
SERVEIS

L'AJUNTAMENT ADJUDICA PER 51,8 MILIONS I 10 ANYS 
EL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES, QUE ES VOL ACTIVAR AL SETEMBRE  4

  ANY VIII   Núm. 352   2 juny 2022somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

C/ Sant Jaume, 50 · Granollers · www.masempeños.com ·     93 879 15 86      681 269 537

COMPREM OR i RELLOTGES DE LUXE

NOVA 
ADREÇA

Carrer de St. Jaum
e

Plaça de l’Església

CAP

Farmàcia
24 h

Carrer del Museu

Parròquia 
Sant Esteve

GRATUÏT

P

€

Carrer de St. Josep

mas      empeños€

A.MULROONEYEMPRESA 
Abolafi o presenta concurs 
de creditors després de 
renunciar a les obres 
adjudicades a la ciutat  5

HISENDA PÚBLICA 
El govern calcula que 
enguany tindrà 800.000 
euros més dels previstos 
en costos energètics  5

EDUCACIÓ 
Els docents de les escoles 
bressol municipa volen 
que es mantingui el reforç 
Covid o aniran a la vaga  10

ESPORTS 
Després de tres dècades 
el Fraikin puja al podi de 
subcampió de l'Asobal i 
es prepara per la Copa  29

Tant fires com festes –amb actes com la Passada– van 
rebre una bona afluència de públic, després de dos anys 
d'aturada i amb el nou model firal a prova  16, 23, 24 i 38

L'ASCENSIÓ AMB GANES

HABITATGE   CONVENI DE L'AJUNTAMENT AMB L'INCASÒL I L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA PER AMPLIAR EL PARC PÚBLIC AL CARRER RIPOLLÈS  3 i Editorial

Cedit un terreny al barri Lledoner per 
construir 57 pisos per a lloguer social

MEMÒRIA HISTÒRICA

LA CAMPANYA 'CONTRA L'OBLIT' ES CLOU 
PER INICIAR LA REDACCIÓ DEL DIARI DEL 
31 DE MAIG DEL 1938 I EL BOMBARDEIG  6



dj, 2 jUNY 20222



dj, 2 jUNY 2022 3

EN PORTADA

SÒL MUNICIPAL  L'Agència d'Habitatge de Catalunya construirà una promoció de pisos per destinar a lloguer social entre els carrers Ripollès i Lledoner

L'Ajuntament de Granollers cedi-
rà sòl municipal al carrer Ripollès 
–entre els números 75 i 85– del 
barri Lledoner a la Generalitat per 
tal que s'hi construeixin pisos per 
al lloguer social. De fet, el ple de 
dimarts aprovava un conveni de 
col·laboració amb l'Institut Català 
del Sòl i l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya per a la promoció de 57 
habitatges, amb 57 places d'apar-
cament i un local comercial que, se-
gons l'acord, s'han de materialitzar 
en un termini no superior a 4 anys.

El regidor d'Habitatge, Sergi 
Fernández, indicava que l'Ajun-
tament "posa els terrenys amb 

l'objectiu d'incrementar el part 

públic d'habitatges" i advoca-
va per "buscar aliances amb la 

Generalitat". El conveni acorda 

Cedit un terreny al Lledoner 
per a 57 pisos de lloguer social
L'Ajuntament aprova un conveni amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya per a una promoció de protecció oficial al carrer Ripollès

una cessió d'ús del solar per a 25 
anys, passats els quals el terreny i l'edifici tornaran a ser propietat de l'Ajuntament. A més, també fixa 
una reserva del 25% dels pisos 
per a joves menors de 35 anys.

Els grups de l'oposició cele-
braven aquesta "reserva per a 

l'emancipació de joves", deia el 
portaveu de Ciutadans, Jorge Pa-
vón. Per la seva banda, el portaveu 
de Junts –i director general de Jo-
ventut de la Generalitat–, Àlex Sas-
tre, recordava que la consellera 
Violant Cervera ja havia anunciat 
aquests percentatges d'habitatges 
per a joves. El conveni s'aprovava 
per unanimitat.

Fernández també recordava 
que, en el marc del Pla Local d'Ha-
bitatge, l'Ajuntament ha adquirit 

els darrers anys 25 pisos per am-
pliar el parc públic de la ciutat, i 
"aviat també tindrem les bases 

per a la construcció de 17 habi-

tatges més de protecció oficial", 
referint-se a la promoció munici-
pal prevista al passeig de la Mun-
tanya. El portaveu socialista, Jordi 
Terrades, apostava ara perquè 
"qui té els recursos faci habitat-

ge i l'Ajuntament pugui destinar 

els seus a la rehabilitació".

Propostes dels governs 
L'acord de l'Ajuntament i la Genera-
litat per a la construcció d'aquesta 
promoció arriba pocs mesos des-
prés que el Departament de Drets 
Socials anunciés el Pla territorial sectorial d'habitatge, que planifica 
que, els propers 20 anys, per asso-

Acord amb Adif

El regidor d'Habitatge assegurava que 

l'Ajuntament espera més habitatges de 

protecció oficial a la ciutat, gràcies a 

acords amb la Diputació de Barcelona i 

al conveni amb Adif per al cobriment de 

la via, que inclou una operació urbanís-

tica al carrer Esteve Terrades, amb 468 

pisos, un 30% en règim de protecció 

oficial. Precisament, en el ple, el regi-

dor de Primàries, Joan Ricart, mostra-

va la preocupació pel compliment dels 

acords amb Adif, el mateix dia que es 

coneixia el baix percentatge d'execuci-

ons d'inversions de l'Estat a Catalunya.

L'OPERACIÓ AL CARRER 
ESTEVE TERRADES

arxiu

Oficina
AQUESTA SETMANA HA OBERT

L'OFICINA DE REHABILITACIÓ 
Energètica d'habitatges, situada 
al número 5 del carrer del Rec,  
on s'ofereix un servei gratuït  
d'acompanyament tècnic,  
administratiu i financer a propietaris  
de Granollers que vulguin fer  
actuacions de rehabilitació 
energètica a comunitats d'edificis, 
pisos i cases. L'obertura de l'oficina 
coincideix amb la disponibilitat 
de subvencions extraordinàries, 
europees (fons Next Generation i 
municipals), destinades a millorar les 
llars per fer-les més confortables, 
saludables i sostenibles.

Així, doncs, ja es poden presentar 
les sol·licituds per rebre subvenció 
dels Next Generation per a edificis 
unifamiliars i plurifamiliars fins al 
31 de desembre. Rebran ajudes les 
actuacions de rehabilitació iniciades 
posteriorment a l'1 de febrer 2020 
i poden estar finalitzades en el 
moment de la presentació de la 
corresponent sol·licitud, i també 
aquelles que encara no s'hagin  
engegat. Els edificis han de 
disposar, amb caràcter obligatori 
i prèviament a la sol·licitud de la 
subvenció, de l'informe de la  
Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE).

Es tracta d'actuacions com la 
millora de l'aïllament de façanes i 
cobertes, la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, la substitució  
de fusteria i vidres de portes i 
finestres, etc. No obstant també hi 
poden tenir cabuda en aquestes 
subvencions actuacions relacionades 
amb la millora de l'accessibilitat 
a l'habitatge, com la instal·lació 
d'ascensors i la correcció 
de deficiències dels edificis.

D'altra banda, el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda  
Urbana també es comprometia 
amb l'Associació de Municipis de 
l'Arc Metropolità –a la qual per-
tany Granollers– a signar un pro-tocol de finançament d'habitatge 
social. i M.ERAS

lir l'objectiu de disposar d'un 15% 
d'habitatge social a Granollers, se 
n'haurien de promoure 3.345.
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El nou contracte de neteja incorporarà 
25 vehicles nous menys sorollosos
"Hem complert escrupolosa-

ment el calendari previst", deia 
la regidora de Serveis, Andrea Ca-
nelo, al ple de dimarts, que apro-
vava el nou contracte de recollida 
de residus i neteja viària de Grano-
llers. L'actual contracte amb Tal-
her s'ha prorrogat tres cops i ara 
és vigent fins al 31 d'agost. Si no 
hi ha imprevistos, la nova adjudi-
catària començarà a prestar el ser-
vei a partir de l'1 de setembre. "El 

període per presentar possibles 

recursos s'acabarà pels volts de 

Sant Joan i, si no n'hi ha cap, el 

contracte es podrà formalitzar a 

partir de l'1 de juliol i s'aplicarà 

al setembre", detallava.
Serà amb la unió temporal 

d'empreses (UTE) formada per les 
empreses Fomento de Construc-
ciones i Contratas (FCC) i Aguas, 
residus y medio ambiente (Are-
ma), que ha guanyat el concurs 
públic –al qual es van presentar 
tres empreses– per un import de 
més de 51,8 milions d’euros i un 
període d'execució de 10 anys. El 
contracte es divideix en la presta-
ció del servei de neteja per un im-
port de 33,7 milions, i la del servei 
de recollida, per uns 16,4.

Canelo detallava les millores 
que implicaran el nou contracte, 
com un nou servei de neteja de 
mobiliari urbà i retirada de grafits 
de l'espai públic, més freqüència 

SERVEIS  S'HI PREVEUEN MODIFICACIONS FUTURES PER IMPLEMENTAR EL PORTA A PORTA COMERCIAL I EL PAGAMENT PER GENERACIÓ

Conferència sobre l'eutanàsiaEl tabac, també com a amenaça al medi ambient
El centre cívic Nord acollirà dimecres (19 h) una 
conferència sobre l'eutanàsia, a càrrec del doctor 
en salut pública, ACOE de Geriatria i màster en 
bioètica Xavier Busquet Duran, qui és el referent 
per al tema al Vallès Oriental per l'Atenció Primària.

Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, els equipaments sanitaris dimarts 
van instal·lar taules informatives per conscienciar contra el tabaquisme. 
L'Hospital de Granollers es va sumar al lema d'enguany que alerta que, a 
banda de ser perjudicial per la salut, el tabac també és una amenaça al medi 
ambient, a causa de les burilles i els microplàstics que acaben suposant.

SOCIETAT

de neteja a les places –indepen-
dentment si són de sauló o no–, i 
la reordenació dels serveis d'ai-
gua, segons l’època de l’any.

A més, el contracte preveu la 
incorporació de maquinària nova 
"més eficient", en concret 25 
vehicles menys sorollosos i que 
emeten menys emissions con-
taminants. De fet, l'amortització 
d'aquesta compra ha marcat en 
gran mesura la durada del con-
tracte, indicava la regidora. 

Canelo també destacava que hi 
haurà un servei de recollida d'oli 
instal·lat en equipaments munici-
pals descentralitzats, i que s'incre-
mentarà la neteja als polígons in-

arxiu

CANVIS  Les plataformes de reciclatge de l'illa de vianants tindran nou disseny

dustrials i aparcaments públics, les 
neteges externes de contenidors i 
hi haurà un nou disseny de les pla-
taformes de l'illa de vianants.

Atenció al ciutadà
El contracte també preveu l'ober-
tura d'una oficina d'atenció a la 
ciutadania propera al centre per-
què els veïns tinguin un interlocu-
tor directe en cas de queixes o sug-
geriments. A més, es fixen 22.000 
euros anuals per a campanyes in-
formatives i de sensibilització. 

Futur amb contenidors tancats
La nova adjudicació també preveu 
modificacions futures, que caldrà 

La Mútua de Granollers ha iniciat 
les obres per transformar l'antiga 
seu de Montepío de Conductores, 
al carrer Mare de Déu de Núria, 
13, en una trentena d'apartaments 
per a persones grans i sòcies de la 
Mútua, que disposaran de serveis 
assistencials i d'espais compartits. 
Serà un edifici tutelat, amb apar-
taments d'uns 40 metres quadrats 
amb cuina-menjador, habitació i la-
vabo, pensats i equipats perquè les 
persones grans puguin fer-hi vida 
autònoma i, alhora, sentir-se acom-
panyades al centre de la ciutat. 
Podran ocupar-los persones grans 
que siguin sòcies de l'entitat, de 
manera individual o per parelles.

Els apartaments tindran una 
consergeria –amb funcions de vigi-
lància–, àmplies terrasses, atenció 
mèdica i infermeria, podologia, fisi-
oteràpia, bugaderia, sala de lectura, 
audiovisual i un gran menjador, dels 
quals podran fer ús els residents. 
També es preveu que pugui ha-
ver-hi altres serveis o bonificacions 
opcionals per millorar la qualitat de 
vida de les persones grans. El juny 
de 2021, els socis de l'entitat van 
aprovar la inversió de 2,1 milions, 
a través de la societat patrimonial 
de La Mútua, en la compra de l'antic 
Montepío. El projecte de reforma, 
valorat en uns 3 milions, preveu 
també l'ampliació de l'edifici dels 
1.500 m2 actuals a 2.000. i x.l.

La Mútua inicia

la transformació 

de l'antic Montepío 

en pisos assistits

INFRAESTRUCTURES

dotar de pressupost, per a, d'una 
banda, incrementar el servei de 
recollida comercial porta a porta, 
i, de l'altra, tancar els contenidors 
d'ús domèstic per aplicar el pa-
gament per generació. "Un canvi 

que va en la línia d’augmentar 

el reciclatge i disminuir la ge-

neració de residus. Pagar pel 

que es genera, com passa amb 

altres serveis de subministra-

ment", argumentava Canelo.
Tots els grups van votar a fa-

vor del contracte, excepte ERC 
que s’abstenia, tot i "celebrar les 

millores que representa el con-

tacte, però restem amatents per 

veure com pot servir per treba-

llar nous hàbits en la reducció 

de residus i el reciclatge". El 
portaveu de Junts, Àlex Sastre, feia 
notar que "la dotació assignada 

del nou contracte representarà 

passar d’un cost anual de 4,4 mi-

lions d’euros a un de 5,12, més 

ajustat als preus de mercat i que 

augura una millor prestació del 

servei", considerava. A més, ha 
lloat el canvi de model, que preveu 
incorporar el sistema de pagament 
per generació, una proposta que fa 
temps que fa el seu grup municipal 
i "la manera d’incentivar els ciu-

tadans a fer una bona selecció 

en origen, reduir el volum de 

deixalles i accedir a bonificaci-

ons en el rebut".  m.e.
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Era una crònica anunciada. Abo-

lafio Constructors, amb seu a 

l'Ametlla del Vallès, ha presentat 

concurs de creditors, que ha re-

solt el Jutjat Mercantil núm. 10 

de Barcelona. L'empresa és una 

de les constructores més impor-

tants del Vallès Oriental, respon-

sable de desenes d'obres públi-

ques i privades arreu de l'Estat –i 

amb molts treballs a Granollers i 

les Franqueses–. Els últims dos 

anys, per exemple, Abolafio s'ha 

adjudicat més de 70 contractes 

públics d'obra amb diferents ad-

ministracions per un valor de 38 

milions d'euros. El 2020 va fac-

turar més de 42 milions d'euros, 

i l'any passat constava que tenia 

112 treballadors en plantilla. Amb 

tot, l'augment de preu de les ma-

tèries primeres ha tocat una firma 

que tenia fama d'ajustar força els 

pressupostos. Si més no, aquest 

va ser l'argument que fa unes set-

manes va esgrimir per abandonar 

l'obra de les piscines de Grano-

llers, quan va saltar l'alarma de la 

seva situació financera.

Les últimes setmanes, l'em-

Abolafio presenta concurs de creditors

INVERSIONS   LA CONSTRUCTORA VALLESANA VA ANAR RENUNCIANT ALS CONTRACTES QUE TENIA AMB ELS AJUNTAMENTS

presa va anar renunciant a exe-

cutar bona part dels treballs que 

tenia adjudicats en diversos mu-

nicipis. Només a Granollers i les 

Franqueses, Abolafio va renun-

ciar a la reforma de les antigues 

piscines del Club Natació Grano-

llers (CNG) –quan tot just havien 

començat els treballs d'enderroc– 

i la rehabilitació de Can Batlle, a 

Palou, un espai que ha de servir 

per fer acolliments temporals de 

arxiu

persones en situacions d'emer-

gència social. També a construir 

la rotonda i el vial previstos entre 

el carrer Francesc Ribas i l'apar-

cament de l'Hospital.

Pel que fa a les rampes que s'es-

tan construint al carrer Carles Riba, 

a la Font Verda, Abolafio ha cedit 

l'acabament dels treballs a una al-

tra empresa, Cosplaan Obras y Ser-

vicios, que s'encarregarà de l'obra 

pendent, la instal·lació de les ram-

TRASPÀS  Abolafio ha cedit la fi de les rampes mecàniques a una altra empresa

El ple va aprovar modificacions de 

pressupost per incorporar 946.000 

euros, dels quals 245.000 pro-

vinents del romanent de l'exercici 

2021 i la resta del fons de contingèn-

cia, que el govern ha decidit utilitzar 

perquè preveu que les partides que 

es modifiquen "ja tindran un im-

pacte directe sobre el pressupost 

de 2023", deia el regidor d'Hisenda, 

Jordi Terrades. De fet, hi ha hagut 

un recàlcul del dèficit del transport 

públic de la conurbació –154.000 

euros–, s'ha destinat 134.000 euros 

a l'oficina de rehabilitació d'habitat-

ge, i s'ha hagut de destinar 370.000 

euros a l'increment dels costos 

energètics dels equipaments i enllu-

menat públic de la factura del dar-

rer trimestre de l'any passat. Així, 

"al llarg de l'any haurem d'utilit-

zar romanent per fer front a l'in-

crement de la factura energètica 

d'aquesta anualitat", alertava Ter-

rades, qui calculava que l'increment 

del cost respecte al pressupost serà 

de l'entorn dels 800.000 euros. 

PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Increment de més 

de 800.000 € en 

costos energètics 

municipals anuals
pes i assumirà el manteniment de 

les instal·lacions durant dos anys.

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–, i també 

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 

va presentar la documentació re-

querida en el termini previst.

L'administrador únic de la firma 

és Xavier Abolafio, qui havia estat 

durant un temps president de l'EC 

Granollers. Des de l'empresa argu-

menten que l'increment de preus 

no fa viables els treballs adjudicats, 

i apunten que tracta cada cas per 

separat per ajudar al màxim els 

promotors i proveïdors implicats. 

La rescissió de bona part dels con-

tractes s'ha fet abans de presentar 

el concurs de creditors de mutu 

acord amb els ajuntaments afec-

tats, sense possibilitat de reclamar 

indemnitzacions. 
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En només un minut, el dimarts 31 
de maig de 1938 van caure sobre 
Granollers 60 bombes i 750 quilos 
de metralla, que van provocar 226 
víctimes documentades i cente-
nars de persones ferides. Eren les 
9.05 del matí, la mateixa hora que 
84 anys més tard es convocava 
l'acte institucional per recordar i 
homenatjar les víctimes d'aquell 
atac feixista.

La trobada al cementiri va co-
mençar amb una lectura a càrrec 
de l'actriu Maria Manau del tes-
timoni del pediatre i pintor Josep 
Lluís Arimany Nicolau –que en el 
moment del bombardeig tenia 14 
anys–, recollit al llibre 60 anys des-

prés. Després d'escoltar Rossinyol 

que vas a França, interpretat amb 
flauta travessera, l'escriptor i di-
rector del Memorial Democràtic, 
Vicenç Villatoro, va recordar la tas-
ca de la institució que representa i 
va agrair la convocatòria de l'acte 
en record del bombardeig a Gra-
nollers. "Entre mitjans dels anys 

30 i dels 40, recordem un perí-

ode de gran densitat de dolor i 

patiment", apuntava, i insistia en 
les emocions d'aquella època i, so-
bretot en "els factors d'emoció 

davant del bombardeig". Villato-

llers, van iniciar "un gènere de 

terror que ha anat a més. Tenim 

la il·lusió que va ser un període 

nefast de la història i que estem 

millor, però no és així".
De fet, l'alcaldessa, Alba Barnu-

sell, recordava que "avui a Ucraï-

na està passant el que va passar 

aquí fa 84 anys i hi ha 40 conflic-

tes bèl·lics arreu del món". Gra-
nollers, "amb aquell minut del 31 

de maig marcat a la pell, impreg-

nat a l'ADN", refermava el "com-

promís per una ciutat i un món 

millor, més solidari i en pau", 
exclamava l'alcaldessa. Villatoro 

ro en descrivia quatre, començant 
per la magnitud de la tragèdia, 
"amb un gran nombre de perso-

nes que van patir i que ha calgut 

recordar la història de cadascú 

per evitar el risc que esdevin-

guin una estadística".
L'escriptor també recordava el 

caràcter atzarós dels atacs aeris, 
"la forma de terror més cega", 
i la distància entre qui provoca el 
mal i les víctimes. "No és un atac 

meteorològic, és una voluntat, hi 

ha un botxí", destacava, i recorda-
va que els atacs aeris de la Guerra 
Civil espanyola, com el de Grano-

m.e.

grn feminista

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL DIRECTOR DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC, VICENÇ VILLATORO, VA PARTICIPAR EN L'ACTE INSTITUCIONAL

60 bombes en només un minut

RECORD  Ofrena floral al monument que recorda les víctimes, al cementiri

OFRENA  A una de les columnes

Coincidint amb la Setmana Inter-
nacional dels Arxius, l'Arxiu Mu-
nicipal (AMGr) posa a l’abast de 
tothom, online, prop de 500 perga-
mins de la seva col·lecció. El perga-
mí del segle XIV que l'AMGr difon a 
la secció del Document del Mes, de 
nom Pergamí on es dona una peça 

de terra situada a la parròquia de 

Sant Esteve de Granollers, al lloc 

anomenat de Vinyet Superior, es 
podrà consultar a partir de dilluns 
al web www.granollers.cat/arxiu. 
D'altra banda, l'Arxiu també com-
memora la Setmana Internacional 
dels Arxius amb jornades de portes 
obertes i mostra de documents, al 
carrer Sant Josep, 7. "Ens pregun-

tarem què passava a Granollers 

fa 100 anys i ens aproximarem a 

l'any 1922 amb un seguit de do-

cuments i fotografies que ens do-

naran pistes de la vida a la ciutat 

cent anys enrere", apunten des de 
l'Arxiu. L'horari serà dimarts d’11 a 
13.30 h; dimecres d’11 a 13.30 h i 
de 16 a 18 h; i dijous, d’11 a 13.30 
h. Una altra activitat, dimecres 
(16 h), serà Obrim les cartes de la 

postguerra, un taller de descripció 
de correspondència històrica per 
llegir i descriure cartes rebudes a 
l'Ajuntament els anys 40.  

