafa

Els territoris de l'ànima.

Xerrada amb Xavier Guix

DIVENDRES, 27

10 h Roca Umbert

Fira JugarxJugar. Fins diumenge

10.30 Plaça de la Porxada

Fem un llibre

11 h Plaça de l'Església

Cheese Party. Fins diumenge

16 h Escola Ferrer i Guàrdia

Quart Festival de Cinema a l'Escola 

[programa a la secció de Cultura]

17.30 h Cinema Edison

El silencio del topo

18 h Carrers del centre

Passacarrers de l'Ascensió amb els 

gegants de Granollers

18 h Plaça Maluquer i Salvador

Ballada de sardanes amb l'Orquestra 

Cobla Maravella

19 h Plaça de la Porxada

Balls de protocol dels gegants 

19.30 h Aplegador. Roca Umbert

Assaig obert dels Xics

19.30 h Plaça de la Porxada

Concert de l'Orquestra Maravella

20 h Parc Torras Villà

Ascensió al Sheila: cronoescalada 

en bicicleta

20 h Roca Umbert

Bakana. Espectacle de dansa i perxa 

xinès amb humor

20 h Plaça Maluquer i Salvador

Ballada de swing

22 h Plaça de la Porxada

Ball amb l'Orquestra Maravella

23.15 h Jardins Lluís Companys

Concert de la Portàtil FM

DISSABTE, 28

8.30 h Organitza el Museu de 

Ciències Naturals

Caminada. Lectures al Montseny. La 

darrera ascensió de Jacint Verdaguer 

vista sobre el mapa

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de Brocanters

9 h Plaça de Can Trullàs

Mercat d'Encats Solidaris

10 h Plaça de la Porxada

Mostra d'ofi cis
11 h Museu de Granollers

Itinerari Granollers., ciutat 

bombardejada

11 h Plaça Maluquer i Salvador

Portes obertes al refugi

17 h Carrer Anselm Clavé

La Passada de l'Ascensió

18 h Plaça de Can Trullàs

Ballada al carrer de danses del món

20 h Teatre Auditori

G de Gospel canta els 10 anys de 

Roc&Gospel, amb Mans Unides

22 h Espai Milnotes

Michael Jackson Privacy

23 h Roca Umbert

Concert de La Sra. Tomasa

DIUMENGE, 29

11 h Des de Can Jonch

Caminada al Bosc de la Pau

11.30 h Plaça de la Porxada

Diada Castellera de l'Ascensió

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita històrica del museu

18 h Plaça de la Porxada

Concert d'havaneres. Les Anxovetes

19 h Teatre Auditori de Granollers

Les eines. Cor Jove d'Amics de la Unió

DILLUNS, 30

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

DIMARTS, 31

9 h Cementiri Municipal

Acte memorial del bombardeig del 38

AGENDA

Ajuntament de Granollers

Panoràmiques de Granollers.

Fins al 29 de juliol

Museu de Granollers 

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 

Afi nitats. Permanent 

Art + Escola + Cura. Mostra del 

projecte Art i Escola. Fins al 5 de juny

Museus i Liceu: una història 

compartida. Peça –dibuixos 

d'Amador Garrell–. Fins al 17 de juliol

Abacus

Il·lustracions d'Andreu Zaragoza. 

Fins al 31 de maig

Anònims

Dones Afganeses. Retrats d'El Talleret 

de l'Elena. Fins al 12 de juny

Centre cívic Nord

Laboratori artístic. Fins al 10 de juny

Plaça de la Corona

Cara a cara con las violencias. Relatos 

en centroamérica. Fins al 6 de juny

Restaurant el MIrallet

Un pedacito de mi. De Sandra Rodríguez

Biblioteca de Bellavista

Ocellam. Fins al 17 de juny

Exposicions

LES FRANQUESES

Nova gerència

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       679 633 709 

Tasta els plats 
de la nova carta!

BANQUETS, COMUNIONS 
I BODES ÍNTIMES

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

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. Fins al 10 de juliol

Espai Tranquil-Barbany

Antiguitats d'Alain Vanmaelsa. 

Fins al 6 de juny

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Japó vermell. Il·lustracions de 

Ramon Logon. Fins al 18 de juny
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