
PARETS DEL VALLÈS · Av. Catalunya, 118 · urban@century21.es · www.century21.es/agencias/urban · 93 360 67 27

URBANISME   L'AJUNTAMENT REP 3,3 MILIONS DEL FONS NEXT GENERATION PER RENATURALITZAR L'ENTORN FLUVIAL I INCREMENTAR L'ARBRAT URBÀ  2, 3 i Editorial

XAVIER SOLANAS

La ciutat s'obrirà al riu Congost amb 
una zona verda de 6,7 hectàrees

PAS PER AMPLIAR CAN CABANYES
Es comencen a desmantellar les antigues naus de Ferralles Batlle i Fustes 
Farrés com a pas previ per restaurar l'espai i crear un segon aiguamoll 3

ESPORTS
El Club Bàsquet Granollers es juga, 
el cap de setmana a Cunit, recuperar 
la plaça a la lliga EBA  16

VIA PÚBLICA
El consistori licita les obres de reforma de 
les places de Sant Miquel, Can Bassa i Jaume I, 
que sumen un pressupost d'1,3 milions  4

CULTURA
Granollers presenta la programació d'estiu, 
amb noms com Magalí Sare i Elena Gadel,
i dos concerts de clàssica davant del TAG  20

CULTURA POPULAR

LA DIADA DE DIABLES SERVIRÀ PER 
COMMEMORAR DISSABTE EL 30è ANIVERSARI 
DE LA COLLA JOVE I EL 25è DE LA INFANTIL  22

COMPETICIÓ 

SIS EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT ACULLEN 
LA 14a EDICIÓ DE JOCS CATALANS D'ESPORT 
ADAPTAT, AMB UNA CINQUANTENA D'EQUIPS  17

  ANY VIII  Núm. 353  9 juny 2022somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES



dj, 9 jUNY 20222
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PROJECTE  Una imatge virtual de la transformació prevista a la zona del passeig fluvial, el Congost i els vials propers

Granollers vol "obrir el riu a la 
ciutat i incorporar més verd", 

deia l'alcaldessa, Alba Barnusell, 

en la presentació de Connecta Con-

gost Natura 2025 (CoCoNat25), un 

projecte que vol connectar el Con-

gost amb la trama urbana a través 

d'una actuació de renaturalització i 

creació d'espais de passeig i lleure en una superfície de 66.880 metres 
quadrats, que alhora pretén ser un 

primer tram d'una anella verda al 

voltant de la ciutat, entre les pis-

tes d'atletisme al carrer Camp de 

les Moreres i el carrer Sant Tomàs d'Aquino. El projecte, amb un pres-supost de 4.217.758 euros, ha rebut una subvenció de 3.364.164 dels fons europeus Next Generation.El regidor de Medi Ambient i Es-

pais Verds, Albert Camps, ha expli-

cat que l'any passat el consistori va 

presentar-se a la convocatòria per 

a la Renaturalització i Resiliència, i 

que ara el Ministeri per a la Tran-sició Ecològica li ha comunicat que 
s'ha concedit l'ajut en el marc del 

Programa de subvencions de la 

Fundació Biodiversitat i el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resi-liència per a ciutats de l'Estat amb més de 50.000 habitants.El projecte municipal ha es-

tat elaborat conjuntament amb la Fundación Ecología Urbana i 
Territorial, un centre d'investiga-

ció que dona suport a les admi-

nistracions locals per a l'impuls 

d'estratègies sostenibles i de 

millorar de qualitat de vida a les 

ciutats, i que s'encarregarà de la planificació, el seguiment i moni-

projecte. A més, també es preveu 
una actuació al carrer Tres Torres, 

per convertir-lo "en un connector 
urbà arbrat que travessi el muni-
cipi d'est a oest", indicava el regi-

dor, que espera que el CoCoNat25 

"doni peu a altres projectes ar-
reu de la ciutat".
Passera i aparcaments El carrer Joan Camps, actualment 
de dos carrils de circulació de ve-

hicles, passarà a ser d'un sol carril amb espai per aparcaments. Places 
que desapareixeran entre el camp 

de futbol Primer de Maig i les pistes 

d'atletisme per guanyar espai de passeig. Amb tot, el regidor assegu-rava que, conscients de les dificul-
tats d'aparcament a la ciutat, s'ha 

previst un espai alternatiu a l'altra banda del riu. Així, el govern pre-

veu, a banda del projecte, la cons-

trucció d'una passera per sobre el 

riu a l'altura del carrer Isabel de 

Villena que permetrà accedir a un 

espai d'aparcament "que compen-
sarà les places perdudes". Tot i 
que aquesta infraestructura no en-

tra en el projecte subvencionat pels 

fons Next Generation, Camps ha as-

segurat que serà una realitat també abans de finals de 2025. "Podem 
demanar nous recursos per po-
der-la finançar", apuntava.

"És una transformació radical 
de l'asfalt en espai verd", desta-

cava l'alcaldessa, Alba Barnusell, qui ratificava el "compromís de 
tenir més arbres per habitant". El projecte preveu la plantació de 600 arbres i 7.300 metres quadrats de superfície arbustiva, que "afavorirà 
la reducció de la temperatura a 
1.700 metres de carrers i l'absor-
ció de 100 tones de CO2 a l'any, 
així com afavorirà la reducció del 
trànsit", destacava. De fet, s'elimi-
naran 900 metres de carrils i es pas-sarà de la limitació de 30 km/h a 10 a 16.752 metres quadrats de carrers interiors dels itineraris verds. "És 
una decisió valenta però neces-
sària en benefici de la qualitat de 
vida. Crearem un nou pulmó de 
la ciutat. És un projecte de futur 
per una ciutat més sostenible", 

concloïa l'alcaldessa, qui recordava 

que comença "a fer realitat l'ane-
lla verda que ja es proposava fa 6 
anys en el debat de l'anterior pla 
estratègic". i montse eras

L'anella verda s'inicia 
de cara al riu Congost

L'Ajuntament rep 3,3 milions dels fons Next Generation 

per renaturalitzar prop de 7 hectàrees del front fluvial

d'atletisme, uns 1,5 quilòmetres d'allargada, indicava el regidor. "Fa 
temps que busquem enverdir 
tot el parc i guanyar espai per 
al passeig i el lleure. Així, amb 
aquesta transformació, aquest 
serà el parc més gran de la ciu-
tat", assegurava Camps.Entre les actuacions previstes 
també hi ha la de reforçar la infra-

estructura verda a carrers de la tra-

ma urbana amb dos grans itinera-

ris verds de la ciutat cap al Congost, 

que suposarà la transformació de 5.379 metres quadrats. En aquest 
sentit, Camps explicava que un 

itinerari discorrerà pel carrer Pius XII amb parterres fins a la plaça de 
les Hortes, que també tindrà més verd, així com les places interiors del sector de Primer de Maig. Al 
carrer Sant Tomàs d'Aquino el parc 

s'unirà amb el carrer de Pompeu 

Fabra i Roger de Flor per crear l'al-tre itinerari. "Dues superilles en 
catifes verdes", es defineix en el 

EIX DE TRES TORRES  Proposta d'incorporació d'arbres i parterres als carrers

toratge del CoCoNat25 –amb un cost de 245.026 euros–, mentre 
que la resta –projectes executius i 

obres– anirà a càrrec de l'Ajunta-ment –amb un cost de 3.972.732 euros, dels quals 3.147.892 pro-vinents dels Next Generation–.
L'objectiu és que el novembre de 

2025 el projecte estigui enllestit, 

és a dir, que s'haurà naturalitzat un 

tram de 300 metres de llargària i 21.000 metres quadrats de super-fície del riu Congost, actualment artificialitat, així com s'integrarà 
al parc del Congost que es trans-formarà en un passeig de 21.500 metres quadrats. "Ara el traçat 
del riu és rectilini i volem que 
recuperi els meandres per afa-
vorir-hi la diversitat", explicava Camps, qui també especificava que per connectar el passeig fluvial al 
riu es cobrirà l'actual mur que els separa amb terra. També se su-

primirà el vial de cotxes des del carrer Joan Camps fins a les pistes 
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Una imatge virtual de la transformació prevista a la zona del passeig fluvial, el Congost i els vials propers

ajuntament

Els referents
COINCIDINT AMB 

EL 30è ANIVERSARI 

DE LA MORT D'ANTONI 

JONCH CUSPINERA,

el regidor i historiador 

Albert Camps 

recordava que el 1955 el reconegut zoò-

leg i intel·lectual granollerí ja va exposar 

la necessitat d'una anella verda a l'entorn 

de la ciutat, en el marc d'una ponència 

del Centre d'Estudis. Precisament el  

1989 aquesta entitat de l'AC i el Museu 

de Granollers van publicar el monogràfic 
la ponència Una xarxa verda a l'entorn 

de Granollers, en què Jonch insistia en 

la idea i que havia exposat al Congrés 

Intercomarcal d'Estudiosos de 1987. 

Entre les "persones que van iniciar  

el camí", a banda de Jonch, Camps 

recordava com la seva companya de files, 
l'exregidora Anna M. Palé, a inicis dels  

80, quan el Congost s'assimilava a una  

claveguera a cel obert, va impulsar el 

Consorci per la Defensa del riu Besòs i 

deia: "un dia al riu hi haurà peixos".

L'espai natural de Can Cabanyes 

també creixerà els pròxims mesos. 

I és que ja han començat les obres 

per ampliar la superfície d'aques-

ta zona d'aiguamolls al sud de la 

ciutat amb l'enderroc de diverses 

construccions de passat industrial. 

Precisament, Camps, en la presen-

tació del projecte de naturalització 

del Congost, recordava que fa 20 

anys que es va iniciar la recupera-

ció d'aquest entorn gràcies també 

a ajuts europeus, en aquest cas els 

fons de cohesió de la Unió Europea. 

Can Cabanyes, amb 8 hectàrres 

entre el marge dret del Congost i 

la carretera de Montmeló, actua 

de refugi per a la fauna d'ocells del 

riu i, aquest mandat, el govern va 

expressar la intenció d'ampliar-lo 

amb un altre aiguamoll artificial.
Així, a començaments de 2018, 

l'Ajuntament donava llum verda al 

desenvolupament del pla parcial 

del Sector 112 de Can Gordi – Can 

Català, fruit d'un acord de la junta 

de compensació amb el Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona i 

l'empresa Buildingcenter SA com a 

Enderrocs per ampliar Can Cabanyes

AIGUAMOLL  L'espai actua com a refugi per a la fauna d'ocells del riuCAN CABANYES  L'enderroc de les antigues naus és el primer pas per ampliar

xavier solanasxavier solanas

propietaris. L'operació incloïa una 

permuta de dos terrenys, que li su-

posava a l'Ajuntament canviar un 

espai de sòl públic de 3.000 metres 

quadrats qualificat d'equipament 
per prop de 9 hectàrees privades, 

que van passar a ser de titularitat 

municipal. Això permetia, segons 

el govern local, endreçar el polígon 

industrial i guanyar sòl públic a la 

llera del riu, amb l'objectiu d'ampli-

ar en 5,5 hectàrees l'espai natural 

de Can Cabanyes i habilitar-hi un 

segon aiguamoll. L'espai edificat 
estava ocupat per dues empreses 

–Ferralles Batlle i Fustes Farrés–, 

que ja fa un temps van traslladar la 

seva activitat. La junta de compen-

sació ha començat ara a desmante-

llar les edificacions. 
Fins ara s'han retirat les cober-

tes i estructures de fibrociment, 
i el pròxim pas serà l'enderroc de 

les naus i el moviment de terres. 