Com cada any, coincidint amb 
l'aniversari del bombardeig, tam-
bé es convoca una concentració 
antifeixista a la Porxada, un dels 
indrets de la ciutat malmesos pel 
bombardeig i on van morir mol-
tes persones. Enguany s'hi van fer 
lectures de testimonis emotius i, 
com és habitual, els convocats van 
deixar clavells als peus d'una de les 
columnes del monument.  

ACTIVITATS

L'AMGr celebra

la Setmana 

Internacional

dels Arxius

A la Porxada, clavells 

d'homenatge

Des del 2009, moment en què Gra-
nollers va iniciar el projecte per re-
collir el màxim de testimonis sobre 
el bombardeig del 1938 a la ciutat, 
55 persones han col·laborat i han 
explicat les seves vivències a l'Ar-
xiu, que ha enregistrat les entrevis-
tes fetes. Dilluns, vigília del 84è ani-
versari del bombardeig, Granollers 
va fer un acte d’agraïment a les per-
sones que han compartit records i 
han contribuït a fer memòria de la 
història col·lectiva de la ciutat.

L'acte suposava també el tan-
cament de la campanya Contra 

l’oblit que l'últim any ha servit 
per recollir els darrers testimonis 
(orals, escrits, en imatge i, fins i 
tot, mitjançant fonts secundàries) 
del bombardeig. En aquesta última 
crida s'han fet 16 entrevistes a 18 
persones, que aleshores tenien en-
tre 5 i 13 anys. Tot i posar punt fi-
nal a la campanya, l'Arxiu no tanca 
la porta a rebre noves aportacions.

De totes les històries i vivències 
recollides, el periodista i escriptor 
Albert Forns en farà un llibre, el diari 

testimonis directes d'aquells fets. 
Maria Baró, de 91 anys, explicava 
com va viure amb confusió aquell 
moment, sent una nena i veient 
"com rebentaven els vidres de 

les finestres i tothom corria es-

pantat". També Esteve Aubanell, 
a punt de fer 90 anys, recordava 
com les bombes van caure "al 

davant i al darrere de l'ebenis-

teria de l'avi", i com "els cami-

ons que portaven els morts cap 

al cementiri". A més, un vídeo va 
completar aquests records amb el 

del bombardeig, que publicarà l'any 
vinent. "Totes les històries són 

importants, entre totes es cons-

trueix el relat sobre el bombar-

deig", explicava. "Tenim la visió de 

persones que feien cua a les para-

des del mercat, d'altres que eren 

a l'escola, a casa o als tallers, tre-

ballant o a la serra de Bellavista, 

que van veure de lluny com que-

ien les bombes", deia Forns. "Tot 

plegat permet entendre el 31 de 

maig de 1938 a la ciutat".

A l'acte van intervenir-hi dos 

ajuntament

Records que són la memòria de la ciutat

TESTIMONIS  Una vintena de persones que han col·laborat amb l'Arxiu van rebre un agraïment en un acte públic

testimoni d'altres veïns que també 
ho van viure.

L'acte també va comptar amb 
alumnat de l'escola Pereanton, que 
va interpretar temes musicals, i l'al-
caldessa, Alba Barnusell, va obse-
quiar els testimonis amb una peça 
dissenyada per a l'ocasió. "Gràcies 

a tots els que han cedit la seva 

veu per recordar aquells fets", 
deia. "Només coneixent aquest 

passat, que no ha de viure mai 

ningú més, podrem fer una ciutat 

i un futur millors".  x.l.

reconeixia els seus dubtes: "tant de 

bo recordar ajudi que no es repe-

teixi, però no ho sé. De tota ma-

nera, encara que no, és un deure 

d'humanitat que tenim amb les 

víctimes i els seus familiars".
Acabats els parlaments, es feia 

l'ofrena floral al monument als 
morts del bombardeig del 38 amb 
l'acompanyament musical d'una 
melodia klenzmer. Hi van dur flors 
l'Ajuntament de Granollers, la Ge-
neralitat, el Consell Comarcal, els 

ajuntaments de les Franqueses, 
Vilanova, la Garriga i Canovelles, 
i les entitats Òmnium Cultural, 
Ateneu de Granollers, Associa-
ció del banc d'ADN i familiars de 
desapareguts de la Guerra Civil i 
postguerra, ANC, Assemblea Lli-
bertària i CNT. Va tancar l'ofrena 
el Consell Assessor de Can Jonch 
i de la Fundació Cultura de Pau, i 
ciutadans a títol individual.  m.e.

"Amb els atacs aeris

com el de Granollers 

començava un gènere de 

terror que ha anat a més"

Granollers commemora el 84è aniversari del bombardeig del 31 de maig de 1938
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L'Associació Capaç i Vàlida, la 
Federació Catalana d'Esports de 
Persones amb Discapacitat Física 
i l'Ajuntament de Granollers or-
ganitzen aquest diumenge (10.30 
h), al carrer Anselm Clavé, la pri-
mera cursa infantil adaptada de la 
ciutat. Aquesta cursa és una de les 
activitats de promoció de l'esport 
adaptat que s'organitzen amb mo-
tiu dels XIV Jocs Catalans de l'Es-
port Adaptat, que tindran lloc el 
cap de setmana vinent –11 i 12 de 
juny– també a Granollers. 

INCLUSIÓ 

Primera cursa 
infantil adaptada,
a la Carretera

La Diputació de Barcelona oferirà 
aquest juny quatre taller de Cuina 
sense pares a l'Institut Celestí Be-
llera, per acostar l'alumnat al món 
culinari a través de receptes saluda-
bles i fàcils de fer. El primer taller es 
va fer dimecres i també n'hi haurà 
els dies 14, 15 i 20 de juny. Són una 
de les activitats que Salut Pública de 
la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments per fomentar estils 
de vida saludables entre els joves.  

'Cuina sense pares' 
a l'IES Celestí BelleraFira MAC, un espai per als professionals

Com és habitual, el MAC també va comptar amb un espai ideat perquè 
les empreses puguin presentar i promoure els seus productes i serveis 
als professionals dels sectors tecnològic, audiovisual i creatiu. D'aquesta 
manera, es busca potenciar el contacte entre les empreses i els seus 
clients. La Fira MAC, a Dents de Serra, va comptar amb presentacions i 
demostracions de productes i altres activitats participatives.

m.e.

mac

COMUNICACIÓ  LA 23a EDICIÓ DEL MERCAT HA COMPTAT AMB PERIODISTES COM JORDI ÉVOLE O POLÍTICS COM PABLO IGLESIAS

Roca Umbert acollia el vespre de 
dimecres, com a cloenda del MAC, 
la Gala dels Premis de la Comuni-
cació Local 2022, conduïts per pe-
riodistes de Televisió Cardedeu i 
el talent show Operació Paki. El 
guardó més esperat a l'espai fa-
bril ha estat el de la millor televi-
sió local, que ha recaigut en Vallès 

Oriental Televisió (VOTV), la tele-
visió pública de la comarca que té 
la seu just davant de l'escenari on 
s'entregava el guardó.

El director gerent de VOTV, Al-
bert Jordana, i la cap d'Informatius, 
Clara Armengol, destacaven "la 

feina incansable de tots els com-

panys", que ha permès guanyar el 

VOTV s'endú el premi a la 
millor televisió local del país

Roca Umbert va acollir dimecres la 
23a edició del Mercat de l'Audio-
visual de Catalunya (MAC), que va 
aplegar més de 70 ponents en 34 
sessions programades, així com la 
fira professional del sector. Aques-
ta edició suposava la recuperació 
de la presencialitat després de 
tres anys. En la sessió d'obertura, 
el president del Consell de l'Audi-
ovisual de Catalunya (CAC), Xevi 
Xirgo, xifrava en 350 les ràdios i te-
levisions actives al país, "un pano-

rama ric i variat que també està 

subjecte a les tensions del mer-

cat", deia. "I aquests mitjans com-

peteixen cada cop més amb les 

plataformes audiovisuals –aler-
tava–, amb 10,7 milions d'abo-

nats a Catalunya actualment".
Un dels temes clau d'aquesta 

edició va ser la Llei de Comuni-
cació Audiovisual de Catalunya, 
que va tenir una sessió d'anàlisi. 
També es va abordar el model de 
negoci de les OTT –lliure trans-
missió a través d'internet–, o la 
transformació imprescindible dels 
mitjans, en què es van exposar dos 

i ser conscients que les fonts 

d'informació s'han diversificat 

moltíssim", deia Mikel Iturbe, di-
rector de l'Heraldo de Aragón. "Els 

casos d'èxit: Heraldo de Aragón i 
Prisa Media. "Cal formació con-

tínua dels professionals, indica-

dors de qualitat en la producció 

El sector audiovisual es posa al 
dia en una nova edició del MAC

mitjans hem d'anar canviant 

perquè també ho fa la societat", 
afegia Fran Llorente, director de 
l'àrea de vídeo de Prisa Media. "I 

ens hem de transformar per aju-

dar la societat a ser una mica mi-

llor". També es van abordar temes 
com la llengua catalana i la igualtat 
de gènere, la gestió dels drets de la 
propietat intel·lectual a les ràdios 
de proximitat, o els reptes i opor-
tunitats que suposa l'anomenat 
metavers per als mitjans audiovi-
suals, entre molts d'altres. 

Jordi Évole, convidat
En la cloenda de la segona troba-
da del podcàsting a Catalunya va 
intervenir-hi el periodista Jordi 
Évole, qui va reflexionar sobre 
l'augment del consum de podcasts 
arran de la pandèmia. "El pod-

cast recupera ara una cosa que 

la televisió està perdent, que és 

la naturalitat i les coses reals, 

encara que siguin imperfectes", 
deia Évole. "Hi ha un munt d'his-

tòries interessants per explicar 

a les quals estem renunciant pel 

modus operandi de les grans ca-

denes", afegia. A banda d'Évole, el 
MAC d'enguany també va comptar 
amb altres cares conegudes, com la 
de l'exvicepresident del govern es-
panyol Pablo Iglesias, qui va enre-
gistrar el seu podcast en directe.   

reconeixement "per complir amb 

l'objectiu de servei públic i se-

guir esdeveniments de tota mena 

sense baixar el nivell de qualitat 

del conjunt de la graella", deia el 
jurat. "El premi és extensiu a tot 

l'equip que fa que la maquinària 

rutlli i cada dia puguem emetre 

amb qualitat i professionalitat", 
insistia Jordana. 

D'altra banda, l'alcaldessa recollia 
un premi especial que l'organització 
atorgava al seu predecessor Josep 
Mayoral, "pel seu suport als pre-

mis i a la comunicació local". 
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El Centre de Formació Ofi cial de Perruqueria i 
Estètica Parc Estudi de Granollers, orientat al 
desenvolupament del coneixement, promoció 
social i coeducació en el sector de la imat-
ge personal, sota el lema Ara més que mai 
Ucraïna necessita ajuda humanitària, va esta-
blir al març un punt de recollida a les seves 
instal·lacions, per aquelles persones que van 
voler fer la seva aportació per ajudar Ucraïna. 

Com altres institucions i empreses de serveis 

de la ciutat, Parc Estudi ha volgut aportar el 

seu granet de sorra a millorrar la delicada si-

tuació de les famílies ucraïneses, víctimes de 

la guerra. Per fer-ho possible, ha col·laborat 

amb el Club Rotary, una organització inter-

nacional que té per objectiu d’oferir serveis 

humanitaris i contribuir a fomentar la bona 

voluntat i la pau al món. Parc Estudi va fer 

difusió a través dels seus alumnes, personal 

del centre i a través de les xarxes socials, amb 

l’objectiu d’arribar també a públic extern.
  Es van recollir mantes i sacs de dormir; me-

dicaments; productes sanitaris; productes 

de parafarmàcia (compreses, bolquers, llet 

per nadons, biberons, etc.); aliments com 

arròs, farina i conserves, i aigua en ampolles 

de mig litre. La captació va ser tot un èxit i 

en col·laboració amb l'empresa Arderiu es va 

enviar un tràiler a Ucraïna. Les famílies bene-

Èxit del punt de recollida d'ajuda 
humanitària a Ucraïna de Parc Estudi

EL CENTRE FACILITA ESTUDIS DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA A UCRAÏNESES

fi ciàries es van posar en contacte amb Parc 
Estudi van mostrar el seu agraïment. A més, 

actualment el centre col·labora també oferint 

a través de dues esteticistes d'Ucraïna que 

resideixen actualment a Catalunya facilitant 

la  formació i perfeccionament d'estudis en 

perruqueria i estètica a dones ucraïneses. i
www.parcestudi.com

Durant la Setmana Internacional del Com-

post, de l’1 al 7 de maig, el Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va 

repartir més de 14 tones de compost entre 

els més de 600 usuaris de la xarxa comarcal 

de deixalleries que van participar en la cam-

panya. Amb aquesta actuació i sota la marca 

COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del com-

post provinent de la recollida selectiva de la 

fracció orgànica i recompensar la ciutadania 

el seu esforç per separar la matèria orgànica 

a casa de forma correcta facilitant així que 

se’n pugui obtenir compost i biogàs.

Les característiques físiques, químiques i 

biològiques del compost procedent de la 

planta de digestió anaeròbica i de compos-

tatge de Granollers, on es tracta la matèria 

orgànica que es recull de forma separada al 

Vallès Oriental, al Maresme i a alguns muni-

cipis del  Moianès, permeten que aquest pro-

ducte pugui ser utilitzat en diversos àmbits 

i activitats obtenint resultats molt positius: 

· Com a adob natural en agricultura (cereals, 

horta, fructicultura, vinya...).

· Com a fertilitzant en tasques de jardineria i 

en la formulació de substrats.

· Com a restauració de sòls degradats en 

projectes d’obra pública (clausura d’aboca-

dors, regeneració de talussos...) o en restau-

ració d’activitats extractives.

  El compost com a fertilitzant orgànic aporta 

El Consorci de Residus reparteix 14 
tones de compost a les deixalleries

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT / UNS 600 USUARIS SE'N VAN BENEFICIAR

beneficis al sòl i als cultius, com l’increment 
de la capacitat de retenir aigua i nutrients. 

Aquesta aportació de matèria orgànica mi-

llora la fertilitat i l’estructura del sòl, contri-

buint a la prevenció de l’erosió i la seva de-

gradació i a la mitigació del canvi climàtic. 

Com utilitzar el compost:

El compost de classe B és un producte apte 

per utilitzar com a esmena en sòls, esmena 

orgànica de terra vegetal d’obra, esmena or-

gànica per a plantació de clots i rases així 

com per a certs enceballs i esmena orgànica 

per a recuperació de sòls degradats. 

• Parterres de flor: el compost s’ha d’aplicar 

uniformement a tota la superfície de l’àrea 

tractada, amb una capa de gruix de 25-50 

mm (2,5-5,0 m3/100 m2) o una proporció 

de sòl i compost 3:1 (v/v). Posteriorment el 

compost s’ha d’incorporar a una profunditat 

mínima de 150 mm. En cas de dubte, cal se-

guir les NTJ 05T (2010).

• Testos i jardineres: barrejat amb aigua, serà 

de fàcil assimilació per a les plantes. Per pre-

parar un terreny on plantar.

• Formant una capa superficial d’uns 3 cm: 
com a substrat de plantació.

• Per a jardineres, testos i escocells d’arbres 

i arbustos: barrejat a parts iguals amb terra.

• Com a fertilitzant d’hort o de gespa. Escam-

pant una capa d’1 cm. i
www.cresidusvo.cat   
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El personal docent de les tres es-

coles bressol municipals de Grano-

llers (Teler, Giravoltes i Tortuga) 

van desconvoccar dimarts la vaga 

que havien previst per a dime-

cres davant la falta d'acord amb 

l'Ajuntament per organitzar el curs 

vinent, 2022-2023, amb "la major 

qualitat educativa". Després d'ha-

ver-se reunit amb el servei d'Edu-

cació, el personal docent de les 

escoles bressol municipal (EBM) 

ha decidit fer un vot de confiança 

i, tot i no haver aconseguit pactar 

les seves reivindicacions, ajornar 

una possible vaga fins que torni a 

haver-hi una reunió, a mitjans de 

juny, per tornar-ne a parlar.

A partir del curs que ve, l'etapa 

2-3 anys serà gratuïta per a les fa-

mílies. "Això ens alegra i ens sem-

bla una mesura molt positiva per 

garantir la igualtat d'oportuni-

tats a l'hora d'escolaritzar els in-

fants de 0-3 anys", diu el col·lectiu 

de mestres, que afegeix que, mal-

grat això, "per poder fer front al 

curs amb tota la qualitat educa-

tiva que volem, necessitem seu-

re i preveure les necessitats que 

es derivaran d'aquesta decisió: 

més infants al servei d'acollida, a 

l'hora del dinar, o a la tarda".

porció d'abans de la Covid, d'una 

mestra tutora per estança i un TEI 

per cada dues. "El manteniment 

de la plantilla actual és molt im-

portant per poder atendre totes 

les necessitats que es derivaran 

del curs que ve", diu el col·lectiu 

de mestres. Per això ha iniciat una 

recollida de firmes als centres per 

registrar el suport de les famílies a 

la seva reivindicació.

Mesures puntuals
L'Ajuntament, per la seva banda, 

ha recordat en una carta a les fa-

mílies que algunes de les mesures 

que s'han pres els últims anys han 

estat "puntuals per donar res-

posta a les necessitats derivades 

durant la Covid-19". En aquest 

sentit, l'Ajuntament recorda que, 

actualment, les escoles bressol mu-

nicipals compten amb 39,5 profes-

sionals per atendre els infants, "un 

nombre molt superior al que 

determina la Generalitat", insti-

tució que té la competència. "En el 

cas particular de Granollers, la 

normativa estableix que el ser-

vei requereix 23 professionals", 

diu la carta, que també assegura 

que la ràtio per aula és inferior a 

l'establerta per la Generalitat. 

El col·lectiu docent també recor-

da que des de fa uns anys, s'han 

incrementat les necessitats especí-

fiques de suport educatiu (NESE) 

de tota mena (socials, cognitives, 

motrius...), per la qual cosa les de-

mandes d'atenció individualitzada 

i específica també s'han vist incre-

mentades.

Davant d'això, el personal docent 

de les EBM han proposat mante-

nir la plantilla que s'havia acordat 

per la pandèmia i que ha permès 

una parella educativa per estança 

(1 mestra i 1 TEI per aula) durant 

dos cursos. L'Ajuntament, per la 

seva banda, vol tornar a la pro-

EDUCACIÓ  EL COL·LECTIU DECIDIA FER UN VOT DE CONFIANÇA I AJORNAVA LA CONVOCAT`ÒRIA

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES VOL MODIFICAR EL PGOU PER REGULAR-HO

Els docents de les escoles bressol 

municipals amenacen de fer vaga 

si no es mantenen les plantilles

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 

les Franqueses treballa en la mo-dificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana (PGOU) amb 

l'objectiu de regular les condici-

ons d'implantació d'instal·lacions 

de producció d'energies renova-

bles en sòl no urbanitzable. El ju-

liol de l'any passat, el ple va apro-

var suspendre durant un any les 

llicències per a aquest tipus d'ins-

tal·lacions. La suspensió, però, té 

una vigència de 12 mesos i ara 

s'ha de regular mitjançant una modificació puntual del PGOU.
Segons l'Ajuntament, la decisió 

que ve motivada per les contra-

diccions del pla actual i el decret 

llei de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls 

d'energies renovables. De fet, 

l'any passat aquest decret i el fet 

que el pla de les Franqueses no es-pecifiqui cap criteri sobre aquest 
tipus d'usos va permetre que la 

Generalitat donés el vistiplau a 

una empresa privada per instal-

lar un parc fotovoltaic en uns ter-

renys de regadiu de Marata. Una 

iniciativa que va quedar paralitza-

da per la suspensió aprovada per 

ple al juliol.

Per avançar en aquesta modi-ficació del PGOU i comptar amb 
l'opinió i les aportacions de col-

lectius del municipi, l'Ajuntament 

va organitzar dimarts una jornada 

de participació oberta a les enti-

A debat la implantació 
de parcs solars en
sòl no urbanitzable

tats del municipi. Van assistir-hi 

representants de l'Associació de 

Veïns de Corró d’Amunt, Salvem 

Corró d’Amunt, Associació Sal Fò-

rum Ciutadà, AEP Les Franqueses 

i Centre Cultural de Marata, que 

van traslladar als representants 

municipals i l'equip tècnic el seu 

rebuig al fet que es puguin instal-

lar aquests parcs solars en sòl no 

urbanitzable del municipi.

Aquestes aportacions s'afegiran 

a una diagnosi que es presentarà 

al Consell de la Pagesia, que també farà les seves aportacions, i final-
ment es prepararà la proposta de-finitiva de regulació de la implan-

tació d'energies renovables en sòl 

no urbanitzable al municipi. i

La suspensió de
llicències per impedir 
aquestes instal·lacions
al municipi acaba al juliol Inscripcions a cursos i tallers d'estiu

Audiovisual i acció climàtica

Comencen les inscripcions als cursos i tallers d'estiu que organitza la 

Xarxa de Centres Cívics de Granollers. Fins al 17 de juny, a les 21 h, es 

podran fer les inscripcions a través de la web www.granollers.cat/cen-

trescivics o presencialment a qualsevol dels cinc centres de la ciutat.En 

la programació d'aquesta temporada hi ha una quarantena d'activitats. 

D'altra banda, fins al 9 de juny també estan obertes les inscripcions al 

Ral·li Fotogràfic, que se celebrarà el diumenge 12 de juny, de 9 a 13.30 

h, per diferents punts de la ciutat. Finalment, aquest divendres, a partir 

de les 18.30 h, el centre cívic de Can Gili serà el primer en fer la mostra 

d'activitats, classes obertes i exposicions del curs que es tanca.  

Avui, dijous, de 18.30 h a 21 h, el cinema Edison acull la primera Mos-

tra d'Audiovisuals i Acció Climàtica, impulsada pel projecte Climatubers, 

amb la col·laboració de l'Edison, Granollers Pedala, la biblioteca Roca 

Umbert i Ecoserveis. La jornada s'obrirà amb un photocoll i la presen-

tació del prioejecte, així com una xerrada sobre la crisi climàtica local, a 

càrrec de la periodista i coordinadora del portal monSOStenible, Míriam 

Viaplana. A les 20 h es projectaran els vídeos participatius de Climatuvers 

i a les 20.30 h, el regidor de Medi Ambient, Albart Camps clourà la mostra 

amb la visita a l'exposició Climatubers: acció climàtica ciutadana.  

n Precisament, en el ple de dimarts el 
PSC –i Cs i Primàries– tombava una 
moció en què ERC –que la presenta-
va– i Junts instaven a demanar al go-
vern espanyol finançament per man-
tenir el reforç Covid escolar als centres 
educatius del país. El PSC demanava a 
la Generalitat que es fes càrrec de les 
seves competències.

TOMBA UNA MOCIÓ 
PER AL FINANÇAMENT

Dissabte (20.30 h) el Museu de 

Ciències Naturals de Granollers 

convoca la 18a Nit dels Ratpenats, 

una sortida dedicada a l'observa-

ció i coneixement d'aquests petits 

mamífers alats, amb un conte-xer-

rada familiar i una passejada noc-

turna amb l'objectiu de localitzar 

ratpetans. Són animals cada cop 

menys coneguts gràcies a inicia-

tives de difusió com aquestes, en 

què s'explica, entre d'altres coses 

com aquests mamífers mengen to-

nes d'insectes.  

Després de l'aturada de dos anys 

per la Covid, el 17 i 18 de setem-

bre se celebrarà la cinquena edi-

ció de Taral·la, música i educació, 

amb el suport de Roca Umbert, 

que l'acull. Dirigida per la peda-

goga, musicoterapeuta i cantant 

Dàmaris Gelabert i el seu equip 

de l'Associació Totsona, Taral·la 

torna amb força per presentar ac-

tivitats innovadores relacionades 

amb el món de la música, l'edu-

cació i els infants. Està destinada, 

per una banda, als professionals i 

estudiants del món de la música i 

l'educació, i per una altra, oberta 

tot el dissabte dia 17, al públic 

familiar amb entrada lliure per 

a concerts, activitats musicals a 

l'exterior, presentacions, exposi-

cions i venda de materials. S'hau-

rà d'adquirir entrada pels tallers 

i pel concert final, a càrrec de la 

nova banda Grow up singing, que 

farà la seva preestrena a la Sala 

Nau B1. Taral·la vol ser un punt 

de trobada de tots aquells, tan 

professionals, com famílies que 

defensen i reivindiquen la músi-

ca i la seva rellevància com a ele-

ment educatiu. En aquesta edició, 

es comptarà, entre altres amb re-

coneguts professionals com Paola 

Anselmi que viatja des d'Itàlia per 

presentar una nova pedagogia 

musical per a l'etapa infantil.  

L'alumnat de 4t d'ESO de l'Ins-

titut Celestí Bellera inaugurarà 

el proper dijous, a les 18 h, l'ex-

posició The timeline of the ele-

ments, emmarcada en el projecte 

internacional i interdisciplinari 

Elements4Life que duen a terme 

quatre instituts europeus –el Be-

llera i centres de Portugal, Fin-

làndia i Suècia–. El tema principal 

d'aquest projecte són els quatre 

elements de la natura: aire, terra, 

aigua i foc, i finalitza amb les ex-

posicions als diferents països.  

La jornada Taral·la es 
reprendrà al setembre

CINQUENA EDICIÓ A ROCA UMBERT, AMB DÀMARIS GELABERT

La Tela convoca 

la 18a Nit dels 

Ratpenats dissabte

L'alumnat del Bellera 

inaugura la mostra 

d'Elements4Life
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LES FRANQUESES. El regidor d'IEC 
Àngel Profitós va anunciar en el 
ple de dijous que abandona l'acta 
de regidor a l'Ajuntament per mo-
tius de salut. Actualment, Profitós 
és regidor a l'oposició per Imagi-
na Esquerra en Comú (IEC), coa-
lició de la qual va ser el número 3 
el maig de 2019, en representació 
d'ERC. En els dos mandats ante-
riors, Profitós havia estat cap de 
llista dels republicans a l'Ajunta-
ment franquesí.

El seu accés a l'Ajuntament es 
va produir el febrer de 2011, des-
prés de la mort de la fins aleshores 
portaveu republicana al ple, Maria 
Teresa Buigues. Durant aquests 
12 anys, Profitós ha estat regidor 
a l'oposició, excepte un breu perí-
ode, entre juny de 2011 i octubre 
de 2012, en què va ser regidor 
d'Hisenda en un govern en coalició 
amb CiU. De 60 anys i veí de Cor-
ró d'Amunt, Profitós és llicenciat 
en dret. Actualment està jubilat, i 
durant molts anys va ser empleat 
de banca al municipi. "Me'n vaig 

content i amb la consciència 

tranquil·la", deia en el ple com a 

comiat. "He procurat ser cohe-

rent en allò que penso i voto, 

però reconec que aquest últim 

mandat no ha estat fàcil, tant 

per l'evolució de la candidatura 

a nivell local com per l'evolució 

d'ERC a nivell nacional". 
"Ens trobarem als carrers per 

acabar plegats allò que vam dei-

xar a mitges l'octubre del 2017", 
deia. I concloïa: "La meva renún-

cia permetrà que aquest Ajunta-

ment passi a tenir més regido-

res que regidors, cosa que no és 

gaire habitual". I és que la subs-
tituta al ple serà la número 4 de 
la llista d'IEC, Dolors Amaro, por-
taveu de la Plataforma d'Afectats 
per les Multes de les Franqueses 
(PAM) i coordinadora d'En Comú 
Podem al municipi.  x.l.

ELS ANYS 2011 I 2015 VA SER EL CANDIDAT D'ERC A L'ALCALDIA

Àngel Profitós, d'IEC, 
renuncia a l'acta de regidor

La número 4 de la llista

i portaveu dels comuns

al municipi, Dolors Amaro, 

agafarà el relleu

Granollers en Comú i Podem s'uni-
ran en una sola candidatura a les 
eleccions municipals del maig de 
l'any vinent. Així ho van anunciar 
divendres en una visita a la Fira de 
l'Ascensió la coordinadora de Po-
dem a Catalunya, Conchi Abellán, i 
el portaveu de Catalunya En Comú 
i diputat al Congrés Joan Mena.

Als anteriors comicis de 2019 
les dues formacions es van pre-
sentar per separat i cap de les 
dues va obtenir suficients suports 
per entrar a l'Ajuntament. Si ha-
guessin sumat els vots, haurien 
aconseguit un regidor.

Ara les dues formacions han ar-
ribat a un acord segons el qual la 
persona que encapçalarà la can-
didatura serà de Podem, tenint en 
compte que el 2019 la formació 
lila va aconseguir més vots –838, 
mentre que els comuns en van 
obtenir 713–. Segons fonts de les 
negociacions, es farà una llista 
cremallera amb persones dels dos 
partits alternativament, i s'aplica-
rà la llei d'Hondt tenint en compte 
els resultats de les anteriors mu-

gidors i regidores i podrem apli-

car les mateixes polítiques que 

hem defensat al Parlament i al 

Congrés". En aquest sentit, posava 
com a exemple la "llei de protec-

ció del català, amb un consens 

del 80% al Parlament" i la llei del 
només sí és sí, contra les violències 
sexuals al Congrés, que "demostra 

que el feminisme és el gran mo-

tor a Catalunya i l'Estat".  

nicipals a la ciutat. Podem, però, 
tenint en compte els millors resul-
tats de 2019, tindrà els llocs 10 i 
11, i 24 i 25.

Abellán posava en valor el tre-
ball fet per arribar a l'acord i te-
nir "una unitat que faci créixer 

l'espai polític comú per fer po-

lítiques valentes a Granollers". 
Mena reiterava aquesta idea, tot 
assegurant que les defensaran "re-

en comú podem

POLÍTICA  CONCHI ABELLÁN I JOAN MENA VAN ANUNCIAR-HO DIVENDRES A LA FIRA DE L'ASCENSIÓ

Granollers en Comú i Podem 
faran llista única a les municipals

EQUIP  Segura, Amaro, Abellán, Navarro, Mena i Hernández, divendres

Una vintena de persones van as-
sistir dissabte, a la seu de la fede-
ració comarcal d'ERC del Vallès 
Oriental, a la xerrada de l'acti-
vista Clara Palau sobre la futura 
Llei trans. L'activista participa 
en el redactat de la norma que 
tramita el Parlament. La secreta-
ria d'igualtat i feminismes repu-
blicana va organitzar la trobada 
per explicar els marcs de treball 
d'aquesta norma que s'està tra-
mitant al Parlament i en què par-

ticipa la sabadellenca com a mem-
bre de la comissió de coordinació 
del consell nacional LGTBI+ de la 
Generalitat. Palau va exposar la 
necessitat de conquerir més drets 
per a persones dels col·lectius 
LGTBI+ en qüestions relaciona-
des amb la identitat, la salut i les 
polítiques d'igualtat, així com la 
renovació de conceptes i actituds 
que la societat ha assumir per ad-
quirir un estàndard més igualitari 
i inclusiu. 

Clara Palau explica la Llei trans

El col·lectiu Granollers en defensa 
del català –Casal del Mestre, Pla-
taforma per la Llengua, ANC, CGT, 
Òmnium, Consell per la Repúbli-
ca, USTEC, CDR i CUP, entre d'al-
tres– ha convocat una concentració 
aquest dijous (19.30 h) a la Porxada 
per rebutjar la imposició del 25% 
de castellà a l'aula amb el lema El 

català cohesiona a l'escola i arreu. 
La concentració comptarà amb l'ac-
tuació musical de Marta Shanti.  

El fotoperiodista Jordi Borràs pre-
sentarà dilluns (19 h) a l'ateneu 
popular La Malgirbada el seu dar-
rer llibre, Tots els colors del negre 
(AraLlibres, 2022), una radiogra-
fia de l'extrema dreta europea 
actual. L'obra recull anys d'inves-
tigació sobre la gènesi, auge i apo-
geu de les diverses formulacions 
del feixisme al segle XXI. L'acte 
està organitzat per la CUP Grano-
llers i La Malgirbada.  

Concentració per
l'escola en català

Jordi Borràs serà 
a La Malgirbada

L'Anònims acollirà dissabte (18 h) 
la presentació dels llibres Diccionari 

biogràfic d'Estat Català; Estat Cata-

là sota el franquisme (1939-1968); i 

Estat Català (1912-2022), amb Fer-
mí Rubiralta i Marc Santasusana. 
L'acte està organitzat per Comissió 
100 anys d'Estat Català, formada 
per la Fundació Reeixida, Estat Ca-
talà, historiadors, familiars d'inte-
grants de l'organització, militants 
independentistes i activistes.  

100 anys d'Estat 
Català, a l'Anònims
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Els Serveis Territorials d'Educació 

del Vallès Oriental i Maresme van 

lliurar dijous, a l'Escola Municipal 

del Treball, els premis Impuls FP, 

uns guardons que valoren els mi-

llors projectes d'FP presentats tant 

per l'alumnat com pel professorat 

dels centres educatius d'FP. Els 

premis es concedeixen en tres ca-

director de l'INS Carles Vallbona 

i president del jurat institucio-

nal dels premis Impuls FP, David 

Figuereo. "En aquest cas, els 

treballs del Vallbona i l'EMT 

han estat valorats per l'Institut 

Montsià, de Terres de l'Ebre". 

En el cas del Vallès Oriental i Ma-

resme s'han presentat enguany 

tegories: projectes emprenedors; 

projectes innovadors i projectes 

d'excel·lència professional, aquest 

últim reservat al professorat.

"Uns jurats territorials valo-

ren els projectes presentats al 

seu territori excepte els corres-

ponents als centres organitza-

dors dels premis", explicava el 

X.L.

EDUCACIÓ EL DEPARTAMENT RECONEIX ELS PROJECTES D'FP MÉS EMPRENEDORS, MÉS INNOVADORS I L'EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL DELS DOCENTS

L'EMT obté sis premis Impuls FP

PREMIATS L'alumnat guardonat en l'edició d'enguany dels premis, a l'EMT

també de l'EMT –en grau mitjà–.

En la modalitat de projectes 

innovadors, van guanyar el pro-

jecte Biocram, de l'Institut Mollet; 

el projecte R-POP, de l'EMT; i el 

projecte Suavitzant JD Solutions, 

de l'Institut Mollet –en la catego-

ria de greu superior–; el projecte 

Talk Books, de l'EMT; Adopta un 

professional, de l'EMT –en grau 

mitjà–; i el projecte La llum de 

Sant Jordi, de l'INS Baix Montseny 

–en la categoria PFI/FPB–.

Finalment, en la modalitat de 

projectes d'excel·lència docent, 

els guanyadors van ser el projec-

te Mòdul Indústria 4.0, de l'EMT 

–grau superior–; i el projecte Co-

munitari Resistència Antimicrobi-

ana, de l'INS Baix Montseny –en la 

categoria PFI/FPB–. X.L.

El primer premi de projectes innovadors en cicles de grau mitjà va ser per a dos 

alumnes de 2n de Gestió Administrativa de l'EMT, Zoe Vicente i Ivan Díaz. Es tracta de 

Talk Books, una eina per millorar la comunicació entre pacients i personal mèdic a 

les UCI, sobretot per a persones amb discapacitat visual i auditiva. "La idea va sorgir 
durant la pandèmia, quan molta gent va estar ingressada a les UCI. Vam pensar 
que en alguns casos podria haver-hi dificultats de comunicació, i vam dissenyar 
unes targetes en braille i amb pictogrames per salvar aquestes possibles 
dificultats de comunicació", explicaven els impulsors de la idea. Júlia Visa i Ivan 

Soler, alumnes de 1r de Gestió Administrativa de l'EMT, van guanyar el primer

premi en projectes emprenedors amb Rural FP. "És una plataforma que uneix els 
municipis de menys de 5.000 habitants amb joves que estan buscant llocs per
fer les pràctiques retribuïdes d'FP dual", explicava Soler. "Vam explicar el nostre 
projecte als impulsors de Repoblem, i ens agradaria tirar-lo endavant".

Projectes a punt per al mercat

23 projectes. Josep Maria Garcia, 

cap d'estudis d'Empresa de l'EMT, 

apuntava també que la qualitat 

dels treballs presentats ha estat 

"molt bona". "Es valoren as-

pectes com el pla d'empresa, 

la innovació, l'emprenedoria 

i els prototips dissenyats per 

tirar els projectes endavant". 

"Esperem poder donar sortida 

a aquests projectes perquè tin-

guin sortida al mercat", deia.

Així, els projectes guanyadors en 

la modalitat de projectes empre-

nedors, van ser el projecte Colors 

Vius, de l'INS Gallecs de Mollet; el 

projecte Olor fresc, de l'INS Mollet; i 

el projecte Aqua Mundae, també de 

l'INS Mollet –en la categoria de grau 

superior–. També el projecte Rural 

FP, de l'EMT; i el projecte BGuide, 

S'hi han presentat 23 projectes del Vallès Oriental i el Maresme

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

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

05 DE JUNY
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L'aigua, un recurs bàsic per a la vida, 
pateix les conseqüències d’aquest 
canvi climàtic. Sequeres i inunda-
cions se succeeixen. Disminueix la 
qualitat de l'aigua i, sobretot, encara 
s'agreuja més la seva escassetat. 
El 2030, s'estima que el 47% de la 
població viurà en àrees amb estrès 
hídric. El creixement de la població 
mundial requereix més recursos i 
aliments, per la qual cosa cada ve-
gada caldrà més aigua per a l'agri-
cultura, la indústria i les ciutats. En 
concret, es calcula que la demanda 
d'aigua augmentarà entre un 20% i 
un 30% d'aquí al 2050.

Transformar-nos per salvar el planeta
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT / AGBAR OFEREIX SOLUCIONS INNOVADORES PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I PER PROTEGIR LA SALUT AMBIENTAL

El planeta Terra és la nostra única 

llar. No hi ha un pla B. La humanitat 

té l'obligació de cuidar-lo i salva-

guardar-ne els recursos finits. Per 
això, cal adoptar canvis transforma-

dors que ens permetin entreveure un 

futur més sostenible. El Dia Mundial 

del Medi Ambient, que se celebra el 

5 de juny, porta aquest any per lema 

“Una sola Terra” i reclama actuar 

per preservar els recursos naturals i 

impulsar un estil de vida més ecolò-

gic i sostenible davant l'emergència 

climàtica.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

El 2021 Agbar generava 10,5 

milions de kWh d'energia 

elèctrica produïda amb 

fonts renovables com ara 

el biogàs i la fotovoltaica

Agbar aposta per la mitigació del canvi climàtic mitjançant una gestió sostenible de l'aigua i la generació d'energia verda / AGBAR

Agbar, líder en la preservació del 

medi ambient

Agbar, companyia amb una trajec-
tòria de més de 150 anys, ofereix 
solucions innovadores per a la ges-
tió sostenible dels recursos natu-
rals i contribueix a protegir la salut 
ambiental de les persones, en línia 
amb el full de ruta de l'Agenda 2030 

tic. Així mateix, la companyia aposta 
per la preservació de la biodiversitat 
a través de la naturalització de les 
instal·lacions en espais protegits, 
com a la Garrotxa, i la gestió dels 
aiguamolls de depuració al Delta de 
l'Ebre.

Resiliència i economia circular

Agbar impulsa plans de resiliència 
per fer front als efectes del canvi 
climàtic sobre els recursos hídrics. 
Per això, ha desenvolupat una pla-
taforma digital que permet analitzar, 
mitjançant simulacions, la capacitat 
de les principals infraestructures 
existents d'una ciutat per mitigar els 
efectes de les inundacions i avaluar 
mesures alternatives per millorar la 
resiliència de la zona. És especial-
ment útil a les zones de clima me-
diterrani exposades a episodis de 
pluges torrencials que seran cada 
cop més freqüents.
  Tenir cura del planeta suposa re-
duir el volum de residus, reutilitzar 
i reciclar. El 2021, Agbar ha regene-
rat 4 hectòmetres cúbics d'aigua i 
ha valoritzat el 87,7 % dels residus 
gestionats a les depuradores. Així 

i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides. Agbar té cura de l'aigua i 
presta serveis ambientals a 1,37 mi-
lions de llars, empreses i adminis-
tracions de més de 300 municipis 
de Catalunya i les Balears.
  La companyia aposta per la miti-
gació del canvi climàtic mitjançant 

la gestió responsable de l'aigua i la 
seva regeneració, la generació i la 
compra d'energia verda, la valorit-
zació dels residus i la millora de la 
qualitat de l'aire. Aquestes són algu-
nes de les línies d'actuació, que es 
recolzen en la innovació i la digitalit-
zació per accelerar la transformació 
ecològica i contribuir així a protegir 
el planeta i millorar la qualitat de 
vida de les persones.
  El 2021, Agbar va generar 10,5 
milions de kWh d'energia elèctri-
ca produïda amb fonts renovables, 
principalment, de la cogeneració 
mitjançant biogàs (90%) i la foto-
voltaica (10%). Durant aquest any, la 
companyia té previst posar en mar-
xa 22 noves instal·lacions fotovol-
taiques a Catalunya, que generaran 
1,3 milions de kWh/any. La seva es-
tratègia de reducció de la petjada de 
carboni implica també la progressi-
va implantació del vehicle elèctric 
a la flota, que el 2021 ha assolit la 
xifra de 168 vehicles elèctrics.
  Agbar calcula la seva petjada de 
carboni i està adherida al Programa 
per a la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle de 
l'Oficina Catalana del Canvi Climà-

Projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials de depu-
ració a Begudà / AGBAR

mateix, està instal·lant columnes 
de càrrega d'aigua regenerada per 
destinar-la a serveis de neteja i reg, 
amb l'objectiu de reduir la pressió 
sobre les fonts d'aigua potable.
  L'aposta de la companyia va més 
enllà i impulsa l'economia circu-
lar per encaminar-se cap al 'residu 
zero'. Agbar ha posat en marxa un 
model de transformació de les de-
puradores tradicionals en ecofac-
tories, un model premiat per les Na-
cions Unides i que s'està aplicant al 
sanejament en alta de municipis de 
la Costa Brava. Es tracten de verita-
bles 'fàbriques' de recursos que re-
generen l'aigua per a nous usos (reg 
agrícola, ambiental com la recàrre-
ga d'aqüífers i industrial), valoritzen 
els residus i els utilitzen, per exem-
ple, per produir energies renovables 
com el biogàs, i generar així un im-
pacte positiu al seu entorn.
  Només hi ha un planeta Terra. Tenir 
cura de la seva riquesa ambiental és 
una missió col·lectiva. Cada gest hi 
compta. i
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NOVETATS
cada setmana

Vine a descobrir la nova carta!

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

Carrer Miquel Ricomà, 55

93 870 31 62
GRANOLLERS

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

Roca Umbert ha rebut 

el vistiplau d'exposi-

tors i visitants de la fira 

Jugar x Jugar, que per 

primer any s'ha traslladat del Parc 

Firal al recinte fabril. La nau Dents 

de Serra ha rebut els estands de 

les editorials –una quinzena– i 

les taules per jugar a desenes de 

jocs de taula, un espai climatitzat, 

que ha fet guanyar els jugadors en 

comoditat. A més, Roca Umbert 

ha permès separar les xerrades 

i conferències, traslladades a la 

sala d'actes de la biblioteca, i cre-

ar un espai per a campionats a la 

sala l'Aplegador. També la compa-

nyia de jocs l'Anònima va dur jocs 

gegants i tradicionals a l'exterior 

de la nau Dents de Serra.

Tot plegat, fa pensar en posibi-

litats de creixement de la fira en 

els propers anys. Si més no, així 

ho han conclòs l'impulsor de l'es-

cipants han estat satisfets del 

canvi d'ubicació, que permetrà 

fer un salt qualitatiu", assegura 

la regidora Gemma Giménez. 

deveniment, Toni Serradesanferm 

–que enguany ha pres el relleu a 

Oriol Comas, fins al 2019 direc-

tor de Jugar x Jugar–. "Els parti-

En el marc de Jugar x Jugar, el 

Consorci per a la Normalització 

Lingüística (CPNL) va presentar la 

nova imatge de la campanya I tu, 

jugues en català?, coincidint amb 

el 10è aniversari de la iniciativa. 