Segons explica la regidora d'Urba-

nisme, Gemma Giménez, "just on 

hi havia les empreses s'ha detec-

tat una part del sòl contaminat", 

de manera que abans de continuar 

els treballs caldrà valorar les con-

clusions d'un informe mediambi-

ental que s'ha encarregat i que ha 

endarrerit una mica les obres. Amb 

tot, afegeix Giménez, "els primers 

estudis assenyalen que l'afectació 

és petita i aviat es podran repren-

dre els treballs".   

Segons el calendari previst, a 

partir de la tardor l'empresa Na-

turalea treballarà per restaurar i 

naturalitzar l'espai, amb el movi-

ment de terres, la plantació d'arbrat 

i la creació d'una segona bassa, 

que serà més gran que l'actual. 

D'aquesta manera, l'espai de Can 

Cabanyes creixerà des del límit del 

municipi amb Montmeló fins a la 
carretera Interpolar.

"L'ampliació d'aquest espai ens 

permetrà millorar la biodiversitat 

del riu, ampliarem l'espai inclòs a 

la Xarxa Natura 2000 a la ciutat i 

podrem disposar de més aigua sa-

nejada procedent de la depurado-

ra per a la neteja de la via pública i 

el reg dels espais verds de la ciu-

tat", diu el regidor Albert Camps, 

qui insisteix que l'actuació és "em-

blemàtica" en la recuperació de la 

biodiversitat del Congost. 

  

Més actuacions al riu

Des del 2017, el projecte Life Alnus, 

impulsat per la UE amb el suport de 

l'ACA i els ajuntaments de Granollers, 

Canovelles i les Franqueses, ha fet 

actuacions de restauració de la con-

nectivitat, amb la retirada d'una de-

sena d'estructures, i de millora de les 

riberes, a les quals s'afegeixen inter-

vencions més recents, com la subs-

titució d'un tram del mur lateral del 

riu, malmès pel temporal Glòria, per 

un talús naturalitzat que "manté la 

seguretat hidràulica i alhora revita-

litza el riu", o la canalització natural 

d'alguns trams per evitar l'erosió de 

la llera per fortes avingudes d'aigua. 

L'any passat, la Generalitat anuncia-

va noves actuacions al riu al seu pas 

per Granollers, per recuperar espais 

fluvials i preservar la biodiversitat 
del riu. En aquest sentit, l'ACA preveu 

recuperar les lleres, les vernedes 

que estan en regressió i els espais 

de domini del sistema hidràulic de 

diversos trams del Congost. i x.l.
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Encarrilada la reforma de les places 
de Sant Miquel, Can Bassa i Jaume I
L'Ajuntament de Granollers des-
tinarà més d'1 milió d'euros a la 
reforma integral de tres places de 
la ciutat, la de Sant Miquel, Can 
Bassa i Jaume I, els treballs de les 
quals han sortit ja a licitació.

La més ambiciosa, pel que fa al 
pressupost previst –de 558.000 
euros– serà la plaça de Sant Mi-
quel, la reforma se centrarà en 
l'àmbit sud de l'espai central, 
comprès entre els carrers Mare 
de Déu de Montserrat, d'Aragó, 
de Fernao Magallanes i l'Escola 
Joan Solans. Per delimitar els di-
ferents usos de la plaça, s'utilitza-
ran diferents paviments. És a dir, 
l'àrea d'activitats i jocs infantils 
tindran un terra tou; l'espai d'es-
tada, mixt, i les zones de pas, dur. 
Excepte en aquest darrer cas, el 
terra permetrà l'aprofitament de 
les aigües pluvials.

L'àrea de jocs infantil es divi-
dirà en un espai per a infants de 
fins a 6 anys, un altre pensat per 
a nens i nenes a partir de 6 anys 
i un altre per a jocs inclusius per 
a infants amb diversitat sensorial 
i funcional. La nova il·luminació 
garantirà un nivell lumínic homo-
geni a tota la plaça, sense zones en 
ombra.

Pel que fa a la vegetació, es com-
binaran arbres i arbustos, que de-
limitin els usos i espais i permetin 
generar un espai naturalitzat i 

VIA PÚBLICA  L'AJUNTAMENT HA LICITAT ELS TRES PROJECTES, QUE SUMEN UN PRESSUPOST DE PROP D'1,3 MILIONS D'EUROS

Rivus al Mou-te pel climaConvocatòria d'ajuts per rehabilitar habitatges
El parc de la Barceloneta acollirà aquest dissabte 
la jornada Mou-te pel clima!, que comptarà amb 
la participació de la Fundació Rivus, amb tallers 
i material divulgatiu, i el Consorci Besòs Tordera, 
que participarà en l'Ultra Clean Marathon.

Fins al 31 de desembre està oberta la convocatòria de subvencions per a la 
rehabilitació energètica d'habitatges, provinents dels fons Next Generation. 
Seran subvencionables les actuacions de rehabilitació iniciades després de l’1 
de febrer 2020 en habitatges que siguin el domicili habitual dels propietaris, 
usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud.

SOCIETAT

que garanteixi ombres els mesos 
de més calor. Es conservaran al-
guns arbres existents de la plaça i 
se'n plantaran de fulla caduca per 
assolir diferents ambients segons 
l'època de l'any. Un cop s'adjudi-
quin els treballs, tindran un termi-
ni d'execució de 5 mesos.

Salvaguardar els plàtans
L'àmbit d'actuació de la reforma 
de l'espai central de la plaça Jaume 
I –del Lledoner– té una superfície 
de 2.135 metres quadrats. L'ob-
jectiu principal de la reforma, que 
s'ha licitat amb un pressupost pre-
vist de 444.903 euros i un termini 
d'execució de 5 mesos des del juli-

arxiu

PLAÇA JAUME I  Conservarà els característics plàtans de tot el perímetre

ol, és corregir algunes deficiències, 
però mantenir l'arbrat de plàtans 
perimetral que la caracteritza. 
També es concentrarà l'espai cen-
tral de sauló per acollir actes, però 
s'envoltarà de parterres vegetals 
i es resituarà l'àrea de jocs infan-
tils –que s'actualitzarà amb un 
element de fusta de gran format–. 
A més, es generaran espais espe-

El Catalan Butterfly Monitoring Sc-
heme (CBMS), des de l'àrea de re-
cerca de lepidòpters del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i 
en col·laboració amb investigadors 
del Servei Meteorològic de Catalu-
nya, publica a la revista Oecologia 

un nou treball en què analitzem 
les respostes poblacionals de les 
papallones a diferents esdeveni-
ments climàtics a partir de les da-
des recollides entre 1994 i 2020 
pel propi CBMS. L'article conclou 
que les dinàmiques poblacionals 
de les papallones són fortament 
dependents dels règims de tempe-
ratura i precipitació anuals, amb 
diferències segons la regió climà-
tica. Entre les conclusions, s'ha de-
tectat que les tardors i els hiverns 
càlids generen efectes consistent-
ment negatius, tant a la regió me-
diterrània com subalpina, causats 
majoritàriament per l'esgotament 
de les reserves metabòliques en 
els estadis larvaris hivernants.

Premi al seguiment de ratpenats
D'altra banda, el Programa de Se-
guiment de Ratpenats a Catalunya, 
coordinat pel grup de recerca Bio- 
Bio del Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers i liderat per 
Carles Flaquer, ha rebut el premi 
a la trajectòria emprenedora 2022 
- premis CIEU-FEIU, que atorga la 
Universitat Autònoma. i

La Tela publica 
un estudi sobre 
el canvi climàtic i 
les papallones

MEDI AMBIENT

cífics per a les terrasses dels bars 
i s'avançarà l'emplaçament de la 
parada de bus urbà per guanyar 
espai per a vianants.

La plaça tranquil·la
La plaça de Can Bassa té un pres-
supost de 278.850 euros i un ter-
mini d'execució també de 5 me-
sos. Aquest espai central de 1.900 
metres quadrats, entre els carrers 
Garrotxa i Vallespir, està tancat 
perimetralment per arbustos. Ara 
es vol fer la plaça més accessible i 
més verda, tot mantenint les ter-
rasses dels establiments de l'en-
torn i d'acord amb l'associació ve-
ïnal del barri perquè pugui seguir 
acollint algunes de les activitats 
populars que hi són habituals. Així, 
el projecte de remodelació preveu 
accessos als quatre costats, tot i 
mantenir una separació amb el vial 
que protegeixi la plaça per mitjà 
de la creació d'uns parterres amb 
plantes amb color. A la part central 
s'instal·larà un paviment drenant, 
així com s'incrementarà el mobili-
ari urbà i, sobretot, l'arbrat.  m.e.

Per completar la plaça de Can Bassa –que finalment no tindrà àrea de jocs–, 

darrere del centre cívic, al carrer Maria Aurèlia Capmany, s'hi instal·laran uns jocs 

d'aigua –similars als que l'estiu passat es van instal·lar al parc del Congost, a l'altura 

de la plaça de les Hortes–. El pressupost previst a la licitació és de 54.380 euros.

Jocs d'aigua al carrer Capmany

Dijous es van projectar al Cine-
ma Edison els curtmetratges 
resultants dels tallers de vídeo 
participatius Climatubers sobre 
l'emergència climàtica, amb guió i 
producció d'una trentena de joves 
de la ciutat. Va ser en el marc de la 
1a Mostra d'Audiovisuals i Acció 
Climàtica de Granollers, que in-
cloïa l'exposició fotogràfica Acció 

climàtica ciutadana. Climatubers 

és un projecte que promou l'acció 
climàtica a través de l'ús de tec-
nologies digitals. En aquest sentit, 
vincula l'adquisició d'habilitats di-
gitals amb l'acció social i climàtica, 
amb la finalitat d'activar el debat 
públic i la cerca de solucions per 
a futurs més sostenibles. Així, gai-
rebé 30 joves de perfils i orígens 
diversos han participat els últims 
mesos en vuit tallers de vídeo par-

PARTICIPACIÓ  EL CINEMA EDISON VA ACOLLIR LA PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DEL PROJECTE CLIMATUBERS, AMB LA PRESÈNCIA DE L'EDITORA DE 'MONSOSTENIBLE'

"La crisi climàtica també

s'ha de comunicar en clau local"
ticipatiu, que han desembocat en 
la creació d'aquests curts. El pro-
jecte té una durada de 3 anys i, a 
més de Granollers, també hi par-
ticipen Lió, Viena, Tallin i Cagliari.