La directora del CPNL del Vallès 

Oriental, Pietat Sanjuán, va pre-

sentar el logo de la nova campa-

nya de promoció Tot Joc. Juguem 

en català, i l'escriptor i enigmista 

Màrius Serra va amenitzar l'acte. 

A.MULROONEY

M.E.

AJUNTAMENT

FIRA DEL JOC EL CANVI D'EMPLAÇAMENT FA GUANYAR ESPAIS I "PERMETRÀ FER UNA SALT QUALITATIU" A UN CERTAMEN QUE FA ANYS TENIA IDENTITAT PRÒPIA AL PARC

L'ESCRIPTOR I ENIGMISTA MÀRIUS SERRA VA AMENITZAR LA PRESENTACIÓ DE LA NOVA CAMPANYA

Jugar x Jugar celebra el trasllat 

i vol créixer a Roca Umbert

DENTS DE SERRA  Centenars de persones van passar-hi a jugar

NOVA IMATGE  La sala d'actes de la biblioteca va acollir la presentació

Nova imatge d''I tu, 

jugues en català?' 

en el 10è aniversari

Tres accèssits a un premi desert

En aquesta 15a edició, el premi Ciutat de Granollers de jocs de taula quedava 
desert, per la qual cosa el jurat decidia lliurar tres accèssits a les propostes
Al catpone, d'Òscar Romero; Bolas de nieve, de Bruno Anaya, i Shooting 

Prado, de Julio García Falagan. A més, enguany es lliurava per primer cop el 
segell Ludo Qualitas, que s'atorga a partir de la votació dels canals i experts 
en jocs de taula de tot l'Estat per certificar la qualitat i servir de marca 
referent. El primer premiat del Ludo Qualitas va ser Paradice, d'una editorial 
madrilenya. També es van lliurar els guardons del primer premi a la creació 
de joc a l'aula, que ha impulsat l'Escola Pia i que ha estat pels alumnes Laia  
Junqueres, Luca Mesa, David López i Jana Torres.

Roca Umbert es va consolidant com a 

espai per al món dels jocs. Si la set-

mana passada acollia Jugar x Jugar, 

el proper cap de setmana acollirà la 

Fira del col·leccionisme Playmobil, una 

activitat organitzada per Cavall Fort

i Esplay, un centre 

itinerant de lleure 

en família que es 

basa en el joc edu-

catiu i la iconografia de la històrica 

marca Playmobil a escala humana.

Dissabte i diumenge, de 10 a 14 h i de 16 

a 20 h, l'espai fabril acollirà la fira de col-

leccionisme i intercanvi, que inclou acti-

vitats com una exposició de diorames, 

un concurs de diorames 

infantils, el click ama-

gat, tallers de manu-

alitats i inflables.

I ara, col·leccionisme Playmobil

i Esplay, un centre 

itinerant de lleure 

en família que es 

basa en el joc edu-

un concurs de diorames 

infantils, el click ama-

gat, tallers de manu-

alitats i inflables.



DJ, 2 JUNY 2022 17

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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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

21/05 Matthias Hellmann  38 anys 

23/05 Esperanza Almansa Alonso  86 anys 

23/05 M. Rosa Brustenga Serra  81 anys 

23/05 Josep Tarradellas Giménez   52 anys

24/05 Teresa Barnolas Febrer  89 anys 

24/05 Remedios Martínez Sánchez    79 anys 

24/05 Domingo García López  89 anys

24/05 Antoni Tàcies Binefa  76 anys 

24/05 Cayetano Sánchez Sánchez  72 anys 

24/05 Irene Subirana Gelis  86 anys 

25/05 José Gallardo Arce  82 anys 

25/05 Amelia Blanco Rama  89 anys 

25/05 Esteve Morató Jubany  90 anys

26/05 Esperanza Osuna Almirón     88 anys

26/05 Nieves Rodríguez Martín  64 anys

26/05 Enric Sorribas Rebordosa  87 anys

26/05 Francisco Sánchez Cárdenas 63 anys

26/05 Francisca Rodríguez B.    93 anys

27/05 Martina Márquez López  80 anys

27/05 Conxita Antigas Ferrer  92 anys

27/05 Remedios Yélamos Portero    88 anys

27/05 Francesc Masjuan Gesa  81 anys 

27/05 Dolors Garcia Roca  83 anys

27/05 Juana Sánchez Asensio  82 anys 

28/05 M. Teresa Galiana Barbero   81 anys

28/05 Fátima González Astorga  59 anys 

29/05 Francesc Moragas C.  92 anys 

29/05 Tomàs Colomer Mas  97 anys

29/05 Fernando Arce Gordillo  78 anys

29/05 Rosa Maria Castelló Pociello 86 anys

En una visita de l'Ofici-

na del Síndic de Greu-

ges a les Franqueses, 

la Fundació El Xiprer, 

l'Associació Dimas i la 

patronal Pimec, acom-

panyats de dos parti-

cipants en el projecte 

de Formació Inclusiva 

i Prelaboral, Djiguiba 

Diakhite i Bouba Ma-

ria, van denunciar els 

retards en la tramita-

ció dels expedients de 

regularització de mi-

grants a l'Estat un cop ja fa tres 

anys que estan empadronats als 

municipis i tenen una oferta labo-

ral sobre la taula.

"La tramitació d'expedients 
de regularització tenen un ter-
mini fixat per llei de tres mesos, 
i que en alguns casos el tràmit 
es demora fins a mig any", asse-

guren aquestes entitats. Per això 

han demanat Síndic de Greuges el 

seu suport perquè es compleixin 

els terminis fixats per la llei. En 

la trobada també es van abordar 

les traves que aquests retards 

complir diferents requisits, pateix 

"una demora que pot ser un 
hàndicap no només per a la per-
sona que l'ha d'aconseguir, sinó 
també per l'empresa que no pot 
comptar amb aquella vacant 
fins a la resolució del tràmit".

En aquest sentit, han mostrat 

el seu suport al projecte de For-

mació Inclusiva i Prelaboral (FIP) 

impulsat per Dimas i El Xiprer per 

donar eines a joves migrants per 

tal d'adquirir competències labo-

rals que facilitin la seva inserció 

sociolaboral.

comporten en el procés final d'in-

clusió i regularització de persones 

en situació administrativa irregu-

lar. "És preocupant que no es 
puguin dur a terme projectes 
inclusius, socials i enriquidors 
per a tota la societat perquè es 
queden aturats a l'administra-
ció d'estrangeria", assenyalen.

Les tres entitats –que treballen 

conjuntament per la inclusió a 

través de convenis de col·labora-

ció amb les empreses sòcies– ma-

nifesten que l'obtenció de l'arre-

lament social, pel qual s'han de 

PIMEC

CIUTADANIA LES TRES ENTITATS ES VAN REUNIR AMB L'OFICINA DEL SÍNDIC A LES FRANQUESES

El Xiprer, Dimas i Pimec 
denuncien al Síndic retards en
la regularització de migrants

SÍNDIC  Representants de les tres entitats, amb dos migrants en situació irregular

La Federació d'Associacions de Ve-

ïns de Granollers celebrarà aquest 

dissabte, 4 de juny, la seva festa 

d'aniversari amb l'objectiu de "fer 
ciutat". Per això ha organitzat una 

jornada d'actes a la Porxada, amb 

activitats de 17 a 21 h.

La festa, oberta a tothom, arren-

carà a les 17 h amb una timabalada 

a càrrec de la Colla Jove dels Dia-

bles de Granollers, l'AV Can Gili i 

els Gegants Rajolers de Granollers. 

El recorregut arrencarà a la plaça 

de la Corona i arribarà a les 17.30 

h a la plaça de la Porxada.

També a les 17 h hi haurà tallers 

infantils de dibuix, pintures i be-

renar, i a les 18 h l'AV Congost hi 

farà una exhibició de sevillanes. A 

les 18.45 h arrencarà un especta-

cle d'animació infantil, amb Carles 

Cuberes, i a les 19.30 h hi haurà 

una sessió de zumba Anytime Fit-

ness, amb l'AV Sota el Camí Ral.

Finalment, la festa d'aniversari 

acabarà a les 20 h amb un ball de fi 

de festa amb la música de Lia.

D'altra banda, també dissab-

te, durant tot el dia, hi haurà una 

exposició de fotos antigues de 

Festa a la Porxada de

les associacions de veïns

A la Carretera hi haurà 

una mostra fotogràfica

de l'evolució dels barris 

les últimes dècades

Granollers al carrer Anselm Clavé, 

una mostra organitzada per la Fe-

deració d'Associacions de Veïns en 

col·laboració amb l'Ajuntament i la 

Diputació. "És una mostra per re-

cordar com era Granollers i els 
seus barris fa anys, perquè els 
joves vegin com ha evolucionat 
i s'ha transformat la ciutat", diu 

Jaume Coll, president de la Federa-

ció d'Associacions de Veïns.

LES FRANQUESES. Els Mossos d'Es-

quadra han detingut els membres 

d'un grup especialitzat en robato-

ris amb explosions en establiments 

del Vallès i el Baix Llobregat. L'or-

ganització s'havia especialitzat en 

obrir les caixes dels establiments 

comercials, com supermercats o 

benzineres, amb artefactes explo-

sius impulsats per una barreja de 

gasos. Segons la policia, es tracta 

d'un sistema inèdit a Catalunya 

fins ara. Als set arrestats se'ls atri-

bueixen almenys cinc delictes de 

robatori amb força, un delicte de 

tinença i utilització d'explosius, 

delictes d'estralls i pertinença a 

organització criminal.

El sistema que utilitzaven im-

plicava un greu risc per a les per-

sones pel poc control que tenien 

sobre la reacció explosiva que 

generaven. Els membres del grup 

tenien un repartiment molt clar 

de funcions, una gran mobilitat 

internacional encaminada a eva-

dir-se de l'acció policial, establien 

constantment mesures de contra 

vigilància per evitar que els de-

tectessin i actuaven amb una gran 

rapidesa. De fet, la durada dels ro-

batoris era de pocs minuts.

L'activitat delictiva del grup cri-

minal es va fer evident a finals de  

març, quan els agents van comen-

çar a investigar un robatori amb 

força en un establiment comer-

cial de Terrassa. Posteriorment, 

a l'abril, agents de seguretat ciu-

tadana van detenir una persona 

quan estava a punt de cometre un 

nou robatori en un supermercat 

de les Franqueses. En aquest cas 

es va intervenir un vehicle sostret 

que portava tots els elements ne-

cessaris per poder produir les ex-

plosions, tot i que dos dels autors 

van poder fugir. Arran d'aquesta 

intervenció els investigadors van 

aconseguir ubicar al grup criminal 

i, posteriorment, deternir-ne els 

integrants a l'Hospitalet de Llo-

bregat i Castelldefels.  

SUCCESSOS ELS SET ARRESTATS UTILITZAVEN MÈTODES INÈDITS

Cau un grup especialitzat

en robatoris amb explosions

Un dels integrants va ser 

detingut quan intentava 

robar en un supermercat 

de les Franqueses
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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L'arribada de recursos europeus als municipis pot ajudar –com a mínim, durant 
un parell d'anys– a suportar grans problemes presents i futurs, que marquen
un futur incert. D'una banda, la injecció de diners ha de permetre sobreposar-se 
a la crisi de la Covid-19 –que ja se sumava a una encara no superada crisi
econòmica iniciada la primera dècada del segle–. Ara, però, la crisi climàtica 
hauria d'estar també en les agendes de totes les administracions, empreses i 
entitats. Una emergència que sembla no haver estat urgent fins que, a banda de 
la salut de les persones –el primer que hauria de preocupar– ha afectat les
butxaques de la ciutadania i també de les grans corporacions. L'augment del 
preu dels carburants, dels consums energètics i de moltes matèries primeres 
s'ha sumat a les preocupacions per aconseguir un equilibri, una justícia social
–cada cop més precària–. És una bona notícia que arribin recursos dels 
Next Generation per a rehabilitar habitatges, i que l'Ajuntament hagi posat a 
disposició de la ciutadania un servei d'assessorament, així com que les 
administracions col·laborin per augmentar el parc de pisos públic –amb una 
línia d'ajut europeu també–. Tot plegat arriba tard... però més val tard que mai.

APROFITAR ARA

Editorial

De vegades, els moviments 

et convencen que has d'atendre

les teves responsabilitats en 

detriment de la teva llibertat

spirals, llunes i onades' és el 
títol d'un dels últims dibuixos 
que m'ha dedicat la meva filla. 
Ella diu que són tres elements 

que em caracteritzen, que són molt meus. 
I ella, que és molt observadora, a través 
d'aquest dibuix, m'ha fet submergir en un 
treball d'introspecció perquè segurament 
tots els elements que ens caracteritzen es-
tan carregats de simbolisme.

Una espiral es defineix com a una "corba 
descrita per un punt que gira al voltant d'un 
eix allunyant-se'n contínuament". És a dir, 
que des d'un punt cèntric aquesta corba es 
va allunyant més i més donant voltes sobre 
ella mateixa. Sempre he sentit una atracció 
per les espirals, però la seva bellesa estètica 
amaga un mecanisme que es repeteix en el 
temps, que s'accelera i no s'atura. Aquestes 
corbes giren cada cop més ràpides sobre el 
punt cèntric, de manera cíclica com la lluna i 
fent moviments constants d'anada i tornada 
com les onades del mar. Tot té la seva expli-
cació, tot té el seu per què. Només cal atu-
rar-se, respirar i deixar la ment en blanc per 
adonar-se'n. Però el silenci és realment ater-
ridor. I, aleshores, aquesta espiral, aquest 
moviment cíclic i aquestes anades i tor-
nades s'allarguen sense fi, sense aturador, 
generant moments de plaer puntual, però 
també un dolor cada vegada més intens.

Evitar el silenci requereix córrer molt 
ràpidament, tan ràpid que no puguis pen-
sar en res més. Evitar el silenci suposa eva-
dir-se, buscar estímuls constants. Evitar el 
silenci és una necessitat quan han caigut 
tots els teus referents, quan ja no saps qui 
ets, quan ja no distingeixes entre realitat i 
ficció. Tot serveix per no quedar-se sola amb 
ell, amb la respiració, amb la ment en blanc. 
Fugides endavant sense aturador i movi-
ments cada vegada més forts amb forma de 
corba, cíclics i plens d'anades i tornades.

De vegades aquests moviments no et dei-

Espirals, llunes i onades
xen diferenciar entre estimar o imaginar 
haver-ho fet. De vegades desvien l'atenció 
i t'allunyen dels comiats que queden pen-
dents, del comiat més dolorós que faràs mai, 
tot i que l'hagis decidit tu mateixa. Perquè 
ja fa temps que vaig aprendre que el fet que 
prenguis tu mateixa la decisió no t'evita el 
pitjor patiment. Perquè hi ha situacions, que 
encara que desitgis amb totes les forces, no 
les pots assumir. I aleshores només queda la 
pèrdua, el buit. Aleshores només queda la 
culpa, el saber que no tornarà i que, tot i l'ex-
pulsió, quedarà dins teu per sempre més.

De vegades aquests moviments et fan obli-
dar els moments d'indiferència, els silencis 
que ho diuen tot, els adeus sense paraules, 
els moments de complicitat que segurament 
no han existit, l'obertura en el lloc i en el mo-
ment potser equivocat quan creus haver tro-

bat màgia. De vegades aquests moviments et 
convencen que has d'atendre les teves res-
ponsabilitats en detriment de la teva lliber-
tat, que les decisions que un dia vas prendre 
et marquen de per vida, que ja no hi ha mar-
xa enrere. De vegades aquests moviments et 
fan oblidar que ells mateixos et van fer pren-
dre aquestes decisions que t'han sentenciat 
per no voler (o poder) escoltar el silenci.

I, aleshores, has de lluitar i decidir entre 
sortir d'aquest mecanisme repetitiu o per-
petuar-lo en el temps, entre deixar-te por-
tar o frenar per enfrontar-te a la part més 
fosca que genera aquest moviment. Alesho-
res has de decidir si continues buscant estí-
muls i plaer sense sentit o aprens a deixar 
de resistir-te, a deixar anar quan és neces-
sari. Aleshores has de decidir si continues 
donant voltes sense direcció, per la inèrcia, 
pel sense sentit o et fusiones marcant tu les 
passes en un ball amb l'espiral, la lluna i les 
onades aprenent a deixar enrere la foscor i 
observar, ara sí, només la seva bellesa.

'E

MONTSE 

REDONDO
Periodista

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Dia històric per al @BMGranollers. Finalment 
2ns d'una lliga @ASOBAL que en aquest cas 
té gust a campionat, amb gent de la casa, 
jove amb empenta que senten la samarreta. 
Visca el #Handball de #Km0 i tot l' esforç que 
hi ha al darrera de molta gent! Espectacular

Enric Gisbert @EnricGisbert Oriol Guinart @UruGuinart

Avui he tornat cap a casa pel carril bici
del carrer Girona de @granollers: gent a 
peu pel carril, mobles desmuntats pel mig, 
molts patinets elèctrics en contra direcció
i alguna bici també. És perillós, s'hauria
de començar a fer alguna cosa…

Bústia

Canvi climàtic i contaminació

Quan algú vegi el títol d'aquest article, 
pensarà: una altra vegada amb la crisi cli-
màtica! Però no ens adonem que ja l'estem 
patint, ja no és una hipòtesi, com pensà-
vem fins ara, és una realitat.

Estem encara al mes de maig i no és nor-
mal aquesta calor, i diem: "quin temps més 
bo per anar a la platja", sense adonar-nos 
que aquest bon temps és conseqüència del 
canvi climàtic, que ja el tenim a sobre.

Prop de 12 milions de persones moren al 
món, cada any, per causes ambientals. Cada 
vegada patim més episodis de calor extrema. 
A l'Índia, tenen unes temperatures tan altes 
actualment, que poden esdevenir greus pro-
blemes en les collites dels cereals. A Lleida 
està passant el mateix. Rècords en tempera-
tura, en pujada de nivell del mar, en huracans 
i en inundacions, són clars advertiments.

Per cert, s'estan contemplant la realitza-
ció dels Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya, 
quan possiblement el 2030 ja no hi haurà 
neu al Pirineu.

El secretari general de l'ONU va confirmar, 
fa poc, el fracàs de la humanitat per afrontar 
el canvi climàtic. Aquest toc ens farà refle-
xionar? No ho tinc clar, ja que aquesta crisi 
climàtica s'aparca davant altres crisis, consi-
derades més importants. I el que és molt pre-
ocupant, cada vegada disposem de menys 
temps per revertir la situació.

És lamentable que els presidents i polítics 
de les nacions, que es reuneixen en cimeres, 
adquireixin pocs compromisos i donin molt 
poc exemple, pel fet de viatjar en avió pri-

vat. En implicar-se governs i ciutadans es 
troba la solució. És urgent que els governs 
redueixin la dependència dels combusti-
bles fòssils i al mateix temps, introdueixin 
les energies renovables, com per exemple 
col·locar plaques fotovoltaiques en edificis 
públics i comercials, més transport públic 
i amb més freqüències de pas (inclosos els 
desplaçaments a polígons industrials), la 
implantació ràpida del cotxe elèctric, etc.

A nivell ciutadà es pot fer més del que 
sembla. Jane Goodall, quan va vindre a Bar-
celona, va dir que part de la solució passa 
pels petits gestos quotidians, que hauríem 
de fer tots els ciutadans del món, que sumats, 
donen un considerable estalvi. Per exemple: 
no deixar els llums encesos en qualsevol lloc, 
posar la temperatura adequada de calefacció 
i aire condicionat (menys de 21° a l'hivern, i 
més de 25° a l'estiu), fer selecció de les es-
combraries (només ho fa un 25% dels ciuta-
dans), agafar més la bicicleta per circular per 
les ciutats, racionar l'ús de l'aigua, comprar 
amb menys embolcalls i a granel, compartir 
el cotxe per anar a la feina, no llençar tovallo-
letes i compreses pel wc, no llençar burilles 
al carrer, etc. En definitiva, aplicar la regla de 
les tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

No val a badar, hem de pensar amb men-
talitat col·lectiva i no només individual, sinó 
els nostres nets tindran un mal record dels 
seus avis. No vull pecar de catastrofista, 
però potser encara som a temps en revertir 
aquesta altra "pandèmia", en aquest cas de 
tipus climàtica i ambiental, que podria obli-
gar a no deixar mai més les mascaretes.

CRÍSPULO MELO / GRANOLLERS
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La 3 Nacions by BWT serà la primera mar-
xa cicloturista a implementar energia re-
novable gràcies a Solideo. La marxa se ce-
lebrarà el dissabte 11 de juny i ja compta 
amb 1.600 ciclistes inscrits de 2.500 places 
disponibles. La 42a edició d'aquesta marxa 
cicloturista –que, com sempre, recorrerà 
tres països i pujarà el port asfaltat més alt 
d'Europa, el port d'Envalira– serà la prime-
ra i única a implementar energia sostenible 
i renovable. Segons José Antonio Hermida, 
organitzador de la Marxa 3 Nacions by BWT, 
"som pioners a Espanya; estem obrint un 

nou camí en els esdeveniments espor-

tius per seguir pensant en el medi ambi-

ent en el futur". Rafael Reyes, cofundador 
i conseller delegat de Solideo, destaca que 
"hem volgut fer un pas més i aconseguir 

una instal·lació portàtil perquè la marxa 

fos autosuficient energèticament". 
La instal·lació fotovoltaica que s'instal·la-

rà comptarà amb 30 mòduls fotovoltaics de 
400WP cadascun, i que s'estima produirà 
un consum diari de 52,42kWh, per això s'ha 
dimensionat una instal·lació de 12 kWp on 
s'obtindrà un 100% d'autoconsum amb un 

Solideo fa de la marxa 3 Nacions
la primera amb energia renovable

SOLIDEO

avinguda Cerdanyola, 97 · Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 399 16 44 - 93 595 65 19 - www.solideo.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Amb motiu del Gran Premi 
d'Espanya de Moto GP del 
proper cap de setmana, l'Ho-
tel Ciutat de Granollers té ex-
posades al seu vestíbul dues 
motos que poden ser visitades 
pels amants a les motos. Es 
tracta d'una MV Agusta F-3 RR 
i d'una Indian Scout 1200cc. 

La primera és una superes-
portiva clarament prepara-
da per trencar temps en tots els circuits. 
Aquesta màquina compta amb motor de 
doble arbre de lleves al capdavant i 798 
cm³. En la seva versió original, la F3 RR de-
senvolupa 147 CV a 13.000 rpm. No obstant 
això, amb el kit opcional F3 RR Racing (que 
ofereix una reducció de pes, un sistema de fuita de competició Akrapovič i un nou 
mapatge del motor), la potència augmenta 
a 155 CV a 13.250 rpm. No obstant això, el 
propulsor no és el primer que es veu quan 
s'observa la F3 RR, sinó un gloriós carenat, 
naturalment dissenyat amb l'aerodinàmica 
de competició en ment. Així, les petites ale-
tes de fibra de carboni en els laterals gene-

HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

carrer Turó d'en Bruguet, 2 · Granollers

Tel. 93 879 62 20 · www.hotelciutatgranollers.com

4% d'energia com a excedent. Aquest 4% 
d'excedent s'injectarà al poliesportiu de 
Puigcerdà. "L'eficiència energètica que 

es produirà el cap de setmana de la 

marxa equival al consum d'un cotxe fent 

un trajecte de 705 km", detalla Reyes. 
Les inscripcions per a la 42a edició de la 

Marxa 3 Nacions by BWT estaran disponi-
bles fins al 6 de juny. 

ren 8 quilos de càrrega a 240 km/h. El preu 
de la MV es de 22.800 euros. 

Pel que fa a l'Indian Scout de 1.200 cc, és 
una moto personalitzada de fira amb pin-
tura de Motos Bordoy; amb suspensions 
fetes a mida per OHLINS i escapament fer 
a mida per DCC Racing. La llanta de darre-
ra, de 240 d'amplada, també és feta a mida. 
També compta amb discs de frens sobredi-
mensionats, parafangs personalitzats, es-
triberes endarrerides, llums full led i seient 
flotant Indian. El preu és de 30.000 euros. 
El concessionari que exposa les motos és 
Bordoy SA, amb seu al carrer Balmes, 186, i 
al carrer València, 179, de Barcelona.

L'Hotel Ciutat exposa dues motos 
úniques pel Gran Premi de Moto GP
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Mercat del reciclatge i d'ocasióDel Rec al Roc enceta la temporada de jocs
Com cada primer dissabte de mes,

aquest proper el carrer Tres Torres

acollirà el mercat de reciclatge i d'ocasió, 

que organitza des de fa uns mesos

l'associació de veïns del barri Tres Torres.

Amb la temporada de primavera-estiu arriba també la zona de

jocs per a infants que l'associació de comerciants Del Rec al Roc

instal·la els divendres a la tarda ( a partir de les 17 h), a la plaça

de les Olles. Els nens i nenes disposen de taules i jocs en un

espai tancat, així com de contes i revistes.

ECONOMIA

Després de dos anys 

sense Fira de l’Ascensió, 

la ciutadania ha omplert 

el Parc Firal, però també 

carrers i places, en una edició mar-

cada pel canvi de model del certa-

men, que ha deixat enrere l'espai 

multisectorial per centrar-se en 

l'economia verda i circular (EVC). 

"Era un repte i valorem molt 

positivament com ha anat. Hem 

complert els objectius de fer un 

salt qualitatiu a un espai �iral 
del segle XXI i fer la �ira cohe-
rent amb els objectius de desen-
volupament sostenible", indica 

la regidora de Promoció Econòmi-

ca, Gemma Giménez.L’a�luència de visitants va ser 

ASCENSIÓ 2022 EL GOVERN LOCAL VALORA "MOLT POSITIVAMENT" EL CANVI DE MODEL DE L'ESPAI MULTISECTORIAL AL TEMÀTIC, CENTRAT EN L'ECONOMIA VERDA

considerable durant els tres dies de �ira de l'EVC, que es dividia 
en tres grans pavellons, el propi 

d'EVC, el Green Market de petits 

productors d'artesania, i el Men-

jar bé de productors alimenta-

ris de proximitat –els expositors 

que han fet més venda directa–. Aquesta organització ha permès 
"mostrar el relat molt clara-
ment", diu Giménez, qui també 

considera un encert haver incor-porat xerrades, conferències i jor-nades professionals, perquè "no 

sigui només un espai de venda, 

sinó també divulgatiu i de co-
neixement". De fet, el nou direc-tor de la �ira, Gregori Vizcaíno, in-sistia en la idea de �ira de mostres 

amb exposicions, activitats i un 

nou espai fòrum. Giménez asse-

gura, doncs, que el nou model tin-

drà continuïtat, però "amb petits 

ajustos que podrem a�inar més 
quan tinguem els resultats de 

l'enquesta de satisfacció". 

"La fi ra ha complert els objectius i s'hi 
ha mantingut l'afl uència de visitants"

Tot i les primeres valoracions op-

timistes, l'organització de la fira de 

l'EVC està a l'espera del resultat 

d'unes enquestes que, durant els 

dies del certamen, s'han anat fent als Parc Firal. A diferència d'altres 
edicions, l'enquesta de satisfació no 

només s'ha demanat als expositors, 

sinó que també se n'han fet a visi-

tants. "No els hem volgut comp-
tar, sinó que hem volgut conèixer 

la seva opinió, cercant diferents 

perfils per tenir una visió més 

àmplia de com s'ha acollit el nou 

format", explica Giménez. Els resul-

tats s'esperen els propers dies i han 

de servir per introduir canvis en 

edicions futures, tot i que, en global, 

la intenció es continuar amb el mo-

del encetat enguany.

Atracció de forans
A més, també s'ha preguntat la pro-cedència de visitants, de manera 
que es podrà avaluar el resultat de 

la campanya comunicativa de la fira 

de l'EVC, que enguany s'ampliava a 

mitjans generalistes del país, com 

TV3 i RAC1, per tal d'atraure nous públics, també de fora del Vallès 
Oriental, interessants en l'econo-

mia verda i l'alimentació conscient, 

per exemple. "Ara és difícil cali-
brar-ne l'impacte i som consci-
ents que captar gent de fora cos-
tarà, però tenim recorregut per 

fer", concloïa la regidora.

Una enquesta 
avaluarà l'opinió 
d'expositors i, per 
primer cop, visitants

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

La �ira de l'EVC ha mantingut al-
guns dels espais històrics de l'As-

censió, com la mostra de bestiar, la �ira del vehicle d'ocasió i l'espai 
gastronòmic, tot i que aquest ha 

passat de la mostra d'anys enrere 

a un conjunt de foodtrucks. ❉ M.E.

A.M.

M.E.A.MULROONEY

ESPAI GASTRONÒMIC  L'oferta estava distribuïda en 'foodtrucks'

BESTIAR  El certamen renovat ha mantingut, però, alguns dels espais històrics

MENJAR BÉ  Un dels pavellons de la nova fira de l'Ascensió al Parc Firal
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La fira de l'Economia 

Verda i Circular (EVC) 

es completava dime-

cres i dijous passats 

amb l'EVC Lab, unes jornades tèc-

niques professionals, que van aco-

llir xerrades d'experiències i ca-

sos d'èxit, així com la presentació 

del concurs GR-Idees, una iniciati-

va de GRID per promoure models 

de negoci circulars, de manera 

que es proposen materials dispo-

nibles del seu mercat de recursos 

–sobrants en els processos pro-

ductius d'empreses– i es demanen 

idees viables tècnicament i eco-

nòmicament per reutilitzar-los. 

Dijous es donaven a conèixer els 

importància de la relació pu-

blicoprivada per tirar endavant 

les iniciatives d'economia ver-

da". La primera sessió tècnica de 

la jornada va ser un bloc de confe-

rències sota la qüestió si l'energia 

és un cost que les empreses pu-

guin gestionar, i la sessió va fina-

litzar amb una taula rodona i un 

debat entre els assistents. 

quatre materials sobre els quals 

es poden fer propostes: moqueta 

firal, bobines de cartó, porexpan i 

làmines de cautxú. 

A la competició hi poden par-

ticipar persones emprenedores, 

estudiants, entitats, empreses, 

dissenyadors i tothom que tingui 

la visió d'un negoci a partir d'un 

dels recursos del concurs.

A finals de novembre, coincidint 

amb la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus, es donarà 

a conèixer el projecte guanyador, 

que obtindrà un acompanyament 

per posar en marxa el pla d'em-

presa i cercar finançament.

Inauguració amb Cañete i Fitó 
Les primeres Jornades Tècniques 

d'EVC es van inaugura dijous amb 

la presència del vicepresident 

primer de Cambra de Comerç de 

Barcelona, Antoni Fitó, i el presi-

dent de Pimec Catalunya, Antoni 

Cañete. Aquest nou model de fira 

centrada en l'economia verda i 

circular, "converteix Granollers 

en un pol d'atracció que lidera 

reflexions sobre els canvis en 

l'economia, l'empresa i la sos-

tenibilitat, i que dona un espai 

de participació, anàlisis i pro-

postes en l'àmbit de l'economia 

verda", destacava Cañete. Per la 

seva banda, Fitó remarcava "la 

La descentralització de les pro-

postes firals ha estat una de les 

característiques del nou model 

de l'Ascensió. Amb l'objectiu de 

connectar fires i festes, el Parc 

Firal i el centre, l'organització va 

decidir impulsar dues propostes 

a la plaça de l'Església i a la Por-

xada: la festa del formatge i la 

mostra d'oficis, respectivament. 

"Han anat bé, i l'objectiu és con-

solidar-les i seria interessant 

poder-les fer créixer", deia la 

regidora de Promoció Econòmica, 

Gemma Giménez, qui, amb tot, re-

coneixia que als matins l'afluència 

a la fira del formatge va ser fluixa 

a causa de la calor intensa, sobre-

tot dissabte. En canvi, al vespre 

les taules per degustar formatges 

amb el maridatge ofert per la DO 

Alella s'omplien amb facilitat.

Pel que fa a la mostra d'oficis, 

Dijous també es presentaven els 

premis EcoDisseny, guardons als 

dissenys en l'economia circular 

atorgats per l'Agència de Residus 

de Cataluny. Després de donar-se 

a conèixer els premiats, el Parc 

Firal també acollia l'exposició 

dels projectes guanyadors i fina-

listes en els diferents categories 

previstes. Els premiats van ser el 

paviment drenant fet amb lloses 

modulars i reutilitzables de for-

migó que incorporen àrid reciclat 

de Breinco, la rentadora indus-

trial ergonòmica d'alta eficiència 

energètica, baix consum d'aigua 

i de productes químics de Girbau 

SA, i el Des-Embolcall –un sistema 

de packaging reutilitzable en for-

mats estandaritzats per afavorir 

la distribució i el consum de baix 

residu– ideat per Júlia Farriol de 

l'Escola Universitària de Disseny i 

Enginyeria de Barcelona (Elisava).

A l'exposició situada al pave-

lló EVC també es podien veure 

les mencions d'aquesta 20a edi-

ció dels premis, com les sabates 

Oraia, un calçat sostenible i de 

producció responsable del Cen-

tre Universitari de Disseny i Art 

de Barcelona Eina, la roba de pell 

sintètica basada en tecnologia 

de les cèl·lules solars d'Elisava, i 

el sistema d'aprofitament d'ali-

ments sobrants de restaurants i 

menjadors per al consum animal 

de Leka, entre d'altres. M.E.

Mostra amb els millors 
dissenys sostenibles

M.E.

M.E.

A.MULROONEY

A.M.

ASCENSIÓ 2022 LA FIRA D'EVC ES VA ENCETAR AMB UNES JORNADES PROFESSIONALS UNA EXPOSICIÓ MOSTRAVA ELS GUANYADORS I FINALISTES

Se cerquen idees per reutilitzar 
moqueta, bobines i porexpan

MATERIALS  Per al concurs d'idees

PREMIS  En primer pla, les sabates sostenibles que han rebut una menció

FORMATGERS  La plaça de l'Església va acollir una desena de productors

TRADICIÓ I FUTUR La Porxada va aixoplugar la mostra d'oficis

Les fires de formatges i d'oficis es 
consolidaran i s'estudiarà ampliar-les

Giménez destaca que, tot i ser 

oficis tradicionals –com forjador, 

cisteller i vidrier, entre d'altres–, 

tenen també "visió de futur. Po-

den ser una bona sortida labo-

ral", apuntava. M.E.

■ També al EVC Lab, el Consorci Besòs 
Tordera i el Consorci per a la Ges-
tió de Residus del Vallès Oriental van 
anunciar l'adjudicació de la construc-
ció i gestió de la planta de biometà 
de Granollers per 2,7 milions d'euros 
a la unió temporal d'empreses (UTE) 
FACSA-Transparenta. Aquesta obra 
s'emmarca en el desenvolupament del 
Projecte BioVO, que les dues entitats 
van explicar dimecres en la primera 
jornada a l'Hotel Ciutat. BioVO preveu 
l'obtenció de biometà –un gas reno-
vable– a partir del biogàs excedent de 
les plantes de tractament de residus 
–la planta de digestió anaeròbica i la 
planta de compostatge de Granollers, 
i les depuradores del Vallès Oriental–.

ADJUDICADA LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA 
PLANTA DE BIOMETÀ
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

TRUCA'NS! 938 402 653

3r i 4t nivell Instrumental. NOVETAT!
Preparació per cursar l'ESO

Preparació per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior

Català 1 i 2
Castellà 1 i 2
Anglès 1, 2 i 3

COMPETIC 1, 2 i 3

Cursos de llengües

Cursos d'Informàtica amb certificació equivalent a l'ACTIC

NOVETAT! Nivell 2 i 3, modalitat semipresencial

Mèrits funció pública

GES a distància
Graduat en Educació Secundària

DEL 21 AL 29 DE JUNY

Centre de Formació d’Adults

PREINSCRIPCIÓ 

OBERTA
Imprescindible cita prèvia

TRUCA’NS! 93 840 26 53

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:

admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

RENDA 2021
La declaració de la renda,
millor a la teva gestoria.
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L’expert responL’expert respon

Poden acomiadar-te 
durant l’embaràs 
o el permís per naixement?
Els acomiadaments sense 
causa justificada tenen la 
consideració d’«improce-
dents» i només esdevenen 
nuls en uns pocs supòsits. 
Però això és diferent durant 
el període de gestació, el 
temps de gaudi del permís 
per naixement o fins el mo-
ment que el nadó fa 12 me-
sos. En aquests casos, els 
acomiadaments sense causa 
són considerats nuls.

L’embaràs i el període de per-
mís per naixement són esce-
naris especialment protegits 
front l’extinció del contracte 
de treball. L’empresa que 
vulgui extingir el contracte 
d’una dona embarassada o 
d’un treballador o treballa-
dora que estigui gaudint del 
permís per naixement haurà 
de justificar a partir de cau-
ses objectives la necessitat 
de l’acomiadament: en ab-
sència d’aquesta causa ob-
jectiva, demostrable i taxada 
per llei, l’acomiadament es 
considerarà nul. És a dir, si 
no hi ha causa o existeixen 
indicis que la causa pretén 
amagar el fet que l’acomiada-
ment està relacionat amb la 
situació d’embaràs o permís 
per naixement, l’empresa es-
tarà obligada a readmetre la 
persona i abonar-li els salaris 
deixats de percebre. Addici-
onalment, en cas que l’em-
presa no desactivi la sospita 
que l’única causa per fer fora 
a la persona és l’embaràs o 
el gaudi del permís per nai-
xement es consideraria que 
s’han vulnerat els drets fo-
namentals (el dret a no patir 
discriminació) i s’imposaria, 
a banda de la readmissió i el 
pagament dels salaris, una 
indemnització.

La nul·litat de l’acomiada-
ment en comptes de la mera 
improcedència és un dels 
elements que configuren 
aquesta especial protecció 
de la situació d’embaràs i 
permís per naixement. Cal 
recordar que el permís per 
naixement és de 16 setma-
nes tant pel progenitor bi-
ològic com el que no ho és 
i també s’aplica als casos 
d’adopció o acollida. 

D’aquestes 16 setmanes, les 
6 primeres s’han de gaudir 
de forma ininterrompuda i a 
jornada completa immedia-
tament després del moment 
del part. Les 10 setmanes 
restants es poden fer, acor-
dat amb l’empresa,  a jornada 
completa o a temps parcials 
i de forma ininterrompuda 
o en períodes setmanals 
amb interrupcions durant el 
temps  entre la finalització 
de les 6 primeres setmanes i 
el dia que nadó compleixi 12 
mesos d’edat. 

Aquesta dada és important 
perquè l’especial protecció 
de les situacions d’embaràs 
i naixement no finalitza en 
acabar el permís sinó que 
s’estén fins que el nadó fa 
12 mesos. Durant aquest 
temps, qualsevol acomiada-
ment que ens afecti sense 
causa objectiva seguirà sent 
nul tal i com també succe-
eix amb els acomiadaments 
que afecten persones que 
tenen reducció de jornada 
per guarda de nens i nenes 
menors de 12 anys.

Aquests són drets que hem 
de tenir ben presents per 
evitar que algunes empreses 
els vulnerin.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Trammell Crow Company (TCC), 
promotora i inversora nord-ameri-
cana en el sector immobiliari co-
mercial, ha adquirit uns terrenys 
de 13.787 metres quadrats a Gra-
nollers per a la promoció d'una 
plataforma logística. Hi preveu la 
construcció d'una nau de 8.594 
m2, que preveu lliurar el segon 
trimestre del 2023. Aquest és el 
primer terreny d'aquest inversor 
nord-americà a l'Estat, que també 
ha adquirit dos solars més a la pro-
víncia de Guadalajara, de 53.000 i 
108.000 metres quadrats respec-
tivament, on també preveu desen-
volupar instal·lacions i magatzems 
logístics. D'acord amb els seus es-
tàndards, TCC es proposarà obte-
nir la certificació Breeam Excellent 
als tres projectes logístics, alhora 
que incorporarà altres mesures 
per millorar l'eficiència energèti-
ca i l'impacte mediambiental en el 
desenvolupament i les operacions. 
Des de la companyia assenyalen 
que "a mesura que continuem 

creixent a tot el continent, TCC 

1948, ha desenvolupat o adqui-
rit 2.800 edificis valorats en gai-
rebé 70.000 milions de dòlars i, 
el 31 de març tenia 19,8 milions 
de dòlars en projectes en curs i 
10,1 en cartera. L'empresa atén 
usuaris i inversors en projectes 
d'oficines, industrials, sanitaris, 
residencials multifamiliars, a 
través de la filial operativa High 
Street Residential, i d'ús mixt.

és cada cop més reconegut com 

un dels promotors més ambicio-

sos del mercat logístic europeu". 
"Aquestes àrees que envolten 

Barcelona i Madrid són nuclis 

importants per a la logística es-

panyola i reforcen l'enfocament 

audaç que adoptarem per a fu-

tures adquisicions de terrenys a 

la península ibèrica". Trammell 
Crow Company (TCC), fundada el 

TCC

EMPRESES UN GRUP NORD-AMERICÀ HA ADQUIRIT UNS TERRENYS DE 13.787 METRES QUADRATS

Nova inversió a Granollers per 
desenvolupar un parc logístic

MÉS LOGÍSTICA  Una imatge virtual de les naus que preveu desenvolupar TCC

El nombre d’ofertes immobiliàries 
als polígons d’activitat econòmica 
(PAE) del Vallès Oriental, tant de 
venda com de lloguer, s’ha redu-
ït per segon trimestre consecutiu 
fins a situar-se al març en una xi-
fra mínima històrica des que es 
registra i s’analitza la informació 
de l'oferta immobiliària de naus i 
solars. Aquesta tendència a la bai-
xa de l'oferta situa la xifra en 879 
ofertes de naus i solars disponibles 

(495 en venda i 412 en lloguer), un 
33,2% menys que fa un any. De re-
truc, també cau el sostre total ofert 
tant en venda com en lloguer. La 
disminució de la mitjana de dies 
d’antiguitat de les ofertes als 388 
dies també és un indicador rela-
cionat a la poca oferta actual. La 
davallada del sostre total ofert i 
del número d’ofertes i la forta in-
flació actual, generalitzada en tots 
els sectors, ha fet augmentar pro-

Cau l'oferta de naus i solars

disponibles al Vallès Oriental

gressivament els preus, sobretot 
el del lloguer, que s’enfila fins als 
4,4 euros/m². El preu de venda, en 
canvi, es manté més estable aquest 
trimestre, amb pujades i baixades 
puntuals. Al març, el preu mitjà de 
venda era de 568 euros/m², prop 
dels 573 de mitjana de l’últim any.

Per municipis, Granollers, amb 
117 ofertes, continua liderant el 
nombre d'ofertes disponibles, tot 
i que és un 13% menys respecte 
al desembre passat. Segueixen 
Parets, amb 83 ofertes (-6%); Lli-
nars, amb 72 (-11%); les Franque-
ses, amb 63 (-12,5%); i Montor-
nès, també amb 63 (+5%).

El Grup Caixa d'Enginyers, coope-
rativa de crèdit i serveis financers 
i asseguradors, obre una nova 
oficina a Granollers. Si fins ara ja 
atenia els seus socis amb un cen-
tre d'atenció personalitzada situat 
a la seu de MGC Mutua, ara fa un 
pas més en la seva aposta per la 
proximitat i es trasllada a un espai 
propi i més ampli, amb l'objec-
tiu de millorar l'atenció personal 
als més de 6.000 clients que té al 

Vallès Oriental. Situada al carrer 
Alfons IV, 86, l'oficina se centra 
en l'assessorament i l'atenció per-
sonalitzada, on s'ofereixen també 
els serveis bancaris tradicionals. 
L'Entitat aposta pel model Avant, 
basat en la multicanalitat, en què 
els seus professionals ofereixen 
un servei de valor afegit per a em-
preses, autònoms i particulars de 
la comarca on gestiona un volum 
de negoci de més de 209 milions 

Caixa d'Enginyers obre nova 

oficina al carrer Alfons IV

d'euros. L'últim any, la coopera-
tiva de crèdit ha experimentat un 
increment de més del 20% en el 
nombre de socis a Granollers, ciu-
tat on es va establir fa tres anys.