La mostra va comptar també 
amb ponències de comunicadors 
ambientals i activistes climàtics, 
amb l'objectiu de posar sobre la 
taula propostes per a una ciutat 
climàticament més responsable. 

Les xerrades van anar a càrrec de 
Miriam Viaplana, periodista i co-
ordinadora del portal monSOSte-

nible, i Jaume Osete, del col·lectiu 
Extinction Rebellion.

Viaplana va indicar que la crisi 
climàtica també s'ha d'explicar 
"en clau local, en positiu i en 

profunditat". "En local per po-

sar en valor els elements natu-

rals de l'entorn més immediat 

–fet que reforça l'arrelament 

al territori, l'estimació i la pro-

tecció del medi–; en positiu per 

no caure en el derrotisme i per 

tenir ànims i esperança per 

afrontar els reptes; i en profun-

ditat per explicar-ho bé, plante-

jant les preguntes adequades i 

amb el màxim rigor".
"Més enllà de l'acció individu-

al cal també acció col·lectiva per 

aconseguir canvis reals", explica-
va per la seva banda Jaume Osete, 
qui va parlar de la importància d'ac-
tuar i mobilitzar-se contra l'emer-
gència climàtica. L'activista també 
va explicar els objectius bàsics 
d'Extinction Rebellion, un movi-
ment de desobediència civil davant 
l'emergència climàtica: "Ens hem 

proposat crear assemblees ciu-

tadanes al marge de la corrupció 

política i dels lobbys".  x.l.
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La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) va protagonitzar 
part de la Fira de l’Ascensió de Granollers de l’edició d’enguany, 2022. 
El gremi va promoure que els concessionaris que formen part de la UEAC, 
dins el territori del Vallès Oriental, poguessin estar presents i així va ser. 
En total més de cent cotxes i motos, i la participació d’una desena de 
concessionaris, que van donar forma a l’edició més verda i sostenible 
de la Fira de l’Ascensió, on hi va haver un espai destinat per cotxes 
elèctrics i híbrids.

Des de la UEAC volem agrair la participació dels següents concessionaris 
a la Fira: MB Motors (Mercedes), Eutrasa (Peugeot), Santi Enrique

(Nissan), Ankhar Motor (Ligier-Microcar), Automóviles Conchita

(Multimarca), Palet Motor (Suzuki, Aixam, Multimarca), 
Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya.

La UEAC protagonista a la Fira 
de l’Ascensió de Granollers 2022

 EL GREMI D’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA VA OMPLIR 
EL RECINTE FIRAL AMB MÉS DE 100 VEHICLES I LA PRESÈNCIA 
D’UNA DESENA DE CONCESSIONARIS DE COTXES I MOTOS

La sala de plens va acollir dime-

cres els dos fòrums participatius 

dels infants i adolescents. Tant el 

Consell dels Infants com el Fòrum 

Arrel van exposar a l'alcaldessa 

Barnusell les propostes que han 

ideat –per encarrec de l'anterior 

alcalde Mayoral– per al Pla Estra-

tègic Granollers 2030 i, en especial, 

per pensar una ciutat jugable. En 

aquest sentit, la vintena d'alumnes 

de 5è i 6è de Primària del consell 

infantil va insistir en la proposta 

que va presentar als pressupostos 

Infants per una plaça Barangé jugable
EDUCACIÓ  EL FÒRUM ARREL TAMBÉ VA FER PROPOSTES AL PLA ESTRATÈGIC 2030, COM L'ESPAI POLIVALENT AL PARC FIRAL 

participatius de "convertir la plaça 

Barangé en un espai jugable, amb 

criteris de salut, vida comunitària i 

accessibilitat". A més, també apun-

taven quatre "reptes superèpics" 

per al 2030: contaminació zero i 

vegetació, pobresa zero, respecte a 

les diferències i tenir cura de la pau.

Pel que fa als joves de l'Arrel, la 

trobada va aplegar una vintena de 

nois i noies de 12 a 16 anys, repre-

sentants de les escoles, instituts i 

entitats de lleure de la ciutat, que 

durant el curs han reflexionat so-

M.E.

bre els projectes i campanyes de-

senvolupades durant el curs. Entre 

les aportacions al Pla Estratègic 

Granollers 2030, també hi ha qua-

tre grans reptes de ciutat per fer 

de Granollers una ciutat jugable. 

També han participat en el procés 

de pressupostos participatius, amb 

dues propostes, una de les quals –

la creació d'un espai polivalent al 

parc Firal– ha resultat guanyadora. 

Els joves destacaven que l'Arrel ha 

suposat un espai d'aprenentatge, 

de compromís i de motivació on 

INFANTS  El Consell va insitir en convertir Granollers en ciutat jugable

Aquest curs escolar s'ha dut a ter-

me la 8a edició del projecte Posa't 

en òrbita, una iniciativa que pro-

mou l'Ajuntament i el Centre de 

Recursos Pedagògics adreçada a 

l'alumnat de 1r d'ESO i que pretén 

fomentar les vocacions científiques 

entre els estudiants d'ESO. Així, 15 

alumnes dels instituts Marta Estra-

da, Celestí Bellera, Antoni Cumella 

i Carles Vallbona han treballat al 

voltant de la temàtica del sistema 

solar. La culminació d'aquesta ex-

periència es va explicar divendres 

als jardins de Conrad Saló, davant 

l'escola Ferrer i Guàrdia. Els grups 

van explicar, des d'un vessant lú-

dic i experimental, diversos detalls 

del sistema solar: com es formen 

els cràters, com funciona un volcà, 

quines diferències i similituds hi ha 

entre la Terra i la resta de planetes.

El projecte es va iniciar el 2013, 

quan alumnes de 1r i 2n d'ESO pre-

paraven experiments i informació 

científica per compartir amb els 

infants de les escoles de primària.

CIÈNCIA

El sistema solar,
fil conductor
del Posa't en òrbita 
d'aquest any

han guanyat confiança en si ma-

teixos per poder canviar les coses, 

i l'alcaldessa agraïa el compromís, 

les hores dedicades i la feina feta 

per l'Arrel i el Consell d'Infants en 

el disseny del futur de Granollers. 

"Gràcies per ajudar a transfor-

mar i millorar la ciutat i el plane-

ta, i contribuir a fer-lo més sos-

tenible i saludable". I ha deixat 

les portes obertes a crear un altre 

fòrum o altres projectes de partici-

pació per a joves de 16 a 18 anys o 

en endavant.

AJUNTAMENT

L'ARREL  Uns 20 joves de 12 a 16 anys formen part del fòrum d'adolescències
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L'Agència ONCE de Granollers va 

obrir les portes a jugadors i juga-

dores del BM Granollers en una 

activitat de sensibilització cap al 

col·lectiu no vident. Adrià Mar-

tínez i Víctor de Sande del Fraikin, 

i Martina Capdevila i Imane ben 

Chaiab del KH-7 es van posar a la 

pell d'una persona cega i fer acci-

ons del dia a dia sense veure-hi. 

L'activitat es va dividir en dos 

blocs. En el primer, els esportis-

tes van poder experimentar com 

es desplaça una persona cega (ta-

pant-se els ulls amb un antifaç) i 

una persona que té la visió molt 

reduïda (amb unes ulleres espe-

cials). Per fer-ho van fer ús d'una 

eina molt habitual a la vida de les 

persones cegues, el bastó. En la 

darrera part de l'activitat, els par-

obert em dona més insegure-

tat, no tinc referències", deia 

Adrià Martínez, mentre també es 

desplaçava amb l'antifaç. Un cop 

finalitzada l'activitat, tots els ju-

gadors van compartir quins apre-

nentatges s'emportaven de tot 

plegat. "He après a fixar-me en 

els petits detalls", afirmava Mar-

tina Capdevila. Víctor de Sande va 

assegurar que "he pogut generar 

empatia i comprensió cap a les 

persones cegues, i veure com 

activitats senzilles poden com-

plicar-se". L'equip de l'ONCE va 

agrair als jugadors la seva impli-

cació en l'activitat, tot afegint que 

"hi ha persones que no només 

tenen l'antifaç una estona, sinó 

que el porten tota la vida".

L'objectiu de la jornada era 

conscienciar la societat de com és 

la vida diària per una persona que 

no hi veu i la tasca que fa l'ONCE 

per normalitzar-la el màxim pos-

sible. "Volem mostrar a la ciuta-

dania que l'ONCE no només és 

venda de loteria", explicava una 

de les organitzadores de l'acte. Per 

la seva banda, el president del BM 

Granollers, Alfred Serra, agraïa 

que l'ONCE compti amb el club per 

desenvolupar tasques com aques-

ta. "Des del club ens agrada par-

ticipar amb les associacions de 

la ciutat, i estem molt contents 

que ens hàgiu convidat", afegia, 

mentre donava les gràcies a la pre-

disposició dels jugadors i jugado-

res.  àgata lasheras

ticipants van haver d'executar tas-

ques habituals com preparar-se un 

berenar, servir-se beguda a un got 

o lligar-se els cordons. Per fer-ho, 

van comptar amb les indicacions 

constants del personal de l'ONCE, 

qui va donar consells sobre com 

localitzar els elements a sobre la 

taula i com saber quan el got ja està 

ple, entre d'altres.

Els jugadors i jugadores van po-

der aprendre a fer totes aquestes 

coses guiant-se pel tacte i el so, 

així com altres sensacions. Ima-

ne ben Chaiab afirmava que en el 

desplaçament a peu amb el bastó 

notava si els espais eren tancats 

o més oberts. "Percebo que aca-

bem d'entrar a un espai més 

gran", comentava en entrar a una 

sala de l'Agència ONCE.  "L'espai 

En el marc del 25è aniversari d'El 

Xiprer i de la campanya Compartim 

la cuina, compartim la taula, la cui-

nera Raquel Resina, del restaurant 

Els Cargols El Parc de Santa Agnès 

de Malanyanes, serà dilluns a la 

seu de l'entitat per a cuinar amb 

els voluntaris per als usuaris del 

menjador social. A més, la cuinera 

de la Roca també compartirà l'àpat 

amb els comensals. Compartim 

la cuina, compartim la taula es va 

iniciar al maig amb la visita d'Ada 

Parellada. Els responsables d'El 

Xiprer han assegurat que la visita 

de Resina també serà "molt espe-

cial", ja que la cuinera d'Els Car-

gols, té "un vincle especial amb 

El Xiprer i cuinarà plats cuinats 

especialment per a nosaltres". 

La Sala Tarafa acollia divendres la 

segona edició de l'Acte de la Pro-

fessió Mèdica del Vallès Oriental, 

que organitza el Col·legi de Met-

ges de Barcelona (CoMB) i que 

enguany s'ha pogut recuperar 

després de l'aturada forçosa per 

la pandèmia. La presidenta de la 

junta comarcal del CoMB, la doc-

tora Elisabet Deig de l'Hospital de 

Granollers, repassava les dades 

demogràfiques més significatives 

dels professionals de la comarca.

Així, va explicar que el CoMB té 

1.398 col·legiats al Vallès Oriental 

amb una mitjana d'edat de 51,1 

anys –segons les dades del 31 de 

desembre de 2021–, dels quals el 

45% són homes –amb una mitjana 

d'edat de 56,9 anys– i el 55% do-

nes –de 46,4 anys de mitjana–. En 

el cas de les dones, de fet, la franja 

amb més professionals és entre els 

35 i 44 anys (220), mentre que en 

el cas dels homes, és dels 55 als 64 

(174). En el cas dels professionals 

en actiu majors de 65 anys, la de-

sigualtat és molt més evident, amb 

205 metges homes i 64 dones.

D'altra banda, Antoni Calvo, 

director de la Fundació Galatea, 

detallava la incidència en la salut 

emocional que la Covid ha tingut 

en el col·lectiu de professionals 

sanitaris. L'acte també va comp-

tar amb un homenatge als sani-

taris de la comarca, de la mà de 

Jordi Calls Ginesta, cap de servei 

de Nefrologia de l'Hospital de Mo-

llet i vocal de la junta comarcal 

del CoMB, que va interpretar unes 

peces musicals al piano.

Premis Carles Vallbona
També s'hi van lliurar els Premis 

Carles Vallbona Calbó 2019, que 

porten el nom del metge grano-

llerí de prestigi internacional. En 

la categoria d'Atenció Primària, 

en aquesta edició el guardó va 

quedar desert, mentre que en 

Atenció Hospitalària el reconei-

xement ha sigut per la psiquia-

tra vallesana Immaculada Baeza 

Pertegaz, de l'Hospital Clínic, per 

un estudi prospectiu durant un 

any de la funció hepàtica en nens 

i adolescents en tractament amb 

antipsicòtics de segona generació.

El president del CoMB, Jaume 

Padrós, i l'alcaldessa de Grano-

llers, Alba Barnusell, van tancar 

l'acte.  m.e.

Trobada comarcal de 
metges a la sala Tarafa a.l.

INCLUSIÓ  JUGADORS DEL BMG PARTICIPEN A L'ACTIVITAT DE LA SETMANA DE L'ONCE A CATALUNYASALUT  REPÀS A LES DADES DEMOGRÀFIQUES DELS COL·LEGIATS

A la pell d'una persona cega

PER UN DIA  Els esportistes van fer activitats quotidianes amb els ulls tapats

La cuinera Raquel 

Resina d'Els 

Cargols El Parc 

cuinarà a El Xiprer

Una cursa d'esport adaptat primerenca

El carrer Anselm Clavé –la Carretera– va ser l'escenari diumenge de 
la primera cursa infantil adaptada, organitzada per l'associació Capaç i 
Vàlida –fundada per Jana Arimany–, la Federació Catalana d'esports de 
Persones amb Discapacitat Física i l'Ajuntament de Granollers, com una 
de les activitats prèvies als Jocs Catalans de l'Esport Adaptat, que se 
celebraran a Granollers aquest cap de setmana [més informació a la secció 

d'Esports]. Hi van participar 24 infants. Dissabte la plaça Perpinyà havia 
acollit camps de bàsquet, boccia (un esport similar a la petanca) i vòleibol.

xavier solanas

Entre els professionals en
actiu del Vallès Oriental
majors de 65 anys hi ha 

205 homes i 64 dones

La Boqueria i les relacions socials
El restaurant llibreria Anònims organitza dissabte (18 h) la presenta-

ció del llibre La Boqueria i el seu món de relacions socials, 1840-1980, el 

darrer títol de la col·lecció Històries del Raval, editada per l'associació 

El Lokal del barri barceloní. En parlarà l'autor, Miquel Vallès, qui ha 

recuperat la història oblidada de la gent del barri que va fer possible 

escoles racionalistes, espais culturals, sindicats obrers i publicacions, 

entre altres fites, i que van lluitar per un món més just i solidari. 



dj, 9 jUNY 2022 7



dj, 9 juny 20228

La Hermandad Rociera de Can 

Bassa organitza diumenge la ce·

lebració de la festa de la Virgen 

del Rocío. La festa arrencarà a les 

9.30 h a l'església de Sant Josep 

Obrer de Can Bassa, on actuarà el 

coro rociero Amigos del Rocío del 

Centre Cultural Andaluz de Mollet 

i es farà l'ofrena floral amb el cant 

de la Salve. A les 11 h seguirà un 

recorregut de la mare de déu pels 

carrers de Can Bassa, i a les 13 h hi 

haurà un dinar popular a la plaça 

del centre cívic. A les 18 h sortirà 

la mare de déu, i a les 18.30 h, a 

l'església de Sant Josep Obrer, es 

faran els cants i el rosari a la Virgen 

del Rocío. Com a novetat d'aquest 

any, la imatge sortirà en processó 

no cap a Sant Julià de Palou, com 

era habitual, sinó en un recorre·

gut més llarg pels carrers de Can 

Bassa, i s'aturarà als portals on hi 

ha hagut víctimes de la pandèmia o 

on resideix gent amb malalties que 

els incapacita per poder participar 

en la romeria. Per això el dinar no 

es farà a Palou, sinó a la plaça del 

centre cívic de Can Bassa. 

TRADICIÓ

La mare de déu 

del Rocío sortirà 

en processó pels 

carrers de Can Bassa

Cambridge School va celebrar 

dijous la cerimònia d'entrega de 

beques d'anglès a 25 alumnes de 

4t d'ESO d'instituts públics de la 

comarca i, per primer cop, tam·

bé de la província de Barcelona. 

Sarah Edge, directora general de 

l'escola, va destacar la importàn·

cia de "continuar construint la 

relació entre Cambridge Scho-

ol i els instituts participants 

en el programa de beques, que 

acaba donant un fruit que be-

neficia directament l'alumnat i 

el seu futur". Les beques s'adre·

cen a alumnes de 4t d'ESO i tenen 

per objectiu impulsar l'anglès en 

alumnes que presenten gran mo·

tivació per aprendre però que no 

poden accedir a un ensenyament 

privat de la llengua. Entre les 

alumnes becades de Granolers hi 

ha Sílvia García (INS Antoni Cu·

mella); Lorena Martín (INS Carles 

Vallbona); Natalia Marcel Trinidad 

(INS Celestí Bellera); Rosianny 

Nunziata Di Nino (EMT); i Yassine 

Babani (INS Marta Estrada), i tam·

bé Nohaila Zubair Sada (INS El Til·

ler) de les Franqueses. 

Beques Cambridge 

School a 25 alumnes 

per estudiar anglès

Les associacions de veïns, de festa

La Federació d'Associacions de Veïns de Granollers va celebrar dissabte a 
la Porxada el seu aniversari amb diverses activitats, com tallers de dansa 
i una exposició de fotos antigues de la ciutat al carrer Anselm Clavé, una 
mostra "per recordar com era Granollers i els seus barris fa anys,
 perquè els joves vegin com ha evolucionat i s'ha transformat la ciutat", 
deia Jaume Coll, president de la Federació d'Associacions de Veïns.

x.solanas

Agrair i posar en valor l'esforç i la 

dedicació dels voluntaris que col·la·

boren en els projectes de documen·

tació de l'Arxiu Municipal de Grano·

llers (AMGr). Aquest era l'objectiu 

de l'acte que es va celebrar dimarts 

a la Tarafa coincidint amb la Setma·

na Internacional dels Arxius amb 

oberts a la participació ciutadana, 

112 persones han col·laborat amb 

l'Arxiu. Per exemple, el grup de des·

cripció de fotografies, format per 

96 persones, ha documentat 3.149 

fotos en 134 sessions, mentre que 

el grup de 16 persones que trans·

criu correspondència ha sintetitzat 

desenes de voluntaris. Entre les tas·

ques que fan aquestes persones hi 

ha la descripció de films, fotografies 

i correspondència, així com la trans·

cripció d'actes municipals i d'en·

titats com la Unió Liberal. Des del 

2011, any en què l'AMGr va posar 

en marxa diversos grups de treball 

t.torrillas / ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  MÉS DE 100 PERSONES HAN COL·LABORAT FINS ARA EN ALGUN DELS GRUP DE PARTICIPACIÓ DE L'EQUIPAMENT

Deu anys de voluntariat a l'Arxiu

VOLUNTARIAT  Desenes de persones col·laboren habitualment amb l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)

4.505 cartes en 243 sessions. Tota 

aquesta feina s'explica en l'audiovi·

sual Voluntariat a l'Arxiu: un viatge 

per la història de la ciutat, elaborat 

per Arian Botey i que es podrà veu·

re a partir de divendres a www.gra-

nollers.cat/arxiu.

Sandra Oliver, una de les volun·

tàries més joves, explicava que el 

voluntariat li ha permès "apren-

dre molta història de la ciutat i 

de les meves arrels", i assegurava 

haver fet "amistat amb persones 

més grans que jo, cosa que és 

molt gratificant". També Palmira 

Antich, voluntària des de fa 8 anys, 

recordava haver transcrit la docu·

mentació de quan Granollers va 

instal·lar l'enllumenat públic a la 

ciutat, ara fa 125 anys. "He desco-

bert moltes coses del meu poble 

que no em podia ni imaginar", 

deia. Roser Rodríguez, directora de 

l'equipament, agraïa la col·labora·

ció de persones que "amb el seu 

coneixement de la ciutat ajuden 

a mantenir viva i documentada 

la memòria de Granollers".   x.l.