Joan Cavallé, director general de 
Caixa d'Enginyers, afirma que "a la 

nostra aposta per la proximitat 

fem un pas endavant tot refor-

çant el nostre espai d'oficines i 

també l'equip, que coneix molt 

bé el territori". "Amb un model 

cooperatiu clarament definit, 

volem continuar sent partícips 

del desenvolupament de l'acti-

vitat econòmica i empresarial 

de la ciutat", diu.
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L'empresa de components per a 

l'automòbil Bosch, de Lliçà, que 

va anunciar el tancament per a 

mitjans d'aquest any, està nego-

ciant amb Barat Alte, de Parets, la 

venda de les instal·lacions de Lliçà 

d'Amunt. L'assemblea de treballa-

dors ha donat llum verda a aquest 

projecte de reindustrialització, 

descartant dues altres propos-

tes que hi havia damunt la taula. 

D'aquesta manera, la fàbrica de 

components per a l'automoció 

passaria a dedicar-se a la produc-

ció de components de cabines de 

lavabos per a trens. Actualment, a 

Bosch hi treballen 187 persones, 

i el nou projecte preveu 60 llocs 

de treball a partir de setembre i 

fins al 2024. La inversió prevista 

és d'entre 5 i 6 milions d'euros. 

El sindicat valora positivament 

la reindustrialització de la fàbrica 

malgrat no poder garantir la feina 

a tota la plantilla actual.

Els treballadors van votar dime-

de mantenir el conveni laboral del 

sector del treball i de disposar de 

comitè d'empresa són els motius 

que han fet decantar la balança.

Pel que fa al nombre de llocs 

de treball que es planifiquen amb 

Barat Alte, des d'UGT apunten 

que seran 60 noves places que 

cres les tres propostes, de les quals 

l'opció de Barat Alte va ser la més 

ben considerada per àmplia majo-

ria. També era l'aposta del comitè 

d'empresa, explica el secretari ge-

neral d'UGT a la companyia, Víctor 

Manuel Ruiz. Els terminis per inici-

ar la nova activitat, els salaris, el fet 

arxiu/aCN

OCUPACIÓ  LA PROPOSTA DE REINDUSTRIALITZACIÓ PREVEU FEINA PER A 60 DELS 187 TREBALLADORS QUE QUEDEN ACTUALMENT A LA PLANTILLA

Bosch negocia amb Barat Alte, de
Parets, la venda de la fàbrica de Lliçà 

MOBILITZACIONS  Dels treballadors per mirar d'evitar el tancament

complementaran la plantilla actu-

al que la companyia té a Parets del 

Vallès. Ruiz admet que "no és el 

volum de llocs de feina desitja-

ble" per compensar les 187 per-

sones que ara es queden al carrer, 

però assegura que les altres dues 

empreses que s'havien postulat 

encara oferien menys ocupació. 

La projecció de futur de Barat Alte 

és un altre dels factors que ha con-

vençut la plantilla.

Ara fa un any, la fàbrica de Bosch 

a Lliçà donava feina a 336 treba-

lladors. Des que a principis del 

2021 la multinacional alemanya 

va anunciar que marxava, hi ha 

hagut diverses sortides voluntàri-

es i pactades, fins a quedar els 187 

empleats actuals. Entre aquests se 

seleccionarà el personal de la nova 

activitat de la fàbrica. Segons la 

UGT, amb l'aval de l'assemblea de 

treballadors, ara la pilota retorna a 

la teulada de la direcció de la fàbri-

ca i de Bosch per posar en marxa 

amb Barat Alte una auditoria que 

analitzi detalladament la situació 

de la planta. Posteriorment, co-

mençarà la negociació econòmica 

per formalitzar la venda.

Negociació oberta
Per la seva banda, Bosch preveu es-

gotar els terminis per pactar la ven-

da de la planta de Lliçà. Dijous, el 

president de Bosch a Espanya, Javi-

er González Pareja, remarcava que 

de moment "no s'ha arribat a cap 

acord". En el marc de la presenta-

ció de resultats de la companyia, 

Pareja apuntava que la "negociació 

continua", i afirmava que seguiran 

negociant "fins al 30 de juny". Pel 

que fa a les xifres de Bosch durant 

el 2021 a l'Estat, el grup va facturar 

2.400 milions d'euros, amb un crei-

xement del 9,9% que recupera la 

caiguda de l'any anterior.

La reindustrialització de la fà-

brica de Bosch a Lliçà és el segon 

procés de venda que la multina-

cional alemanya ha afrontat a Ca-

talunya en poc temps. A principis 

d'abril, la firma tancava amb GCR 

Group la venda de les instal·laci-

ons de Castellet i la Gornal, que es 

reconvertiran en un gran centre 

de reciclatge i transformació de 

plàstics a partir del 2023. 
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Festival d'estiu de twirlingKaba Gassama s'incorpora al Bietigheim alemany
El Club Twirling Les Franqueses celebrarà 

dissabte (10 h), a l'Espai Can Prat, el 

festival d'estiu de twirling. A l'abril, el

club franquesí va aconseguir una medalla 

d'or i tres de plata al Campionat d'Europa.

La pivot granollerina Kaba Gassama ha fitxat pel vigent campió de la Lliga 

Europea d'handbol, l'alemany SG BBM Bietigheim. Després d'haver passat pel 

Nantes i el Fleury Loiret les dues últimes temporades –aquest últim club ha 

perdut la categoria aquest curs–, Gassama s'incorporarà ara a la disciplina de 

l'equip alemany, campió també de la lliga femenina d'handbol d'aquest país.

El mundial de motociclisme torna 

un any més al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya a partir de divendres 

amb la primera jornada d'activitats 

i durant tot el cap de setmana amb 

les seves habituals tres curses: Mo-

toGP, Moto2 i Moto3. El granollerí 

Aleix Espargaró arriba al Circuit en 

millor forma que mai: va aconse-

guir la seva primera victòria a l'Ar-

gentina, porta quatre podis seguits 

i és segon al campionat molt a prop 

del líder, Fabio Quartararo (Yama-

ha). Espargaró buscarà assaltar el 

lideratge del mundial amb una vic-

tòria en un circuit on no li ha anat 

gaire bé en el passat. El granollerí 

ha abandonat en 7 de les últimes 

8 edicions del Gran Premi de Cata-

lunya. Tot i això, té un Gran Premi 

vital per davant, on podrà comptar 

amb el suport de l'afició local.

Al seu darrere se situa l'italià 

Enea Bastianini (Gresini), que 

s'ha convertit en la revelació de 

la temporada després de guanyar 

tres curses amb una moto que està 

lluny de les millors del campionat. 

També arriba en bona forma un 

altre italià: Pecco Bagnaia (Duca-

ti), que va guanyar l'anterior cur-

sa del mundial a Mugello (Itàlia). 

Més lluny se situa Pol Espargaró 

(Honda), l'altre pilot granollerí de 

la categoria. Ocupa la 12a plaça 

al mundial amb 40 punts. El petit 

dels Espargaró només ha trepitjat 

un cop el podi aquesta temporada, 

a la cursa inaugural de Qatar. Des 

de llavors no ha tornat a acabar en 

el top 10, una mala ratxa que pre-

tén tallar al Circuit de Montmeló.

L'altra gran notícia del cap de 

setmana serà l'absència del pilot 

català Marc Márquez (Honda), 

que s'ha retirat temporalment per 

tornar a operar-se de l'espatlla 

dreta. El de Cervera es perdrà la 

seva primera cursa al Circuit, en 

una operació que el deixarà di-

versos mesos fora de la pista. Per 

tant, l'afició de Márquez no el po-

drà animar al traçat vallesà, com 

va fer multitudinàriament en edi-

cions anteriors.

Empat al capdavant de Moto2
A la categoria intermitja del mun-

dial es preveu un nou duel entre 

els dos primers classificats. L'italià 

Celestino Vietti (VR46) i el japonès 

Ai Ogura (Idemitsu Honda) s'estan 

disputant el lideratge de la classi-

ficació. Vietti va patir una caiguda 

a l'últim Gran Premi, mentre que 

Ogura va pujar al podi en tercera 

posició. Qui també coparà l'aten-

ció serà el debutant Pedro Acosta 

(KTM Ajo). La sensació del mundi-

arxiu

MOTOCICLISME  EL TRAÇAT VALLESÀ TINDRÀ LA PRIMERA JORNADA D'ACTIVITAT DIVENDRES I DURANT TOT EL CAP DE SETMANA ES VIURAN LES TRES CURSES

MotoGP arriba al Circuit amb 
Aleix Espargaró aspirant a tot

MOTOCICLISME  El Circuit preveu recuperar l'ambient prepandèmia

El granollerí arriba al Gran Premi llançat amb 4 podis consecutius

al va guanyar la seva primera cursa 

a Moto2 la setmana passada, de-

mostrant l'adaptació a la categoria.

Lideratge espanyol a Moto3
La categoria més petita arriba al 

Circuit amb tres pilots espanyols 

al capdavant. Sergio Garcia (Gas-

Gas), Izán Guevara (GasGas) i 

Jaume Masià (KTM Ajo) lideren el 

mundial amb 137, 109 i 95 punts 

respectivament. Els tres tenen un 

convidat en aquesta lluita: l'italià 

Dennis Foggia (Leopard) que tam-

bé compta amb 95 punts al seu 

caseller. La cursa al traçat vallesà 

promet ser molt igualada.

La presentació amb Torrent
Dimecres es presentava a Barcelo-

na aquest GP, amb la presència dels 

pilots Maverick Viñales, Albert Are-

nas, Jeremy Alcona, Sergio García i 

Xavier Artigas. L'acte estava presi-

dit per president del Circuit i Con-

seller d'Empresa i Treball, Roger 

Torrent, qui resumia el paper que 

considera que ha de complir el tra-

çat vallesà: "Volem que el Circuit 

sigui un trampolí per al salt que 

ha de fer la indústria de la mobili-

tat dels propers anys. Treballem 

per a recuperar el pes d'aquesta 

indústria, però amb paràmetres 

del segle XXI”. Torrent ha afegit 

que “per això estem treballant a 

mig termini en la transformació 

del Circuit perquè es converteixi 

en el més sostenible del campio-

nat”, una idea en la qual insistia el 

director del Circuit, Josep Lluís San-

tamaria. A més, recordava que l'ex-

cedent d'aliments dels dies de GP es 

lliuren a El Xiprer.  s.casanovas

n Amb més d'un terç de les curses de 
la temporada ja disputades, la marca 
italiana Aprilia ha renovat el contracte 
amb Aleix Espargaró per a dues tem-
porades més: 2023 i 2024. Espargaró 
va arribar-hi el 2017, i ara ha renovat la 
confiança fins a completar, almenys, set 
temporades. Aquest curs, el granollerí 
ha aconseguit una victòria i tres podis, 
i és segon al campionat mundial. "Érem 
una esperança; ara som una realitat i 
el 2021 ja vam veure clars signes dels 
passos que fèiem endavant", diu Es-
pargaró. "Ara som capaços de lluitar 
de forma constant amb els millors del 
món, i fer-ho amb Aprilia és un orgull, 
ja que podem créixer encara més i vo-
lem demostrar-ho a la pista".

ESPARGARÓ RENOVA 
AMB APRILIA PER A
DUES TEMPORADES

De cara al Gran Premi, el Circuit i 

els operadors de transport públic 

reforcen el servei per facilitar l'ac-

cés a l'equipament. Renfe refor-

ça els serveis de la línia R2 Nord 

amb 22.000 places addicionals i 15 

trens especials diaris entre Barce-

lona i Montmeló. Autocars Sagalés 

ofereix enllaços amb el Circuit cada 

20 minuts des de l'Estació del Nord 

de Barcelona, i també hi haurà tras-

llats en bus llançadora des de l'es-

tació de Montmeló fins al Circuit. 

Reforç del
transport públic
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"És una jornada històrica; un 
dia per recordar". Així s'expres-

sava el tècnic del Fraikin, Antonio 

Rama, diumenge després de la 

victòria contra el Recoletas Atlèti-

co Valladolid (35-29), que confir-

mava la segona plaça del BMG a la 

lliga Asobal. Després de 29 anys, 

el primer equip granollerí ha tor-

nat a coronar la lliga –just darrere 

del totpoderós Barça–.

En l'anterior ocasió, el BMG de 

la temporada 1992-1993 esta-

va dirigit per Manolo Montoya. 

Ara, de la mà d'Antonio Rama, 

el Fraikin és subcampió de nou. 

Així, ha aconseguit, doncs, quedar 

exempt de disputar les prèvies de 

la competició europea, i s'ha gua-

nyat una plaça a la fase de grups 

de l'European League.

En el darrer partit de lliga, el 

Fraikin va demostrar el seu talent, 

tot i que amb una primera etapa 

més irregular, que podia haver 

acabat amb més avantatge, re-

coneix Rama. "Però a la segona 
part ens hem posat les piles i 

ells han baixat una mica el pis-
tó, sabent que se salvaven", diu 

el tècnic. Chema Márquez, Pol Va-

lera i Sergi Franco van marcar sis 

gols cadascun.

Aquesta temporada, "tots els 
objectius estan més que com-
plerts i ara jugarem una Copa 
Asobal, que és un premi, però 
que jugarem sense cap mena de 
pressió", explica Rama. 

bmg

HANDBOL  DESPRÉS DE 29 ANYS, EL PRIMER EQUIP GRANOLLERÍ HA CORONAT DE NOU EL TÍTOL

El Fraikin, subcampió de lliga

SUBCAMPIONS  Els d'Antonio Rama van celebrar la victòria davant el Valladolid

LES FRANQUESES. L'Ajuntament, en 

col·laboració amb l'AEH Les Fran-

queses, organitza la Fase Sector del 

Campionat d'Espanya en categoria 

infantil femenina, és a dir, els par-

tits de classificació per al campionat 

estatal. L'equip franquesí d'aquesta 

categoria s'ha classificat gràcies a 

estar en primera posició i imbatut 

a la Lliga Catalana, màxima cate-

goria de l'handbol català. Aquests 

bons resultats i la demanda tant 

de l'Ajuntament com del club han 

motivat que la Real Federación Es-

pañola de Balonmano hagi decidit 

que les Franqueses aculli les fases 

classificatòries pel Campionat d'Es-

panya entre el 2 i el 5 de juny. Els 

partits començaran avui, dijous, a 

les 20 h amb l'enfrontament entre 

l'AEH les Franqueses i el Beti Onak, 

i la final es disputarà diumenge a 

les 12 h. El cadet femení que també 

jugava per classificar-se pel Campi-

onat d'Espanya a Ciudad Real, no 

ho ha pogut fer en perdre la final 

contra l'Iplacea per 24 a 20. 

COMPETICIÓ ESTATAL

Fases classificatòries 

per al Campionat

d'Espanya d'Handbol 

Infantil Femení

L'exjugador del BM Granollers Ar-

nau Garcia Barceló, actualment al 

Benfica portuguès, ha guanyat amb 

aquest equip la Copa EHF, segon 

títol continental en importància. 

Format al BM Granollers, el 2011 

es va incorporar al primer equip. 

El 2017 va deixar el club grano-

llerí i va fitxar pel Fenix Toulouse 

HB, on va jugar tres temporades. 

L'estiu del 2020 va marxar al SL 

Benfica portuguès. Garcia Barceló 

també va debutar amb la selecció 

espanyola absoluta el 2017, i el 

2018 va participar als Jocs Medi-

terranis de Tarragona, on va gua-

nyar la medalla de bronze.

Diumenge, el Benfica de Chema 

Rodríguez va vèncer per 40 a 39 

els alemanys del Magdeburg en la 

final de l'EHF European League, 

i va conquerir així el seu primer 

trofeu internacional. Aquest és el 

primer títol en aquesta competi-

ció d'un club portuguès i trenca 

la ratxa de sis triomfs consecutius 

d'equips alemanys. 

TROFEU INTERNACIONAL

El granollerí

Arnau Garcia 

Barceló, campió de 

l'EHF amb el Benfica
El conjunt d'Antonio Rama s'ha guanyat la plaça a l'European League

n Dissabte el Fraikin es jugarà el passi a 

la final de la 32a edició de la Copa Sacyr 

Asobal contra el Bidasoa Irun i l'altra 

eliminatòria serà entre el Barça i el BM 

Logronyo La Rioja. Dels guanyadors dels 

dos encontres en sortirà el partit de la 

final, diumenge a Saragossa.

PARTIT CONTRA L'IRUN 
PEL PASSI A FINAL
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La fase final de la Copa Catalu-
nya masculina 2021-22 arrenca 
aquest cap de setmana amb la dis-
puta de la Final a Vuit de la com-
petició. A partit únic i a pista del 
club millor classificat de la 2a fase, 
el partit de quart de final, que do-
narà accés a la Final a Quatre 2022 
que tindrà lloc al pavelló munici-
pal Els Joncs de Cunit l'11 i 12 de 
juny, compta amb CB Granollers 1, 
CB Ciutat Vella A, El Círcol Cotoni-
fici Badalona A, JAC Sants Barce-
lona A, CB Tarragona B, Comoda-

lity-UB Sant Adrià, CB Ripollet A 
i UE Montgat-NGK com a partici-
pants. El primer partit serà el del 
CB Granollers contra el CB Ciutat 
Vella, dissabte (17.45 h) al pavelló 
del carrer Girona. L'equip de Toni 
Olivares ha accedit com a millor 
1r classificat i líder en solitari del 
Grup 3. Els granollerins, que van 
ser quarts del G3 a la 1a fase (17-
5), fan gala de la millor ratxa actual 
amb 5 guanys consecutius des que 
van perdre al Guiera cerdanyolenc 
en l'obertura competitiva. 

Després de la marxa de José Solive-
lles al capdavant del primer equip 
de l'EC Granollers, el club ha enge-
gat la maquinària per buscar-li un 
relleu, una decisió que ha resolt en 
pocs dies. El fins fa pocs mesos tèc-
nic del CE Europa, l'històric club 
del barri de Gràcia de Barcelona, 
David Vilajoana, serà el tècnic que 
dirigirà el nou EC a Primera Cata-
lana. Vilajoana va ser destituït del 
club gracienc a començaments 
d'any després d'encadenar una 
mala dinàmica el mes de gener, 
amb quatre derrotes consecutives 
i a cinc de la permanència. L'afició 
va demanar aleshores el cap de 
l'entrenador, que va ser destitu-
ït a mitja temporada després de 
gairebé 9 anys a l'entitat i d'haver 
assolit, per exemple, l'ascens a Se-
gona RFEF la temporada passada. 
En aquesta etapa a l'Europa, Vila-
joana ha dirigit 120 partits amb 

guiar l’Europa a tornar a guanyar 
una lliga de Tercera Divisió i asso-
lir l’ascens directe a Segona RFEF 
després de 27 anys.

Ara Vilajoana haurà de refer el 
primer equip de l'EC després del 
descens a Primera Catalana. El 
president del club, Àngel Aguir-
re, admetia la setmana passada 
que "serà un any de canvis; a 

la plantilla hi ha jugadors que 

no volen jugar en una catego-

ria més baixa, i altres que per 

les seves característiques no 

estaran còmodes a Primera Ca-

talana". Per això, el club confia 
a nodrir el primer equip de juga-
dors del planter. "Hem assolit 

nou ascensos a la base; n'estem 

molt contents i aquest és un 

valor que cal tenir en compte", 
diu Aguirre. Amb tot, serà Vilajoa-
na qui definirà les necessitats de 
l'equip per al curs que ve. 

el primer equip i més 165 amb el 
filial. El tècnic es va fer càrrec del 
primer equip el 2018, i el primer 
curs va aconseguir situar-lo al 6è 
lloc de la taula. La segona tempo-
rada va classificar l’equip pel play-
off d’ascens, on va caure eliminat a 
semifinals pel Terrassa. La tempo-
rada passada, David Vilajoana va 

betevé

FUTBOL  EL BARCELONÍ ES FARÀ CÀRREC DEL CONJUNT GRANOLLERÍ A PRIMERA CATALANA

David Vilajoana, ex de l'Europa,

nou entrenador de l'Esport Club

DAVID VILAJOANA

TENIS TAULA  DIMARTS ES DISPUTARÀ EL DE FEDERATS

El CTT tanca la temporada 

amb tres tornejos al Palau
ctt granollers

TENNIS TAULA  Cristian Casado es va proclamar campió dels aficionats

El Club Tennis Taula Granollers 
va disputar dijous a la seu del 
Palau d'Esports el torneig social 
d'aficionats, amb un total  de 17 
participants. Va ser una jornada 
amb bon ambient i joc, un campi-
onat en què Cristian Casado, que 
va realitzar un torneig excel·lent, 
es va proclamar campió en vèn-
cer a la final Àngel Riera, del CTT 
Cardedeu, per 3-2. David Sagrera 
va obtenir la tercera posició en 

imposar-se a la jove Maria Llach 
per un ajustat 3-2. 

A més, dimarts passat es va ju-
gar el torneig escolar. El podi va 
ser per Pol Palmero, Adrià Tre-
mosa i Aleix Bernabéu, que van 
ser primer, segon i tercer classifi-
cats respectivament. 

Finalment, dimarts vinent es 
disputarà el torneig de federats, 
amb 24 participants i convidats 
d'altres clubs.  

El CB Granollers arrenca la 

Final a 8 contra el Ciutat Vella

BÀSQUET  LA FINAL A 4 ES DISPUTARÀ L'11 I 12 DE JUNY A CUNIT

Bon paper del CA Granollers
El Club Atlètic Granollers va par-
ticipar dissabte a Manresa en el 
Campionat de Catalunya sub-18. 
Pau Portet va quedar tercer en 
en 1500 m; Aniol Clavell va ser 
primer en 2000 obstacles; Your-
sa Laghmich va quedar en 7è lloc 
en 2000 obstacles; Ingrid Valcár-
cel va ser 3a pes i 1a en javelina; 
Ainhoa Benítez 3a en disc; Alba 
Iris 8a en disc i 12a en javelina i 
Xavier Surós va ser 16è en 100m. 