'El català cohesiona a l'escola i arreu'

El col·lectiu Granollers en defensa del català –Casal del Mestre, Plataforma 
per la Llengua, ANC, CGT, Òmnium, Consell per la República, USTEC, CDR 
i CUP, entre d'altres– va convocar una concentració a la Porxada dijous 
passat per rebutjar la imposició del 25% de castellà a l'aula amb el lema
El català cohesiona a l'escola i arreu. La concentració, que va aplegar 
desenes de persones, va comptar amb l'actuació musical de Marta Shanti.

xavier solanas
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x

Associació de Botigues
i Serveis del Centre Històric
de Granollers

x

Estand de recepció dels tiquets a la plaça de les Olles

Vine a comprar a les nostres 
parades i establiments el dia

11 DE JUNY
i guanya un val de 20 €

20 X 2020 X 20



DJ, 9 JUNY 202210

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
24/05 Joan Dalmau Sibina      61 anys 
29/05 Carlos Rojas Tijero  76 anys 
30/05 Santi Collell Oliveda  72 anys
31/05 María García Oliver  83 anys 
31/05 Armando Pastor Gorchs  82 anys
31/05 Isabel Verdaguer Puig  99 anys 
01/06 María Sierra Seco Arévalo   95 anys
02/06 Manuel Cárdenas Cáceres  82 anys 
02/06 Matilde Soria Paniagua  95 anys 
02/06 Jordi Domènech González  42 anys

03/06 Obdúlia Sierra Rodríguez  94 anys
03/06 Remedios Cacho Rubio    100 anys 
03/06 Marce Montero Bielsa  55 anys 
03/06 Presentación Álvarez García    93 anys 
03/06 Paquita Sáez Quesada   93 anys
04/06 Eleuteria Liébana Rodríguez 95 anys 
04/06 Francisco Segovia Gila  60 anys 
04/06 Antonio Botello Ferrera  67 anys 
04/06 María Sólvez Sánchez  91 anys 
04/06 Noelia Ubeira Martínez  40 anys 

L'Audiència de Barcelona havia de 

jutjar dimecres 6 persones acu-

sades de delictes contra la salut 

pública, per la tinença de grans 

quantitats de droga, defraudació 

del fluid elèctric i pertinença a 

grup criminal per a la comissió de 

delictes menys greus. Per aquests 

càrrecs se'ls demanava 5 anys de 

presó per a cadascun, una multa 

de 35 milions d'euros i una in-

demnització global a Endesa de 

716.815 euros, a més d'altres san-

cions menors per defraudació del 

fluid elèctric.

Els presumptes fets delictius es 

remunten a juny de 2017, quan 

l'Agència Tributària va detenir 12 

persones de diverses nacionalitats 

per contraban i tràfic de drogues 

a Canovelles i els va intervenir 

135.400 plantes de marihuana i 

41.340 euros en metàl·lic. L'ope-

ració es va desenvolupar en qua-

tre naus del polígon, utilitzades 

per l'organització per al tràfic de 

drogues a gran escala i amb vin-

marihuana es venia a tercers, en 

alguns casos en altres països eu-

ropeus, com Alemanya i Portugal, 

que es desplaçaven a Canovelles a 

recollir la droga.

En aquestes naus, es van inter-

venir 114 quilos de marihuana 

preparats per a la seva distribu-

ció, envasats en bosses al buit 

per ocultar-ne l'olor i evitar els 

controls dels gossos policials. Se-

gons l'Agència Tributària, aques-

tes substàncies haurien superat 

al mercat el valor d'1,6 milions 

d'euros.

D'altra banda, en una altra de les 

naus hi havia un cultiu propi amb 

quatre plantacions en diferent ni-

vell de creixement, amb la finalitat 

de poder tenir garantit el submi-

nistrament de marihuana per als 

seus clients. Entre els 12 detinguts 

en aquell moment hi havia per-

sones de diverses nacionalitats: 

espanyola, belga, alemanya, por-

tuguesa i holandesa, i alguns amb 

antecedents per fets similars.

culacions a Europa. A més de cul-

tivar la pròpia marihuana, el grup 

comprava a petits proveïdors de la 

comarca. Un dels magatzems, que 

aparentava desenvolupar una ac-

tivitat de venda de jardinera, era el 

punt on els petits proveïdors pas-

saven a vendre les seves collites. 

Va ser aquí on es van intervenir 

41.340 euros per a la compra de 

droga. Posteriorment, la venda era 

traslladada pels membres de l'or-

ganització a dues altres naus, que 

s'utilitzaven com a magatzems se-

gurs, coneguts com la guarderia, 

on es custodiava la droga vigilada 

24 hores al dia pels mateixos inte-

grants del grup. Posteriorment, la 

SUCCESSOS LA BANDA CRIMINAL VA CAURE EN QUATRE NAUS DE CANOVELLES EL JUNY DE 2017

Jutgen sis homes per amagar
135.400 plantes de marihuana

Colomé, fora de l'executiva de JxCat
L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va deixar el cap de setmana 

el seu lloc a l'executiva nacional de Junts per Catalunya en el congrés ce-

lebrat a Argelers. Colomé hi havia accedit l'agost del 2020, en un moment 

en què, a més de ser el principal alcalde de Junts a la comarca, era també 

president del Consell Comarcal del Vallès Oriental i formava part del co-

mitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l'Associació 

de Municipis per la Independència (AMI). En el congrés del cap de setma-

na, el paretà Jordi Turull va ser elegit secretari general de JxCat. 

'Tots els colors del negre' a La Malgirbada

El fotoperiodista Jordi Borràs va ser dilluns a l'ateneu popular La 
Malgirbada, a la plaça Jacint Verdaguer, per presentar el seu darrer llibre, 
Tots els colors del negre, editat per Ara Llibres. El llibre és una radiografia 
de l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI i fruit de 13 anys d'investigació 
d'aquest moviment tant a Catalunya com a diferents països europeus. 
Borràs va denunciar la "impunitat" que té el feixisme a l'Estat espanyol,
i va lamentar que, a diferència d'altres països del món, a Espanya
no s'hagi posat un cordó sanitari: "Davant l'amenaça que ha representat
l'independentisme català, hi ha hagut un reagrupament nacional 
espanyol que ha legitimat l'extrema dreta", asseverava.

XAVIER SOLANAS

POLÍTICA PRESENTACIÓ DEL FOTOPERIODISTA JORDI BORRÀS

A més de pena de presó 

als implicats, la fiscalia 

sol·licita una multa

de 35 milions d'euros

El Jutjat de Granollers obrirà di-

lluns judici oral contra un home 

per presumpta agressió a la seva 

exparella. Els fets van passar el ju-

liol de 2019, quan l'home va acce-

dir sense consentiment al domicili 

de l'exparella per una finestra i va 

iniciar una forta discussió amb ella, 

la va agredir i lesionar. L'home és 

acusat de violació de domicili i d'un 

delicte de lesions en l'àmbit de la 

violència de gènere. Per al primer, 

la fiscalia demana dos anys de pre-

só i la prohibició d'acostar-se a la 

dona a menys de 1.000 metres du-

rant tres anys. I per al segon, un any 

de presó, la prohibició de disposar 

d'armes durant tres anys i una or-

dre d'allunyament d'almenys 1.000 

metres durant tres anys.

Un operatiu conjunt entre la Guàr-

dia Civil i la Policia Nacional va per-

metre detenir dimarts a Granollers 

i altres municipis del Vallès Orien-

tal i Occidental diverses persones 

que formaven part d'un grup cri-

minal dedicat al cultiu i el tràfic de 

drogues. La Guàrdia Civil ha confir-

mat que es tracta d'un "operatiu 

important" que es manté obert, 

motiu pel qual no n'han transcen-

dit més detalls. Sí que ha confirmat 

la detenció de diverses persones, 

sense especificar quantes, i que du-

rant el matí de dimarts es van dur a 

terme més una desena d'escorcolls 

en domicilis particulars i establi-

ments comercials, tant de la ciutat 

com d'altres poblacions vallesanes. 

A més, també asseguren que es van 

intervenir grans quantitats de dro-

gues de diversos tipus. ❉

A judici un home

que va agredir

l'exparella després 

d'entrar per la finestra

Un detingut per robar en un bar
En el decurs d'una vigilància dimecres passat de matinada, agents de la 

Policia Local van interceptar un robatori amb força en un bar de la ciutat 

i van poder detenir un dels presumptes autors i recuperar diners sos-

trets. Tres individus van fugir quan van veure la presència policial. Una 

de les persones, un home de 31 anys, va ser detingut i es van recuperar 

2.006 euros, que la Policia ha retornat al propietari del bar.

Escorcolls a Granollers
en una operació antidroga
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ARTICLE ELABORAT PER DON FORBES. 

A fi nals de la dècada dels 90, Tim Smit 
va fundar l’Eden Project. Tot i la seva 
reeixida trajectòria com a productor mu-
sical, considera que aquesta és la seva 
obra mestra defi nitiva. I no és per a 
menys! Al bell mig dels camps de Cor-
nualla s’hi aixeca un conjunt espectacu-
lar de cúpules gegantines que alberguen, 
com un hivernacle, milers i milers d’es-
pècies vegetals. És la selva tropical in-
terior més gran del món i alhora, seguint 
amb l’esperit musical del seu fundador, 
també fa d’escenari per a festivals de 
música. Un espai que originalment havia 
estat una mina d’argila, s’ha transformat 
en una destinació vibrant que atrau al 
voltant d’un milió de visitants cada any.

El 16 i 17 de setembre, Tim Smit assis-

tirà al festival Fixing the Future al CCCB 

per explicar aquest projecte revoluciona-

ri. Però he volgut parlar amb ell perquè 

ens n’avanci algunes coses. A través de 

Zoom, veig les cúpules del seu Edèn, bri-

SIR TIM SMIT: 

"LA GENT MAI NO VEU A VENIR EL FUTUR"
> De productor musical a eco-llegenda, Sir Tim Smit va fundar l’Eden Project per convertir la terra 

estèril en un paradís

> Smit és un dels més de cinquanta ponents convidats al festival Fixing the Future, que se celebra el 16 i 17 de 

setembre al CCCB. Les entrades ja es poden aconseguir a www.fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

llant contra la posta de sol. 

   “Quan vam engegar l’Eden Project bus-
càvem deliberadament un lloc abando-
nat. Insuflar vida a la terra erma és pro-
fundament esperançador”. M’explica que 

més del 75% del sòl del nostre planeta es 

troba substancialment degradat. Smit té 

l’objectiu de revertir aquesta ombrívola 

estadística per l’any 2025, establint un 

Eden Project a cada continent habitat. 

“Tanmateix, no volem ser exportadors 
colonials d’idees, sinó crear una xarxa 
global d’Eden Projects liderada per gent 
local. És increïble el que es pot aconse-
guir quan combines cultures i escoltes 
una àmplia varietat de veus”. 

   A Costa Rica, per exemple, Smit i el seu 

equip es van associar amb la Reserva In-

dígena de Matambú per recuperar 4.000 

hectàrees de terres de cultiu degradades, 

un projecte iniciat pel fi lantrop Peder Ko-
lind el 1996. “En aquesta selva tropical 
ara pròspera, la boirina de calor sobre les 
muntanyes dels voltants ha estat reem-
plaçada per un remolí de boires que ge-

neren núvols, pluges i rius”.