Aniol Clavell i Ingrid Valcárcel 
han estat seleccionats per al Cam-
pionat d'Espanya de Federacions 
sub-18 que es disputarà a Valla-
dolid. D'altra banda, diumenge es 
va disputar a Palafrugell el Cam-
pionat de Catalunya de relleus, i 
l'equip format per Víctor León, 
Albert Badia, Pau Portet, Albert 
Jaén i Pere Casanova va classifi-
car-se en segon lloc en la modali-
tat 4x100 sub-20. 

La jove granollerina Sofia Téllez, 
del Club d'Esgrima de Granollers 
(CEG), s'ha proclamat Campiona 
d'Espanya d'Esgrima en la moda-
litat de floret en categoria, en la 
competició aquest dissabte a El 
Tiemblo (Ávila). Téllez ha posat 
així la cirereta del pastís a una tem-
porada en què guanyat totes les 
competicions nacionals i estats, i 
ha aconseguit estar seleccionada 
pel Campionat del Món Cadet, que 
es va celebrar a Dubai, i el Campi-
onat d'Europa, celebrat a Sèrbia. 
A més, fa dues setmanes, Tellez va 
guanyar una medalla de bronze al 
Campionat del Mediterrani Cadet, 

Sofia Téllez, campiona

estatal d'esgrima amb floret
que va tenir lloc a Jordània.

Sofia Téllez, nascuda al setem-
bre de 2005, ha culminat 8 anys de 
feina que van començar a l'Escola 
Municipal Salvador Llobet, on va 
iniciar-se a l'esgrima a través d'una 
extraescolar. A la següent tempo-
rada, el 2014, ja es va incorporar 
a l'acabat de crear CEG. El 2019 ja 
va aconseguir la primera medalla 
d'un campionat estatal en catego-
ria infantil, així com va rebre una 
beca per entrenar al Centre d'Alt 
Rendiment (CAR) de Sant Cugat, on 
encara entrena.

"Des de dissabte, la Sofia és la 

nova campiona d'Espanya i Gra-

club esgrima granollers

SOFIA TÉLLEZ

nollers ja és un referent en l'es-

grima estatal gràcies a ella, però 

també al Lluc, el Víctor i molts 

infants que amb motivació en-

trenen per seguir les passes dels 

nostres campions", diu Eduard 
Manucu, responsable del CEG. 

L’Audiència Provincial de Barcelo-
na ha desestimat la denúncia que 
l’actual junta directiva del CNG va 
interposar contra la directiva ante-
rior. En aquesta denúncia, motiva-
da pels resultats d’una auditoria in-
terna duta a terme el 2018, la junta 
actual acusava l’equip de Josep Ma-
ria Mas de diverses irregularitats 
relacionades amb la gestió del club 
i d’haver desviat fons –poc més de 

26.000 euros– en benefici propi. 
Entre les presumptes irregularitats 
hi havia la creació d’una societat 
privada –Aquasport Associated 
BCN– i l’impuls del centre de tec-
nificació de natació artística de les 
Franqueses sense el coneixement 
dels socis. No obstant això, la junta 
sortint sempre ha defensat que els 
socis tenien informació d’aquests 
projectes, i que els gairebé 27.000 

Desestimada la denúncia 

contra l'antiga junta del CNG

euros es van destinar a la promoció, 
difusió i cerca de finançament per al 
futur centre de tecnificació. 

Un primer judici celebrat a Gra-
nollers el 2019 ja va donar la raó a 
l’equip sortint, però els responsa-
bles actuals del CNG, amb Eduard 
Escandell al capdavant, van pre-
sentar recurs. Ara l’Audiència de 
Barcelona ha desestimat definitiva-
ment el cas, i obliga la junta actual a 
fer-se càrrec de les costes dels dos 
judicis. “La sentència demostra 

que teníem raó; no hem amagat 

mai res”, assegurava la setmana 
passada Josep Maria Mas. 
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Última sessió amb 'Retorn al futur'L'Edison renova el seu web

Divendres, l'Escola Ferrer i Guàrdia vivia la quarta 

edició del Cinema a l'Escola, amb títols adreçats a les 

diferents edats de l'alumnat. La iniciativa, però, es 

clourà el 17 de juny amb una sessió familiar a la fresca, 

al pati del centre, amb la mítica Retorn al futur (1985).

Aquest maig, el cinema Edison ha renovat el seu web, de 

manera que és més àgil a l'hora d'adquirir les entrades, així 

com hi ha un accés més directe a la cartellera. El web ofereix 

també informació de l'actualitat del cine i el projecte educatiu, 

així com de les diferents sales, més enllà de la de projecció.

CULTURA

MÚSICA DISSABTE, SESSIÓ AL TAG AMB ESCOLES FRANQUESINES I GRANOLLERINA

La Cantània, amb 16 concerts, 
s'endinsarà en el món de l'art
Clara, l'art per dins és el títol de 

la cantata d'enguany del projecte 

Cantània, en què participen més de 

4.200 alumnes de 97 escoles de 32 

municipis del Vallès Oriental, entre 

els quals Granollers i les Franque-

ses. Els escolars pujaran a l'escena-

ri del Teatre Auditori de Granollers 

(TAG) a partir d'aquest divendres 

per mostrar el resultat d'aquests 

treball artístic. Hi haurà 16 funci-ons, distribuïdes �ins al 12 de juny. 
Trobada intergeneracional
La cantata, composta per Josep M. 

Guix, amb poemes de Jordi Llavi-

na i dramatúrgia de Marc Donat, 

explica com, després de passar 15 

dies fantàstics a casa la seva àvia 

Blanca, la Clara espera avorrida 

que la seva mare la vingui a bus-

car. Però abans, totes dues tindran 

temps de viure una altra peripècia. 

A les golfes l'àvia hi té guardat un 

marc enorme sense cap quadre, i 

proposa a la seva neta que traves-

sin el marc. D'aquesta manera, la 

Clara i la Blanca començaran una 

última aventura, aquesta vegada 

dins de les obres d'art, un món 

màgic i meravellós on s'alteren les 

distàncies i el temps corre a una 

altra velocitat.

Les sessions locals
La primera escola granollerina en 

passar pel TAG amb la Cantània 

serà l'Anna Mogas, divendres a les 

TAG

ARSÈNIC

'L'ART PER DINS'  Divendres començaran els concerts de la cantata educativa

EL CARTELL  de Judit Mengual

L'alumnat que cursa 2n del Cicle 

Formatiu de Grau Superior en 

Tècniques d'Actuació Teatral a 

Arsènic estrenaran, dissabte (20 

h) a Llevant Teatre, el muntatge 

Una ampolla al mar de Gaza, de 

Valérie Zenatti, dirigida per Mar-

ta G. Otín i interpretada per Car-

la Maestre, Joel Cabrera, Marina 

Puddu, Mario Giménez, Marta 

Juárez, Mireia Martínez, Víctor 

Martínez i Joel Piña.

L'obra transcorre a Jerusalem, 

enmig de l'horror dels atemptats, 

que s'ha convertit en una rutina 

per a la Tal, una noia israeliana de 

17 anys que no s'acostuma a tanta 

violència. Per tal de superar l'odi, 

creu que ha de conèixer l'altra 

cara del conflicte, i aconsegueix, 

per mitjà del correu electrònic, 

posar-se en contacte amb el Naïm, 

TEATRE UN TEXT DE ZENATTI SOBRE EL CONFLICTE A PALESTINA

L'alumnat d'Arsènic du 
'Una ampolla al mar de 
Gaza' a Llevant Teatre

20 h. Dissabte serà el torn de l'Es-

cola Ferrer i Guàrdia (16.30 h), la 

Salvador Llobet, i les franquesines 

Joan Camps i Giró de Bellavista i 

Guerau de Liost (20 h). Diumenge 

a les 16.30 actuarà el cor de l'Es-

cola Joan Solans i Turó de Can Gili, 

i dimecres (20 h) el de les escoles 

Ponent i Educem. Ja el dissabte 11 

de juny (20 h), l'escola Cervetó 

defensarà la Cantània, i diumen-

ge 12, a 16.30 h, ho farà l'Escola 

Pia de Granollers i l'escola Joan 

Sanpera de les Franqueses i, a les 

20 h, les Mestres Montaña, Pere-

anton, Col·legi Jardí i Granullarius.

Les entrades tenen un preu de 8,5 

euros i es poden adquirir al web 

teatreauditoridegranollers.cat.

una palestí de 20 anys.

A banda de dissabte, hi haurà 

una altra oportunitat de veure Una 

ampolla al mar de Gaza diumenge, 

a les 19 h. Les entrades es poden 

comprar al web escenagran.cat. 

Les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vallès Oriental 

(Agevo) han programat per dimarts (18.30 h) una nova xerrada a la rec-

toria de Sant Esteve, en aquesta ocasió per parlar sobre l'escriptor i peda-

gog Joan Triadú, del qual el 2021 es va commemorar el centenari del seu 

naixement. La ponència anirà a càrrec precisament del comissari de l'Any 

Triadú, l'escriptor i crític literari Joan Josep Isern. Ambdós van coincidir 

durant anys a les pàgines del suplement de Cultura del diari Avui.

Agevo repassa la figura de

Joan Triadú amb Joan Josep Isern

LITERATURA XERRADA DEL COMISSARI DE L'ANY TRIADÚ■ Enguany, l'Auditori de Barcelona, im-
pulsor de Cantània, ha estat nomimat al 
premi Alícia 2022 al projecte educatiu, 
que atorga l'Acadèmia Catalana de la 
Música per promocionar i visibilitzar les 
iniciatives d'arreu del país. A la catego-
ria de projecte educatiu, Cantània com-
peteix amb Cabal Musical del Taller de 
Músics, l'Escola Folk del Pirineu i el pro-
jecte Planters de ConArte Internacional. 
Els guardons es donaran a conèixer el 21 
de juny, en què s'atorgarà, a títol pòs-
tum, el premi a la trajectòria a Pau Riba.

NOMINAT AL PREMI 
ALÍCIA DE L'ACADÈMIA 
DE LA MÚSICA

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
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M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
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M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
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El festival Fixing the Future torna al 

CCCB (Barcelona) per celebrar la seva 

tercera edició. Hi haurà xerrades, tallers, 

taules de debat i sessions de networking 

durant dos dies, el 16 i 17 de setembre. 

Una experiència completa per donar res-

posta a la qüestió més urgent del nostre 

temps: com resolem els reptes del plane-

ta i transformem el futur?

Més de cinquanta pioners i emprene-
dors d’arreu del món hi assistiran per 
compartir les seves vivències al capda-
vant de projectes innovadors, que estan 
marcant la diferència en àmbits molt 
diversos: justícia climàtica, artivisme, 
alimentació conscient, l’educació des 
de l’òptica STEAM, ciutats intel·ligents, 
moda sostenible, tecnologia i molts més.

Una cita única organitzada per la coo-
perativa Abacus i la plataforma de con-
tinguts educatius Habilis.cat. Per aquest 
motiu, el festival també inclou tallers per 
a infants i famílies. Es poden adquirir en-
trades per a un dels dos dies, divendres 
16 o dissabte 17 de setembre, o l’abona-
ment complet per a tots dos. 

A qui coneixeràs al Fixing the Future?

Se’ls anomena future-heroes, persones 
que estan afrontant els reptes del pre-
sent per tenir un futur millor. Al festival 
hi assistiran ponents nacionals i interna-
cionals, i aquests són alguns dels noms 
a tenir en compte: 

Brian Eno (1). Conegut tant pels seus 
treballs en solitari com per les seves 
col·laboracions amb U2, David Bowie o 
Coldplay, entre altres, Brian Eno és una 
estrella de la música profundament com-
promesa amb el medi ambient. És cofun-
dador d’EarthPercent, una organització 
benèfi ca que vol implicar la indústria de 
la música en l’emergència climàtica. 

ECOLOGIA, CIUTATS INTEL·LIGENTS, INNOVACIÓ 
EDUCATIVA, MODA SOSTENIBLE, GASTRONOMIA 
I MOLT MÉS AL FESTIVAL FIXING THE FUTURE
Habilis i Abacus presenten la tercera edició del festival que reuneix les veus que inspiren el canvi: Brian Eno, Martina 
Puigvert, Ece Temelkuran, Marina Testino i Yayo Herrero són alguns dels ponents confi rmats

Ece Temelkuran (2). Novel·lista premia-
da i comentarista política turca, ha estat 
descrita com una “escriptora merave-
llosament punk” pel seu esperit provo-
cador, i els seus llibres “vibren d’indig-
nació”. Els seus articles han aparegut a 
mitjans com The Guardian, The New York 
Times, The New Statesman, Frankfurter 
Allgemeine i Der Spiegel. 

Marina Testino (3). És una de les influen-
cers de la moda sostenible més cone-
gudes del món. Va llançar la campanya 
#OneDressToImpress, durant la qual va 
portar el mateix vestit durant 60 dies per 
“desafi ar la indústria de la moda a ser 
més conscient, transparent i circular, i 
convidar les dones a sentir-se lliures de 
portar allò que vulguin i quan vulguin, 
sense la pressió de seguir les tendències 
o les xarxes socials". 

Martina Puigvert. (4) Després de treba-
llar a restaurants de renom internacional, 
va tornar a les arrels per convertir-se en 

cap de cuina del negoci familiar, el reco-
negut restaurant Les Cols d’Olot. Allà va 
posar en marxa el primer departament 
d’I+D de l’establiment, que reflecteix la 
seva fi losofi a: el compromís amb la gas-
tronomia circular per minimitzar els resi-
dus i l’impacte ambiental.

Yayo Herrero (5). Una de les veus més 
influents d’Europa en matèria d’ecofe-
minisme i d’ecologia política. Autora de 
més de 30 llibres, fa dècades que repen-
sa radicalment els discursos polítics, 
econòmics i socials per posar la vida al 
centre del nostre futur. ❉

Podeu aconseguir les entrades al web 

fi xingthefuture.atlasofthefuture.org o bé 
a través d'aquest codi QR

EL 16 I 17 DE SETEMBRE AL CCCB / LES ENTRADES JA ES PODEN ACONSEGUIR AL WEB FIXINGTHEFUTURE.ATLASOFTHEFUTURE.ORG

1

2

3

4

5

 fi xingthefuture.atlasofthefuture.org
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EL COR JOVE AMICS 
DE LA UNIÓ DESGRANA 
EL CANÇONER POPULAR

Les eines recull el cançoner popular vinculat a les feines del camp, així com core-

ografies inspirades en la pagesia. Aquesta és la base de l'espectacle, amb els ar-

ranjaments musicals de David Soler i Marcel Bagés, que dissabte el Cor Jove Amics 

de la Unió estrenava al Teatre Auditori de Granollers (TAG). L'espectacle volia ser 

un homenatge als personatges anònims que han conreat el camp, en un medi na-

tural que avui en dia està oblidat i abandonat, tot i hi ha força unanimitat a veure'l 

com a bàsic. Les tonades acompanyaven tasques com la sega, el batre o la verema.

2021

El nom de la banda Psychotropic 
Swamp ja dona pistes de quina 
música es podrà escoltar diven-
dres (21 h) a la plaça de l'Església, 
en el marc del cicle d'oci alterna-
tiu Dnit del Gra. El grup de rock  
s'enfonsa de manera elèctrica en 
molts subgèneres, com ara el rock 
psicodèlic, el progressiu, el rock 
meridional o el swamp blues, amb el blues com a �il conductor. Tot 
això té com a resultat una música �luida, natural i directa, que man-
té en tot moment l'essència més 
pura de cadascuna de les seves in�luències musicals. En direc-
te, treuen tota la seva artilleria i 
l'acompanyen d'unes càrregues 

explosives de sorpresa i d'impro-
visació. Psychotropic Swamp són 
Sergio Fuentes (guitarra i veu), 
Manu Cano (guitarra), Albert Suñé 
(bateria) i Adri López (baix).

'Coitus interruptus'
El concert gratuït de la formació 
de Martorelles permetrà conèixer 
els temes del disc Coitus Interrup-

tus, que veia la llum l'hivern abans 
de la pandèmia, amb set cançons 
de blues i rock dels 70 i una forta 
herència de grups com Pink Floyd. 
Coitus Interruptus es va gravar a 
la Bucbonera Studio de Caldes i 
masteritzar a Uktramarinos de 
Barcelona. ❉ M.E.

El cicle Dnit rep 
els martorellencs 
Psychotropic Swamp

A.MULROONEY

MÚSICA CONCERT A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DISSABTE LA FORMACIÓ VA ESTRENAR L'ESPECTACLE 'LES EINES' AL TEATRE AUDITORI

DOBLE ANIVERSARI 
PLE DE RITME I 
SOLIDARITAT AL TAG
Ritme i bon humor dissabte al vespre al 

Teatre Auditori de Granollers per cele-

brar un doble aniversari. D'una banda 

el cor vallesà Roc & Gospel celebrava el 

10è aniversari i triava l'habitual concert 

anual en benefici de Mans Unides per 

commemorar la seva primera dècada de 

vida. Mans Unides, a més, commemora 

enguany el seu 50è aniversari d'acció 

solidària des del Vallès Oriental. La re-

captació del concert es destinarà a un 

projecte de formació de joves de Kin-

santu, a la República del Congo.

A.M.

ROC & GOSPEL CELEBRAVA 10 ANYS AMB EL CONCERT BENÈFIC AMB MANS UNIDES

L'escriptor Joan-Lluís Lluís (Perpi-
nyà, 1963) serà divendres (19.30 h) a la Sala Francesc Tarafa de 
Granollers, convidat per Òmnium 
Cultural. De fet, hi presentarà la 
seva darrera novel·la, Junil a les 

terres dels bàrbars (Club Editor), 
que l'any passat va guanyar el 
Premi Òmnium a la millor novel-

la de l'any. Aquest no és el primer 
reconeixement que rep l'autor de 
la Catalunya Nord, que va rebre el 
premi Sant Jordi 2017 per Jo sóc 

aquell que va matar Franco (ed. 
Proa) i el Premi Crítica Serra d'Or 
de 2016 per El navegant (Proa), 
i que té obra traduïda al basc, el 
castellà, el francès i el txec. 

Òmnium convida Joan-Lluís 
Lluís a la Sala Tarafa divendres

La sala L'Aplegador de Roca Umbert acollirà dissabte (20.15 h) una nova sessió 

de swing, amb una masterclass a càrrec de Carme Roca i Carme Olivas, i 

un ball posterior amb el dj Cactoo (22 h). Tot plegat de la mà de l'entitat Lindy 

Frogs, que promociona aquesta música i els balls que se'n deriven a la ciutat.

Nova classe magistral de swing

LITERATURA PRESENTA 'JUNIL A LES TERRES DELS BÀRBARS'
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EL FESTIVAL D'ART I PARAULA GIRARÀ A L'ENTORN DEL CONCEPTE DE VIATGE

L'Opera Aperta surt del Museu 
a la Porxada per primera vegada
Artistes i pensadors del país pas-

saran del 9 al 12 de juny pel Mu-seu de Granollers per re�lexionar 
a l'entorn del concepte de viatge, 

el tema que enguany ha seleccio-

nat el festival d'art i paraula Ope-

ra Aperta per a la tercera edició, 

que per primera vegada sortirà 

més enllà de les parets del museu 

per fer una matinal de diàlegs a la plaça de la Porxada, dissabte. "Ho 
volíem fer des que vam idear el 
festival, prenent com a referent 
el festival de �iloso�ia de Mòde-
na, però va esclatar la pandè-
mia", apuntava la codirectora del certamen i responsable del Museu de Granollers, Glòria Fusté.

Per primer cop, doncs, l'Opera 

Aperta no tindrà restriccions d'afo-

rament i s'hi podrà accedir sense reserva prèvia. "És la primera 
edició amb total normalitat", destacava l'alcaldessa, Alba Barnu-
sell, a la presentació del programa

[que podeu consultar a somgrano-

llers.cat i a la propera edició].Amb el títol Rastre, deriva, vi-

atge, el festival destinarà quatre dies a viatjar en el coneixement a través de xerrades, debats, ac-
cions artístiques participatives i obertes. I tot plegat prenent com a punt de partida una obra del 
fons del museu –la instal·lació de Francesc Abad Rastres–, "per pri-
mera vegada una peça contem-
porània, la qual cosa permetrà 
comptar amb l'artista", desta-

cava l'altra directora del festival, Cristina Masanés. Rastres és una obra de 1988 que recupera la �i-

gura de Walter Benjamin, a través d'una fotogra�ia del seu memorial a Portbou i dues maletes. "Abad 
parla de l'exili, el viatge i la me-
mòria històrica, però també vo-
lem parlar de les grans migraci-
ons del segle XXI i dels viatges 
interiors", detallava Fusté.Per obrir el festival dijous 
vinent, el Museu ha convidat la 

doctora en Història de l'Art per la UB, investigadora a l'Institut Cata-
là de Recerca en Patrimoni Cultu-ral (ICRPC) i professora associada 
del departament d'Història i His-

tòria de l'Art de la Universitat de 

Girona, Gemma Domènech, qui substitueix Marta Marín-Dòmine, directora d'El Born, que ha estat baixa de darrera hora. Domènech glossarà sobre l'obra del fons mu-
seístic que inspira aquesta edició, i sobre els exilis i la memòria, les herències i l'oblit.

M.E.

PRESENTACIÓ  Maria Villegas, Glòria Fusté, Cristina Masanés i Alba Barnusell

La vetllada inaugural continu-arà amb una intervenció artísti-ca de Lurdes R. Basolí i Francele 
Cocco, i la interpretació a càrrec d'Ivette Nadal de les Corrandes 

d'exili de Joan Oliver.
La Gralla i Abacus s'hi sumenL'Opera aperta compta amb col·la-boracions diverses, com de l'alum-nat d'Arsènic, que hi recitarà textos sobre viatges. També de l'Edison, 
que diumenge acollirà la projecció 

de Vivir es fácil con los ojos cerra-

dos, amb el seu director David Tru-eba. A més, les biblioteques de Gra-
nollers han tornat a editar una guia 

de lectura al voltant del festival, i, 

per primera vegada, l'Opera Aper-ta compta amb la col·laboració de les llibreries La Gralla i Abacus, 
que instal·laran parades al festival per poder adquirir els llibres dels 
participants al festival. M.ERAS

Cabosanroque és una reconeguda 
parella d'artistes sonors nascuda el 

2001 i que ja ha mostrat el seu tre-ball en un parell d'ocasions a Gra-nollers. Avui, dijous (19 h), els seus 
seguidors tindran una nova opor-

tunitat per gaudir d'una de les se-

ves instal·lacions al Museu de Gra-nollers. Fins a l'11 de setembre la Sala Set exposarà la peça Dimonis. 