  Per a Smit, la regeneració representa 

molt més que ecologia: “Si realment vols 
entendre el nostre model comercial, vés 
a veure El Padrí”. Riu, però no és una exa-

geració! L’Eden Project ha injectat més 

de 1.900 milions de lliures en l’economia 

local de Cornualla. “Sobrevivim perquè 
tenim un munt de persones que volen 
que sobrevisquem. És una relació sim-
biòtica. Volem fer servir el capitalisme 
com una arma, per permetre el creixe-
ment dels qui ens envolten i ajudar-los a 
fer grans coses”.
   Antropòleg de formació, parla apas-

sionadament dels obstacles que hem de 

superar com a espècie, però també del 

gran potencial que tenim per progressar. 

“Tradicionalment, la gent mai no veu a 
venir el futur. Per sort, ara puja una nova 
generació que està entusiasmada pel fu-
tur, pel que ha de venir, pel que encara 
està per fer. Totes les meves esperances 
estan dipositades en ells. Al capdavall, el 
passat ja no és una opció”. ❉

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

 fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

Podeu aconseguir les entrades al web 
fi xingthefuture.atlasofthefuture.org o bé 

a través d'aquest codi QR
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Les instal·lacions d’Automòbils Pruna Gra-

nollers van acollir dijous la presentació del 

vehicle Renault Clio CUP de Kuruma Motor 

Sport, que competirà a les curses puntuables 

del campionat de la seva categoria la tempo-

rada 2022-2023. El concessionari també va 

instal·lar un dels simuladors SIM Racing de 

Kuruma per viure virtualment l’experiència 

de córrer pel Circuit de Barcelona-Catalu-

nya amb un Alpine F1, el mateix que pilota 

Fernando Alonso al mundial de Fórmula 1. A 

Automòbils Pruna presenta el Clio CUP 

També instal·la un simulador de pilotatge d'un Alpine F1

AUTOMÒBILS PRUNA

carretera C-17, Km 19 · Granollers

93 849 03 00

L'APARADOR

DE LA SETMANA

El grup de bricolatge i decoració Grupo Lo-

ber celebra, del 6 al 12 de juny, la Setmana 

de l'Aniversari, amb un 15% de descompte 

a tots els productes de la botiga i el web de 

Grupo Lober i el sorteig d'un val regal de 

500 euros entre tots els clients que passin 

per la botiga del carrer Joanot Martorell 

aquesta setmana. Dissabte, a més, de 10 a 

19 h, celebrarà la gran festa d'aniversari. La 

festa arrencarà de 10 a 11 h amb un taller 

de bricolatge per a adults, per al qual hi ha 

places limitades i cal resedrvar plaça tru-

cant al telèfon de la botiga. De 10.30 a 13.30 

h hi haurà crispetes per a tothom, i d'11 a 

12.30 h pintacares per als més joves. De 

12.30 a 13.30 h hi haurà bombolles gegants 

de sabó. Ja a la tarda, de 17.30 a 20.30 h, hi 

haurà hotdogs per a tothom i inflables in-

fantils, i finalment, de 17.30 a 19 h, una ses-

sió de globoflexia per trobar a Spiderman.

Ara fa dos mesos, Grupo Lober amplia-

va l'acord que mantenia amb Cadena 88, 

marca de referència en productes de ferre-

teria, per tal d'incrementar la seva gamma 

de productes, un catàleg que amplia amb 

2.000 noves referències en articles de bany, 

Gran festa d'aniversari del grup de
bricolatge i decoració Grupo Lober

GRUPO LOBER

c. Joanot Martorell, 272  i c. Montseny, 19, nau 6 · Granollers

Tel. 681 199 452 · contacto@grupolober.com · www.grupolober.com

més, la jornada també va tenir al·licients es-

pecífics per als més petits, amb un mini Kart 

SIM Racing adaptat que els va permetre viu-

re el món de la Fórmula 1 de manera gaire-

bé màgica. Els millors registres del dia van 

obtenir un obsequi. Per als amants del mo-

tor, Automòbils Pruna va tenir en primícia 

un espectacular Alpine A110-2022, acom-

panyat de l’últim model de Renault Arkana 

RS, una delícia visual que ja és una realitat al 

concessionari Renault de Granollers.

cuina, fontaneria, petit electrodomèstic, 

electricitat, maquinària, jardí i tota mena 

d'eines, així com equips de protecció indi-

vidual i roba laboral. Tot plegat s’afegeix 

al ventall de productes que ja oferia Lober 

en pintura, roba de la llar, cortines, revesti-

ments, paviments, portes, catifes i matalas-

sos, entre d'altres.

D'aquesta manera, Lober busca consoli-

dar el seu posicionament a la ciutat com a 

líders i referents en productes per a la llar.
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OPINIÓ
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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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Experts d'arreu del món alerten des de fa temps que calen mesures per 
contrarestar les conseqüències del canvi climàtic a les ciutats. L'urbanisme 
més modern i sostenible aposta, cada cop més, per augmentar els espais 
verds a les urbs, com una manera de contenir la temperatura en les onades 
de calor que cada cop sovintejaran més –a banda de contribuir a un aire més 
net–. És, doncs, una bona notícia que l'Ajuntament de Granollers hagi apostat 
per propiciar una anella verda a l'entorn de la trama urbana i que la iniciï mirant 
al riu, un espai històricament molt malmès, però que les darreres dècades ha 
estat objectiu de polítiques mediambientals que ara permeten tornar a integrar 
el Congost a la ciutat. Caldrà, però, anar molt amb compte amb les agressions 
que constantment segueix patint el Besòs per tal que, com ha passat en altres 
indrets i ocasions, les importants inversions en l'entorn fluvial no acabin 
malmeses. I, sobretot, si realment es vol un Granollers i un Vallès que millori la 
qualitat de vida de la seva ciutadania, traslladar aquesta idea de la necessitat 
d'incrementar l'arbrat també als centres, als espais de més densitat urbana. 
Perquè un pulmó verd és necessari, però insuficient sense els alvèols.

MÉS QUE UN PULMÓ VERD

Editorial

í, no patiu, ja ho sé. És el títol 
d'un llibre d'en Patrick Modiano, 
el Premi Nobel de Literatura de 
l'any 2014. Però és que avui m'ha 

costat dormir. I, mentre per intentar ador-
mir-me més fàcilment, provava de no pen-
sar en res, més pensava. És el que sovint 
sol passar: quan més vols una cosa, menys 
l'aconsegueixes, o més costa d'aconseguir.

I, durant l'estona que he donat voltes 
al llit esperant agafar el son que no venia, 
he rumiat en el fet que quan fas alguna 
cosa que se surt de l'habitual, sigui per la 
qualitat, sigui pel contingut, sigui per la 
temàtica, sigui per la bellesa, sempre et 
retrotreus a la sensació, un xic estranya, 
que et van deixar aquells dies de prima-
vera, quan eres estudiant. Quan eres jove 
i t'envaïa la sensació de l'alegria gairebé 
permanent, gairebé perpetua, que relega 
a un segon pla el fastig, la rutina, la no ru-
tina, els cops, els disgustos i això que es 
diu "la motxilla existencial", amb la que 
hem d'anar convivint a mesura que ens 
fem adults, i que ens col·loca sota el man-
tell d'humus, cada vegada més gruixut, 
amb què vivim la quotidianitat.

És molt difícil florir, cada cop més, però, 
si us hi fixeu bé, al capdavall, l'alegria és 
l'únic que de veritat germina.

Per això, gaudir de certs moments, fa 
que podem retornar a aquells dies d'estu-
diant, quan, arribat el maig, ens assèiem a 
la porta de l'escola, simplement a riure i a 
veure passar un temps que passava molt 
ràpidament i que, alhora, semblava etern.

Us en recordeu? Recordeu que no ens 
venia gens de gust tornar a casa? I no per-
què a casa s'estigués malament, sinó per-
què tornar al niu significava renunciar a la 
mística de fer-ho tot sense fer res, de no 
ser ningú i creure's ser-ho tot, d'enamo-
rar-se sense amor, i d'embriagar-se sense 
necessitat de provar ni una gota d'alcohol.

La sensació que em recorre, a voltes, quan 

Al cafè de la joventut perduda
faig alguna cosa que m'agrada, és aquesta. 
La de recrear-me en un món interior que ni 
tinc construït, ni sé com construir. Però que 
és un món que sé que val la pena viure'l.

Em passa ara, avui. Així i tot, soc cons-
cient, ho sé, que no passa sempre. Que no 
ens passa sempre. Que no ens passa gai-
rebé mai. Simplement perquè no sabem 
viure i perquè, massa sovint, el soroll de 
l'existència no ens deixa veure la lluentor 
del cel primaveral, quan la vida esclata al 
nostre entorn.

Lamentablement, no sabem gaudir de 
les coses que mereixen ser gaudides, tot i 
que en certs moments, com el d'ara, enyoro 
amb intensitat –enyorem, perquè crec que 
no soc l'únic– la dansa de l'estudiant en el 
mes de maig. Enyoro –enyorem– aquest es-
perit que mai podrem esborrar, tret que la 
nostra pròpia raó ens culpi d'oblidar-nos-
en i ens obligui a no fruir de tot aquest tea-
tre al qual ens van abocar quan vam néixer.

No ens enganyem, el mantell d'humus 
cada dia és més gruixut. I més feixuc. Però, 
per sort, encara no ens hem mort ofegats, 
malgrat que aquesta sensació de vegades 
ens atrapi i se'ns m'arrapi tan fort que no-
més vulguem tancar els ulls i desitjar que 
passi tan despresa com sigui possible.

Xalar amb el dia a dia és una de les claus 
per a no asfixiar-se amb tant de soroll. En 
conseqüència, hauríem de plantejar-nos, 
com a qüestió cabdal, tornar a ser aquell 
estudiant en temps de primavera, malgrat 
ser conscients –això ho hem après amb 
els anys– que aquell tampoc era un estat 
de perpètua felicitat. Hi havia patiment, 
hi havia dolor. Però tot era un únic sen-
timent. Autèntic. Sense venedors de fum. 
Sense ànims de grandesa. Sense màscares. 
Sense gent decebedora. Era un plaer i un 
dolor enganxat a la terra, al fet de viure. 
Perquè aquesta és l'única paraula verda-
dera, l'única qüestió que importa: viure.

És tan complicat? Per què hi ha gent és 
tan summament artificiosa, tan complexa, 
tan obtusa, que no ho veu i que ens ho vol 
amagar permanentment?

Per què tot ha de ser tan difícil, tan in-
trínsecament dur?

S

RAMON FONT
Advocat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Hola @Granollers, la poca onada
verda ciclista que teníem al carrer 
Girona s'ha perdut completament,
i ara ens hem d'aturar a cada cruïlla 
semaforitzada. Hi feu un cop d'ull,
sisplau? /@granpedal

@blau_cobalt @CanigoCarme

#Granollers es mereix una anella verda, però 
és prioritari evitar que una infraestructura 
d'entrada a la ciutat des de fa 30 anys
com el #Coll_de_la_Manya (#N152) segueixi 
enmalaltint els veïns a causa del #soroll i 
els #fums del trànsit a 80km/h 

Bústia

Sobre Ucraïna
Tot i no saber quines conseqüències per a 
l'estabilitat mundial tindrà l'actual invasió 
a Ucraïna desenvolupada per Vladímir Pu-
tin, el que està clar és que es tracta d'un 
tragèdia que hauria de replantejar molt 
seriosament els fonaments morals de les 
nostres democràcies i de les relacions in-
ternacionals.

Així, la suspensió d'exportacions de ce-
reals del país eslau, la caiguda de les bor-
ses d'arreu del món i l'augment dels preus 
de totes les fonts d'energia són alguns avi-
sos, per altra banda, d'un replantejament 
que necessàriament també hauria de ser 
cultural.

MARTÍ MANCILLA / GRANOLLERS

L'ACUDIT de Manel Fontdevila



dj, 9 juny 20228

"El projecte Singulars m'ha ser-

vit per aconseguir l'ESO i per 

decidir a què m'agradaria de-

dicar-me professionalment en 

el futur". "He après a ser més 

sociable, a treballar en equip, a 

ser més responsable i a agafar 

rutines de treball". Aquestes eren 

algunes de les valoracions dels jo-

ves que aquest curs han participat 

en el projecte Singulars Junts, una 

iniciativa que acompanya els alum-

nes de 3r d'ESO per tal que puguin 

passar a 4t amb bons resultats i als 

de 4t d'ESO perquè puguin gradu-

ar-se i encarar la formació posto-

bligatòria. En aquest sentit, orienta 

els joves en la presa de decisions 

un cop acaben l'etapa obligatòria 

d'escolarització i els permet veu-

re quin camí seguir en la formació 

professionalitzadora, ja sigui mit-

jançant programes de formació ini-

cial per als qui no aconsegueixen 

treure's el graduat o de formació 

professional de grau mitjà per als 

qui sí que poden acreditar l'ESO. 

Final de curs
La cloenda d'aquest curs, amb una 

cinquantena d'alumnes dels ins-

tituts de la ciutat, va celebrar-se 

dimarts a la Sala Tarafa amb el 

lliurament d'un diploma als par-

ticipants i el reconeixement de 

les empreses i entitats que durant 

aquest curs han acollit estudiants 

ajuntament

PARTICIPANTS  Alumnes i empreses de Singulars Junts, dimarts a la Sala Tarafa

FORMACIÓ  UNA CINQUANTENA D'ALUMNES HAN PARTICIPAT AQUEST CURS EN EL PROJECTE

als centres de treball unes hores a 

la setmana. 

L'Ajuntament de Granollers, en 

col·laboració del Departament 

d'Educació, participa en el projec-

te des del curs 2008-2009. Això 

permet graduar més alumnes de 

4t d'ESO i, per tant, ajuda a re-

duir el fracàs escolar a la ciutat. 

Amb tot, la Unió Europea asse-

nyala l'Estat com un dels països 

europeus amb un abandonament 

escolar prematur més elevat, és a dir, joves de fins a 21 anys que 
no tenen cap formació postobliga-

tòria acabada, i per això "és im-

portant tenir una formació pro-

fessionalitzadora després de 

l'ESO que especialitzi en alguna 

feina", deia el regidor d'Educa-

ció, Francesc Arolas. "El sistema 

educatiu és rígid i no sempre 

s'adequa a les necessitats edu-

catives dels joves", deia el regi-

dor. "Per això impulsem aquest 

projecte d'acompanyament, 

facilitador, que permet suplir 

algunes mancances del sistema 

educatiu i que ofereix tastets 

professionalitzadors més enllà 

de l'ESO". Gemma Garcia, inspec-

tora del Departament d'Educació, afirmava que "les dificultats es 
poden superar i tothom té capa-

citat d'aprendre". "Tots som 

diferents i, per tant, tots som 

singulars, i a l'hora d'aprendre 

també".  x.l.

Singulars: encarar el futur
professional més enllà de l'ESO

Passats 10 dies de la Fira d'Econo-

mia Verda i Circular de l'Ascensió, 

ERC Granollers ha fet balanç de 

l'esdeveniment i ha valorat els as-

pectes que considera que caldria 

millorar de cara a futures edicions. 

Si bé assenyala que el canvi de mo-

del ha estat "positiu" i "segueix 

el camí cap on cal anar en el fu-

tur", ERC considera que la nova 

Ascensió "encara té camí per re-

córrer per ser realment una fira 

d'economia verda i circular". En 

aquest sentit, ERC considera que 

els expositors d'aquesta temàtica 

"no eren suficients" i que "mol-

tes de les activitats eren de faça-

na". "Mostraven més les ganes 

de fer veure que era una fira 

verda que no pas ho era en rea-

litat", diu la portaveu del grup, Nú-

ria Maynou, qui també apunta que 

encara "hi havia massa elements 

que no es corresponien amb el 

que hauria de ser una mostra 

d'aquestes característiques".

ERC valora positivament la di-

versificació d'espais, però asse-

nyala que tots aquests espais no 

estaven ben comunicats entre si. 

"Les connexions entre espais 

han estat nul·les, i tampoc no 

s'ha visibilitzat d'una mane-

ra especial que la fira també 

s'hagi celebrat al centre de la 

ciutat", diu la portaveu, Núria 

Maynou. "Si promocionem la 

mobilitat verda i sostenible, 

també hauríem d'haver facili-

tat l'accés a la fira en bicicleta o 

més transport públic".

Millorar la comunicació
Sobre la Cheese Party, ERC apun-

ta que "la idea era bona, però 

caldria haver previst un espai 

més adequat, amb més ombra i 

més agradable de passejar-hi". 

I, finalment, també ha reclamat 

potenciar la comunicació de la 

fira. "Hi havia activitats, com 

el Jugar x Jugar, que han que-

dat amagats; no s'ha potenciat 

prou la comunicació del que 

és la fira i de les activitats que 

s'hi feien", diu Maynou, qui tam-

bé assenyala que "encara ens cal 

treballar molt per fer de l'As-

censió una fira-mercat de debò, 

a l'aire lliure i consolidada". 

FIRA  ELS REPUBLICANS ASSENYALEN MANCANCES DE LA MOSTRA

Botigues al carrerComença la collita del cereal als camps vallesans
L'associació de comerciants Del Rec al Roc celebra aquest dissabte, a partir de les 10 h
i durant tot el dia, una nova jornada de

botigues al carrer al voltant dels carrers 

Sant Roc i Santa Anna i la plaça de les Olles.

Els productors de cereal de la comarca han començat la campanya de sega. Ho han fet uns dies abans del que és habitual, ja que la calorada de finals
de maig va accelerar la maduració dels cereals just en un moment en

què el blat i l'ordi omplien el gra. Per al sindicat agrari Asaja, les previsions 

de collita no seran gaire bones arran, justament, d'aquests cops de calor.

ECONOMIA

ERC: "Falta molt perquè

l'Ascensió sigui d'economia 

verda i circular de debò"

L'empresa granollerina Construc-

ciones y Tubos Metálicos Rélem, 

filial del Grup Pàver, ha estat obli-

gada a contractar indefinidament 

tot el seu personal d'ETT després 

d'una denúncia de la CNT a Inspec-

ció de Treball. El sindicat explica 

que l'any passat va proposar a la 

direcció que el personal eventual 

posat a disposició per les ETT Mar-

les i Randstat passés a formar part 

de la plantilla mitjançant una borsa 

de treball que preveiés contractes 

fixos discontinus per als períodes 

amb una producció extraordinà-

ria, una proposta que la direcció 

de l'empresa va rebutjar. Això va 

motivar la denúncia del sindicat a 

Inspecció de Treball, qui finalment 

va determinar que tot el personal 

contractat per ETT passés a for-

mar part de la plantilla de l'em-

presa amb contractes indefinits, en 

considerar que "els contractes de 

posada a disposició s'utilitzaven 

de manera successiva per cobrir 

necessitats permanents". D'altra 

banda, segons informa el sindicat, 

Inspecció de Treball també ha 

constatat diversos fets ocorreguts 

en el període previ a la negociació 

amb l'empresa que tenen la con-

sideració de "falta molt greu per 

vulneració de la llibertat sindi-

cal", i proposa una sanció a l'em-

presa per aquesta infracció.  

OCUPACIÓ  PER UNA DENÚNCIA DE CNT A INSPECCIÓ DE TREBALL

Rélem, obligada a fer fix el 

personal contractat per ETT

Segons l'últim informe trimestral 

de l'Observatori de Polígons d'Acti-

vitat Econòmica del Vallès Oriental 

(OPAE), la comarca disposa actu-

alment de 48 punts de recàrrega 

elèctrica als polígons industrials. La 

xifra s'extreu de les dades i els ma-

pes que posa a disposició l’Institut 

Català de l’Energia (INCAEN). Con-

cretament, es poden trobar punts de recàrrega o electrolineres en 17 
municipis dels 33 que disposen de 

polígons (51%). A Granollers hi ha 
2 punts de recàrrega al Ramassar i 

2 més a Jordi Camp. També n'hi ha 5 a Palou Nord i 1 a Coll de la Manya, 
Font del Ràdium i polígon Congost, 

mentre que a les Franqueses n'hi 

ha 3 al polígon Ramassar. Aquesta 

oferta és tant pública com privada i 

correspon als punts posats a dispo-

sició d'activitats terciàries presents 

als polígons. Amb tot, assenyala 

l'estudi, per mesurar l'impacte de la 

SERVEIS  L'OPAE ALERTA DELS POCS SERVEIS ASSOCIATS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA A LA COMARCA 

Pocs punts de recàrrega 
elèctrica als polígons

mobilitat elèctrica als polígons cal 

tenir en compte les matriculacions 

de vehicles elèctrics i endollables, 

sobretot de vehicles comercials, 

furgonetes lleugeres i furgons, unes 

xifres que, malgrat haver crescut els 

dos últims anys –fins als 325 a tota 

la comarca–, encara estan lluny del 

nombre de matriculacions de turis-

mes particulars. "Amb aquestes 

dades es pot constatar que el 

nombre de serveis associats a la 

implantació de la mobilitat elèc-

trica als polígons encara és baix 

i, per tant, amb molt de recorre-

gut per fer en aquest camp", con-

clou l'informe. 
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, 
convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats.

Data: 30 de juny de 2022
Hora: 18.00 h en 1a convocatòria
            19.00 h en 2ª convocatòria

Lloc: Sala d’actes del Cemav, C/ Agustí Vinyamata, núm. 7-11, de Granollers.