Ex-orcismes i in-orcismes de Verda-

guer, una obra polifònica de la qual l'espectador n'acaba formant part. El públic passa de la llibertat de 
moviments dins d'una reproducció 

de la planta del pis on Verdaguer assistia els exorcismes, a ser posse-ït per Cabosanroque, i sense ser-ne conscient executa uns moviments 

orquestrats, una coreografia, per acabar completant l'obra.
A cavall entre les arts visuals, arts escèniques i la música experi-mental, Cabosanroque treballa al 

voltant de les capacitats perfor-matives de la màquina, l'objecte i el so. Aquests tres eixos de treball i recerca han desembocat en la cre-
ació d'un relat artístic propi, fàcil-ment identificable i intransferible.
El testimoni de VerdaguerCabosanroque s'aproxima al Ver-
daguer més desconegut i el relle-geix en clau contemporània. Els 
dos investigadors del món sonor 

ART UNA APROXIMACIÓ A VERDAGUER, A LA SALA SET

Cabosanroque exposa 
la instaŀ lació sonora 
'Dimonis' al Museu

se serveixen de les llibretes escri-
tes per Jacint Verdaguer entre el 1890 i el 1893 mentre assistia a sessions d’exorcismes en un pis de Barcelona, per reflexionar sobre el 
fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques, bi-ològiques i, fins i tot, teatrals. "Tex-
tos profundament actuals que, 
amb la situació provocada per la 
crisi sanitària del Covid-19, res-
sonen encara amb més contun-
dència", alerten els autors.Una aproximació a un text es-trany, excepcional, mai corregit ni publicat en vida del poeta, des de diversos nivells analítics, però amb un objectiu final: la instal·lació. Una 
manifestació artística integrada 

per 10 dispositius plàstics i sonors, resultat de l’exploració de cinc con-ceptes bàsics: l’acte comunicatiu, el 
ritual, la no correspondència entre 

continent i contingut, els paral·le-lismes amb la biologia: els paràsits 
i els virus, i, finalment, les formes de 

possessió i la relació dramatúrgica que s’estableix entre ells.

Memòria
La memòria, quin repte! és el títol de 

l'activitat familiar que ha preparat 

Frau recerques visuals pensant en 

el programa Edunauta. Dissabte 

(18.30 h) Helena Pielias oferirà 

un passeig entre les peces de 

l'exposició permanent del Museu, i 

s'aturarà sobretot en les que parlen 

del pas del temps. La passejada, 

gratuïta, està pensada especialment 

per a infants de 8 a 10 anys.

L'obra s'aproxima al

 Verdaguer més desconegut

i el rellegeix en clau

contemporània

Fins al 18 de juny, el granollerí Lluís Estopiñan exposa obra nova a la Ga-leria Art Enllà de Barcelona, al carrer Sant Pere Màrtir. Records desfermats és el títol de la mostra que recull 34 obres de peces sobre fusta majoritària-ment, però també sobre tela, amb fusió de tècniques fotogràfiques i pic-tòriques en les quals reflexiona sobre el concepte de record ma-nipulat. Aquesta és una de les sèries darreres de les que està treballant en la seva residència artística a Roca Umbert, en què tracta qüestions com la memòria i la identitat.També s'hi exposen algunes peces inèdites de la 
sèrie Memory Gap, realitzades l'any passat i que no es van poder veure a l'exposició a la Galeria Es-ther Montoriol de Barcelona ni a la Galeria Tres-e-U de Vic, en el marc del Festival Revela'T de fotografia analògica. Les peces (gelatina de plata sobre paper d'aquarel·la) mostren un petit buit, una absència en la imatge, provocat per una fotografia en el moment de l'exposició al laboratori. Aquest buit, que al·ludeix als buits de la memòria, és intervingut pictòricament. 
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Estopiñan exposa 'Records 
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ART L'ARTISTA JORDI PUIG RESCATA DE L'OBLIT UNA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES DE L'ARTISTA SURREALISTA IDEADES PER L'EMPRESARI LOCAL JOSEP QUINCOCES

La primera -i frustrada- connexió 
entre Salvador Dalí i Granollers
Aquesta història té dos protagonis-

tes principals. El primer és l'em-

presari granollerí Josep Quincoces 

Papiol, que el 1963 regentava un 

negoci de fabricació de souvenirs 

per a turistes, Creaciones de Ar-

tesanía Quincoces. L'activitat co-

mercial el va portar a establir rela-

cions comercials a l'illa de Taiwan 

i el va encuriosir molt descobrir la 

fascinació que Dalí provocava entre 

els asiàtics, especialment als japo-

nesos. Es va adonar que estaven més interessats per la �igura excèn-
trica que l'artista alimentava que 

no pas per la seva obra pictòrica.

Com a empresari amb visió, Quincoces va preveure l'èxit de l'anunciada exposició retrospec-
tiva Salvador Dalí: Japan 1964, a 

Tòquio, de manera que va posar �il a l'agulla. El primer pas va ser 
contactar amb el seu amic Manuel 

Riera Clavillé. Com a director de 

Revista, semanario de actualida-

des, artes y letras, Riera coneixia a Dalí, que el 1952 havia dibuixat i 
dissenyat la capçalera del primer 

número de la publicació.

Aquest fet va possibilitar una 

visita de negocis a Portlligat. Quin-

coces va proposar al pintor l'edició 

d'una col·lecció de postals amb ell 

com a protagonista i la vila ampur-

danesa el teló de fons. Dalí, fascinat 

pel fenomen d'una incipient cultu-

ra de masses que s'estava desen-

volupant, va acceptar la proposta. 

El 28 d'agost de 1963 signaven 

un conveni pel qual autoritzava 

una edició de 12 postals de l'inte-rior de casa seva i 6 de l'exterior. 
A canvi, rebia 200.000 pessetes. 

El pintor va posar com a condició 

que li presentessin tres candidats 

JORDI PUIG ARXIU

ARXIU ARXIU

L'UNIVERS
SURREALISTA
DEL PINTOR

Quatre de les imatges de la col·lecció feta per Jacques 

Léonard. El fotògraf va retratar Dalí posant davant del 

cartell d'una corrida d'homenatge a la plaça de toros 

de Figueres; al costat d’un dels seus cignes dissecats 

(El cigne empallat); a l'exterior de la residència empor-

danesa (La sirena de Portlligat) i al cap de Creus (Dalí a 

l'aguait)

per fer les fotogra�ies i �inalment va decantar-se pel francès instal-
lat a Barcelona Jacques Léonard, 

que ja l'havia retratat el 1955 per 

a La Revista i el 1957 per a Gaceta 

Ilustrada. Les sessions es van dur 

a terme i poden considerar-se les 

primeres imatges en color de l'ar-

tista a Portlligat. 

Conflicte d'interessos
Però aleshores va sorgir un pro-

blema. Un altre fotògraf, Melitó Ca-

sals, un bon amic de Dalí de Figue-

res, havia arribat també a un acord 

amb el pintor per fer unes altres 

postals, amb l'argument que eren a bene�ici de l'hospital de Cada-
qués. Aviat es va veure que els dos projectes entraven en competèn-cia. Tal com explica el periodista 
Joep Playà a les pàgines de La Van-

guardia, Quincoces va intentar una 

"ampliació i clari�icació" del con-tracte, però això no es va arribar a 
produir mai i només es va publicar la primera sèrie en una tirada re-
duïda que va passar força desaper-

cebuda i que ara es pot trobar en 

els circuits del col·leccionisme.Caldria esperar encara una dè-cada perquè el nom de Dalí i la 
capital vallesana s'associessin de 

nou, amb motiu del multitudinari 

hàppening celebrat a la plaça de la Porxada el 19 d'agost de 1974. 
Josep Quincoces va morir el 1987 

i Jacques Léonard el 1995.

Una investigació detectivesca
Les imatges van quedar oblida-des �ins que el segon protagonista d'aquesta peripècia va entrar en 
escena. Es tracta del fotògraf edi-

torial i artista Jordi Puig, autor de 

les guies del Museu Dalí. Puig ha publicat una seixantena de llibres de fotogra�ia, patrimoni i paisat-
ge. Un d'aquests és Costa Brava. 

Postals 1960's-1970's, un exhaus-
tiu recull d'antigues postals turís-

tiques, ordenades en un relat visu-

al amb un criteri més artístic que 

no pas historicista. Alhora, també 

reivindica les autories anònimes: 

"M'interessa l'art que està fora 

del món de l'art, i especialment 

tot el procés industrial que l'en-

volta i la cadena de persones 

anònimes que hi intervenen. 

Per mi tot això té un punt de po-

ètic que m'atrau molt".

Durant els 10 anys de prepara-

ció del volum, Puig va remenar més de 8.000 postals, �ins que un 
dia va ensopegar amb unes miste-rioses fotogra�ies de Salvador Dalí 
que no havia vist mai. "No ho aca-

bava d'entendre. Vaig veure que 

eren d'una empresa que es deia 

Quincoces de Granollers, i ni jo 

ni la Fundació Dalí ni ningú no 

en sabia res. Estava tan estra-

nyat que un dia vaig buscar els 

Quincoces de la guia telefònica i 

els vaig trucar tots, un per un". 

D’aquesta manera va poder con-

tactar amb la família  i estirar el 

cabdell per reconstruir-ne l'ori-gen. Segons ell, “aquestes postals 

no estan al mercat perquè hi va 

haver un con�licte. Quincoces 
va signar un contracte amb Dalí 

i aquest no el va respectar. En 

Meli devia saber d'aquesta ope-

ració i també va fer una edició de 

postals. I què passa? Doncs que 

en va fer més del compte. En Meli 

era conegut per tots els botiguers 

de la zona, i aquests el que van 

fer és quedar-se només les seves 

postals i descartar les de Quinco-

ces”. Puig explica que per a Quinco-
ces –la família del qual ha declinat 

fer declaracions–  “va ser molt dur, 

es va sentir estafat per en Dalí”.

Culte a la personalitat
Puig valora la qualitat de les fotos 

de Léonard, "m'agraden molt, 

són unes imatges molt bones" i 

subratlla el seu caràcter pioner. "El 

que trobo més interessant és que 

Josep Quincoces va entendre que 

calia fer aquesta postal del per-

sonatge. A la Costa Brava només 

hi ha dues �igures que van acon-
seguir això: en Dalí i el ballarí de 

�lamenc Paco de Lucio, un perso-
natge interessantíssim". C.RIOBÓ
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BÀSQUET. DISSABTE 4, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB CIUTAT VELLA
Pavelló del carrer Girona. Amb Andres Gil

HANDBOL. DISSABTE 4, 17.45 h
FRAIKIN BMG - BIDASOA IRUN
Pavelló Príncipe Felipe (Saragossa). 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 2 al diumenge 5 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 16º 27 17º 27º 17º 27º 17º

"Tots els actes cultu-
rals han estat molt ben 
rebuts i han comptat 
amb molta partici-

pació. La gent ha demostrat les 
ganes de recuperar la cultura al 
carrer després de dos anys difí-
cils". Així valorava la regidora de 

Cultura, Maria Villegas, les festes de 

l'Ascensió, recuperades després de 

dos anys de pandèmia i que tenien 

el seu colofó diumenge amb les tra-

dicionals havaneres. Durant el cap 

de setmana, el triplet de l'Orquestra 

Maravella i els concerts també van 

aconseguir mobilitzar el públic.

Segurament, però, l'acte amb 

més espectadors va ser la Passa-

da de l'Ascensió de dissabte, que 

enguany estava dedicada al món 

del clown. "Va ser una passada 
de nassos, amb moltes rialles... 
i una manera de conèixer els 
pallassos de diferents estils. 
Aquest any era la gent que pas-
sava, en comptes de la mos-
tra. És una aposta que podem 
conservar perquè permet que 
tothom pugui veure tots els es-
pectacles si ho vol", valorava la 

Pallassades a la Carretera

TRADICIÓ  ELS ACTES DE LES FESTES DE L'ASCENSIÓ VAN COMPTAR AMB UNA ÀMPLIA PARTICIPACIÓ I GANES DE "VIURE LA CULTURA AL CARRER"

A.M.A.M.

A.MULROONEY

A LA PLAÇA PERPINYÀ  Bucraá Circus va cloure la Passada de l'Ascensió

LA BLEDA  En un passi a Anselm Clavé

AMUNT  L'enxaneta de Xics fa l'aleta després de coronar un 4 de 7

regidora. Així, al llarg de la Carrete-

ra –el carrer Anselm Clavé– es van 

desplegar quatre espectacles en di-

ferents passis entre les 17 i les 19 

h. La Passallada, que és com es va 

batejar la Passada 2022, va comp-

tar amb les companyies La Churri, 

Pasquale Bergamotto, Black & Blue 

i La Bleda –que havien d'haver ac-

tuat a la suspesa edició de 2020–, 

que van comptar amb un nombrós 

públic malgrat la calor de dissabte. 

Per cloure la Passallada, la plaça 

Perpinyà va acollir La Gran Final, 

Recuperada la Diada castellera de 

l'Ascensió a la Porxada, els Xics 

feien una bona actuació, en què la 

construcció més destacada va ser 

el primer 5 de 7 de la temporada. 

La colla grana va completar l'actu-

ació de diumenge amb un 4 de 7 

amb agulla, un 3 de 7, dos pilars de 

4 per obrir i un vano de 5 –dos pi-

lars de 4 i un de 5 al mig– per clou-

re la jornada. La diada va comptar 

també amb dues colles convida-

des: els Moixaganguers d'Iguala-

da, que van descarregar un 3 de 

8, un 4 de 8 (després d'un intent 

desmuntat) i un 7 de 7, i els Sagals 

d'Osona, que van descarregar el 4 

de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7.

La cap de colla de Xics, Anna 

Fradera, va destacar que recu-

perar la Porxada "vol dir que la 
temporada comença a ser nor-
mal. Això acaba de començar!", 

exclamava. De fet, Xics s'ha anat 

recuperant amb certa agilitat des-

prés dels anys d'aturada pandè-

mica, de manera que ja han con-

solidat castells de 7 amb un pom 

de dalt de canalla preparada, i po-

den fer castells per als quals calen 

moltes camises, com el 5 de 7 que 

va defensar per l'Ascensió.

Xics aixeca el primer

5 de 7 de la temporada

EL LLIBRE MÉS GRAN 
REP UNA VINTENA 
D'IL·LUSTRADORS

Una vintena d'il·lustradors va participar 

divendres a l'activitat convocada pel 

Casal del Mestre i la llibreria La Gralla 

Fem un llibre, en què desenes d'infants 

escriuen els seus relats i després veuen 

com s'il·lustren. Després de dos anys 

d'aturada, la Porxada es va omplir de fa-

mílies amb ganes de recuperar aquesta 

tradició de quatre dècades. L'any vinent 

es podrà veure el llibre gegant resultat 

de les creacions d'aquesta 41a edició.

CASAL DEL MESTRE

DIVENDRES, DESENES D'INFANTS DE LA CIUTAT VAN ESCRIURE HISTÒRIES PER NODRIR-LO

una proposta de la companyia Bu-

craá Circus, que va retre homenat-

ge a l'ofici de clown.

■ Com és tradició, a la capvuitada de 

la fira, l'Esbart Dansaire de Granollers 

organitza l'Ascensió en dansa, que en-

guany rebrà com a convidats la Gure 

Txokoa Dantza Taldea de Bera de Bi-

dasoa i els Bastoners de Santa Maria 

d'Oló. Serà dissabte, a les 18.30 h, a la 

plaça Maluquer i Salvador.

CONVIDAT UN ESBART 
BASC I BASTONERS 
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Descobrir la granja a través d'un conte
Divendres (17.30 h), en el marc dels DiverDivendres, 

el centre cívic Can Bassa acollirà la sessió Diverconte, 

amb La granja no s'adorm. La contacontes Ada Cusidó 

acompanyarà la gallina Paulina a buscar tota la

tropa de la granja. Activitat gratuïta amb inscripció.

Cànoves encetarà aquest cap de setmana la 

temporada de festes majors del Vallès Oriental, 

que tornaran a carrers i places, ja sense 

restriccions, després del parèntesi forçat de 

la pandèmia. Així, divendres, l'activitat festiva 

començarà amb activitats per infants i gent 

gran i la setena passejada popular (19 h). 

L'ambient de festa major serà ja una evidència 

al vespre, amb els concert (20.30 h) i ball (23 

h) de l'Orquestra Maravella, i la vetllada per 

als més joves a La Rectoria amb dj JAC. 

Dissabte petits i grans podran apropar-se 

a La Rectoria i gaudir d'una matinal de jocs 

populars –com bitlles catalanes, cucanyes 

i carreres d'obstacles–. Seguidament (13.30 h), el grup eFeme amenitzarà  un 

concert aperitiu. A la tarda (17.30 h) es presentaran els joves artistes del poble 

Carla Vega Rubio i Anaïs Miralles Marín. A les 19 h, la companyia Anna Confetti 

oferirà un espectacle familiar, que donarà lloc a la cercavila de les entitats de 

cultura popular, que començarà a les 20 h a la plaça de Sant Muç. La nit serà per 

a Tapeo Sound System i dj Roderus fins a la matinada.

Ja dimenge es farà la missa al patró, Sant Muç, i a la mateixa hora (11 h) a la 

pista coberta començarà el cinquè concurs de truites. Al migdia, la Cobla Premià 

posarà la música a la tradicional ballada de sardanes a la plaça –amb la celebració 

del 25è aniversari de La Sardana de Cànoves–. A les 14.30 h, la pista coberta 

acollirà la paella popular, i a les 17 h, a La Rectoria, La Xarranca i el Gran Mongol 

oferiran l'espectacle joc Els homes llop de Vallnegra. La festa es clourà amb es 

imprescindibles havaneres amb rom cremat i coca, el correfoc i el castell de focs 

dels Diables i la festa final amb dj Marvin.

Festa major de Cànoves 

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 2

18 h Biblioteca de Bellavista

Espais de lectura. Lectures d'estiu

DIVENDRES, 3

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 4

10 h Pavelló Espai Can Prat

Festival d'estiu de Twirling

DIUMENGE, 5

17 h Complex Esportiu de Corró d'Avall

Exhibició d'estiu del Club Natació

Les Franqueses

DIMARTS, 7

17.30 h Espai Can Prat

Aprenent a ser cícliques

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Torneig d'Uno 

DIMECRES, 8

19 h Espai Can Prat

Xerrada. El pas de primària a secundària  

DIJOUS, 2

18.30 h Cinema Edison 

Mostra d'audiovisuals i acció climàtica, 

del projecte Climatubers

DIVENDRES, 3

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans. Tot el dia

17 Plaça de les Olles

Juguem una estona. Associació 

de comerciants Del Rec al Roc

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les

vostres mans

20 h Teatre Auditori

Cantània. Clara, l'art per dins

21 h Plaça de l'Església

Dnit del Gra. Concert amb Psycotropic 

Swamp

DISSABTE, 4

9 h Plaça de les Olles

Fira de productes naturals

9 h Plaça Perpinyà

Encants Solidaris de Vilanimal

9 h Plaça de Can Trullàs

Mercat d'Encats Solidaris

9 h Carrer Anselm Clavé

Mercat d'Artesans del Vallès

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc

10 h Tres Torres

Mercat del reciclatge i d'ocasió

11.30 i 16.30 h Teatre Auditori

Cantània. Clara, l'art per dins

17 h Biblioteca Roca Umbert

Taller digital. A la recerca d'un tresor 

perdut amb el BeeBot

17 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada de l'exposició Tu investigues 

17 h Plaça de la Porxada

Festa d'aniversari de la Federació 

d'Associacions de Veïns de Granollers 

18.30 h Museu de Granollers

La memòria, quin repte! Activitat familiar 

a càrrec de Frau recerques visuals 

18.30 h Plaça Maluquer i Salvador

L'Ascensió en dansa. Esbart 

20.15 h Roca Umbert

Masterclass de swing amb Carme Roca 

i Carme Olivas

20.30 h Museu de Ciències Naturals

Sortida. Nit dels ratpenats

DIUMENGE, 5

10.30 h c. Anselm Calvé

Cursa infantil adaptada

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu invetigues!

11.30, 16.3 i 20 h Teatre Auditori

Cantània. Clara, l'art per dins

DILLUNS, 6

10 h Arxiu Municipal

Setmana Internacional dels Arxius. 

Document del mes: Pergamí on es 

dona una peça de terra situada a la 

parròquia de Sant Esteve

DIMARTS, 7

11 h Arxiu Municipal

Setmana Internacional dels Arxius. 

Portes obertes a l'Arxiu i mostra de 

documents. Què passava a Granollers 

fa 100 anys?

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Fi de temporada de la comunitat

WordPress Granollers. Ens ensenyes

la teva web?

18.30 h Rectoria de Sant Esteve

Xerrada d'Agevo. Joan Triadú,

un referent encara necessari, a càrrec

del crític, escriptor i professor

Joan Josep Isern

DIMECRES, 8

16 h Arxiu Municipal

Setmana dels Arxius. Taller de 

descripció de correspondència

18 h Biblioteca Can Pedrals

Escriure de cinema amb Miquel Echarri

19 h Centre Cívic Nord

Conferència sobre l'eutanàsia,

amb Xavier Busquet i Duran,

doctor en salut pública

20 h Teatre Auditori

Cantània. Clara, l'art per dins

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 

Afinitats. 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

Dimonis. Ex-orcismes i in-orcismes 

de Verdaguer. Inauguració dilluns

(19 h). Fins a l'11 de setembre

Museu de Ciències Naturals 

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fotos de Maribel Aparicio

Anònims

Dones Afganeses. Retrats de les 

alumnes 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

Biblioteques de Bellavista i Corró

Cuida el teu entorn, reacciona!

Fins a l'11 de juny

Exposicions

LES FRANQUESES

Fins al 10 de juny

Elements4Life. Projecte Erasmus+ de 

l'alumnat del Celestí Bellera i instituts 

de Portugal, Finlàndia i Suècia. 

Inauguració el 8 de juny, a les 18 h. 

Fins al 7 de juliol

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

Centre cívic Can Gili

El centre cívic Can Gili es mostra! 
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