ORDRE DEL DIA 

1.- Presentació del Sr. president.

2.- Informe del director general de l’Entitat.

3.- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 
2021. Proposta de distribució de resultats.

4.- Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.

5.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2022.

6.- Lectura dels Informes de la Comissió de Control.

7.- Elecció dels membres de la Junta Directiva que acaben mandat.

8.- Elecció d’un membre de la Comissió de Control per vacant.

9.- Presentació del projecte d’apartaments amb serveis.

10.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.

11.- Torn obert de paraula.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa els 
mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes 
a tractar a l’Assemblea Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva 
disposició en el domicili social de l’Entitat fins a la celebració de l’Assemblea, 
així com a la pàgina web de La Mútua: www.mutua.org. Ja que es procedirà 
a l’elecció de membres de la Junta Directiva que acaben mandat, s’informa a 
aquells mutualistes que reuneixin les condicions d’honorabilitat, qualificació i 
experiència professional que determina la legislació vigent, i que al mateix temps 
no incorrin en cap prohibició o incompatibilitat legal i estiguin interessats en 
presentar la candidatura com a membres de la Junta Directiva, que hauran de 
formalitzar la seva candidatura en el domicili social de l’Entitat en el termini 
màxim d’UNA (1) SETMANA abans de la celebració de l’Assemblea General que 
per la present es convoca, tenint en compte que l’edat màxima per a ser escollit 
membre de la Junta Directiva és de 70 anys.

Granollers, 30 de maig de 2022    
LA JUNTA DIRECTIVA

La Cambra del Vallès Oriental ce-

lebrarà dijous 16 de juny, al TAG 

(19 h), l’edició d’enguany del Dia 

de la Cambra, una trobada dels 

principals actors econòmics, em-

presarials i polítics de la comarca. 

Hi participaran el president de la 

Cambra del Vallès Oriental, Jaume 

Aragall, i el vicepresident de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, 

Toni Fitó, així com alcaldes i regi-

dors de la comarca. El físic i mete-

oròleg de TV3 i Catalunya Ràdio 

Enric Agud hi farà la xerrada I al 

2031, què?, en què analitzarà com 

l’emergència climàtica ens condu-

eix cap a un model econòmic més 

sostenible. Finalment, també es 

lliuraran els Premis Futur Cambra, 

uns guardons que reconeixen els 

millors treballs d’FP de la comarca 

i el compromís dels centres de for-

mació i les empreses vallesanes en 

la transferència de competències 

personals i professionals per a la 

transició al món laboral.

AGENTS ECONÒMICS

El Dia de la
Cambra abordarà
el canvi climàtic i
el model econòmic

Segons l'Observatori-Centre d'Es-

tudis del Consell Comarcal, l'atur 

va reduir-se a la comarca al maig 

en 753 persones, fins a les 19.421. 

Aquesta caiguda trenca dos mesos 

de lleugers augments a la comarca 

i situa l'índex d'atur al nivell més 

baix des 2008, al 9,8%. El descens 

respecte al mes anterior és, per 

tant, de gairebé el 4%, però desta-

ca sobretot el descens important 

respecte a l'any passat, quan el 

Vallès Oriental registrava 25.534 

aturats. La tendència al descens 

és clara i generalitzada, i al maig 

la reducció interanual va ser del 

24%, amb un descens absolut de 

més de 6.113 persones. 

Per municipis, a Granollers es 

va reduir l'atur en 112 persones 

(-3,5%), fins als 3.098 veïns deso-

cupats. Respecte al maig de l'any 

passat, el descens va ser de 1.236 

persones (-28,5%), i l'índex d'atur 

a la ciutat és del 9,9%. A les Fran-

queses, l'atur va baixar en 5 perso-

nes respecte a l'abril (-0,5%), fins 

als 1.018 desocupats. Respecte a 

l'any passat, ara hi ha 275 aturats 

menys (-21,3%). La taxa d'atur a 

les Franqueses és del 10,7%.

OCUPACIÓ REDUCCIÓ DE 112 PERSONES AL MAIG A GRANOLLERS

L'atur, inferior al 10%, al 
nivell més baix des del 2008

Contractació a l'alça

Durant el mes de maig s’han formalit-

zat al Vallès Oriental 12.401 contractes, 

fet que suposa un creixement de 2.070 

contractes més respecte al mes d’abril 

passat, i 1.379 contractes  més respec-

te a fa un any (+10,7%). Va ser un mes, 

doncs, de creixement important, con-

tràriament al que es va produir en me-

sos anteriors. Com el mes passat, és la 

contractació indefinida la que registra 

el creixement més considerable, i as-

soleix les xifres més altes dels darrers 

anys. Actualment, al voltant del 40% 

dels contractes són indefinits, mentre 

que l'any passat eren el 14%. A Grano-

llers, el nombre de contractes forma-

litzats al maig va ser de 3.137, un 10,9% 

més que durant el mateix mes de l'any 

passat, mentre que a les Franqueses 

es va registrar el fenomen contrari: un 

descens del 9,5% respecte al maig de 

2021 –dels 715 contractes formalitzats 

aleshores als 653 d'aquest any–.

MÉS CONTRACTES 
INDEFINITS QUE MAI

L'Institut Català de Finances (ICF) 

ha finançat la construcció de la 

nova nau verda de l'empresa Plas-

ticband, especialitzada en pro-

ducció sostenible de maquinària i 

consumibles per a l'embalatge. La 

nova planta, prevista per a finals 

d'aquest any, se situarà al polígon 

Font del Ràdium, on Plasticband 

té la seu. La nau incorporarà els 

darrers avenços tecnològics per 

reduir la petjada de carboni al 

voltant d'un 5%, des de plaques 

fotovoltaiques per autoabastir-se 

fins a la recollida d'aigües fluvi-

als per al seu ús en la producció, 

el reg de jardins i la neteja, i dis-

posarà de llums de baix consum, 

entre d'altres. La posada en marxa 

d'aquesta nau permetrà afrontar 

una nova etapa de creixement de 

la companyia, que l'any passat va 

facturar al voltant de 6,5 milions 

d'euros, amb 4,3 milions per ex-

portacions, i que té una plantilla 

de 44 empleats.

EMPRESES

L'ICF finança
la construcció de
la 'fàbrica verda'
de Plasticband
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Recta final a la Copa FederacióEstel Galo, 13a a l'Europeu Júnior de Portugal
El sènior masculí del waterpolo CNG encara 
aquesta setmana la recta final de la Copa 
Federació. Ahir, dimecres, a l'hora del 
tancament d'aquesta edició jugava contra 
el Terrassa, i dissabte visitarà el Catalunya. 

Estel Galo, nedadora del CNG, va participar amb èxit al Campionat 
d'Europa d'Aigües Obertes Júnior amb el 13è lloc dels 10 km. 
La granollerina va participar amb la selecció espanyola a la cita 
continental del cap de setmana a Setúbal (Portugal) i va acabar 
els 10.000 metres amb un temps de 2 hores, 7 minuts i 7 segons. 

El sènior masculí del CBG té l'as-
cens a la lliga EBA a tan sols dos 
partits. L'equip dirigit per Toni 
Olivares segueix dins el somni 
de pujar de categoria després de 
superar els quarts de final contra 
el Ciutat Vella (77-67) i obtenir el 
bitllet per a la final a quatre de la 
Copa Catalunya, que tindrà lloc el 
cap de setmana a Cunit (Tarrago-
na). "És molt complicat l'ascens, 
perquè ara per ara només puja-
ria el campió. Així que el nostre 
objectiu és anar partit a partit 
i centrar-nos en la semifinal, i, 
en cas de guanyar-la, intentar 
fer l'ascens com a campions", 
assenyala el tècnic, Toni Olivares. 
L'entrenador és conscient de la 
fita que ja ha aconseguit l'equip 
sènior: "és una temporada de 
reestructuració després del 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL SÈNIOR MASCULÍ ES CLASSIFICA PER A LA DESITJADA FINAL A QUATRE

xavier solanas

El CBG té l'oportunitat de 
recuperar la lliga EBA a Cunit

CBG MASCULÍ - TARRAGONA B

Dissabte, 11 - 18 h Cunit

descens del curs passat i tenim 
una plantilla molt jove i, per a 
ells, serà el primer cop que ju-
guen una final a quatre. Així 
que no podem tenir cap pressió, 
però estem molt il·lusionats". 

El CBG ha guanyat 20 dels úl-
tims 23 partits disputats i ha anat 
de menys a més en una tempora-
da per emmarcar. La semifinal es 

disputarà dissabte contra el Tar-
ragona B que, tot i tenir el sènior 
A a la lliga EBA, aspira a l'ascens. 
L'altre semifinal és entre el JAC 
Sants i el Ripollet. En cas de gua-
nyar l'eliminatòria, el CBG jugaria 
la final el diumenge (18 h), i si no 
la passa, aniria al partit pel tercer 
lloc que es jugarà també el diu-
menge (20 h).   J.l.rodríguez b.

Dolo Martín és la nova entrena-
dora del KH-7 Granollers per a 
les pròximes tres temporades. 
La tècnica navarresa, de 39 anys, 
arriba al Palau d'Esports avalada 
per la gran trajectòria assolida 
amb l'Handbol Sant Quirze, equip 
que va agafar a la Lliga Catalana i 
aquesta temporada el va fer debu-
tar a la Lliga Guerreras, tot i que 
ara ha perdut la categoria. Martín 
també va entrenar en la màxima 
categoria estatal femenina l'Es-
portiu Castelldefels i ha dirigit di-
ferents combinats de formació de 
la selecció espanyola i catalana. 

Martín agafa el relleu de Salva 
Puig, que ha estat a la banqueta del 
Palau durant aquesta temporada i 
feia una setmana que ja s'havia 
acomiadat de l'afició granollerina. 
"És un repte motivador perquè 
el BM Granollers sempre ha es-
tat un referent i estic molt orgu-
llosa de formar-ne part", expli-
cava dimarts la nova entrenadora, 
Dolo Martín, durant l'acte de pre-
sentació a la seu de l'empresa KH-
7, que és el principal patrocinador 
de l'absolut femení. La nova tèc-
nica deixava clar que el KH-7 de 
Martín "incrementarà el ritme 
de joc perquè l'equip pot córrer 
més, ha de ser més dinàmic", i 
afegia: "crec que podem treba-
llar una mica millor en l'àmbit 
defensiu". De tota manera, lloava 
la feina feta per l'equip aquesta 
temporada en atac. "Les coses 
que han funcionat les mantin-
drem i les que no, les intenta-

Dolo Martín dirigirà 

la nova etapa del KH-7

HANDBOL | Lliga Guerreres  SIGNA PER A TRES TEMPORADES

rem millorar", deia.  
El BMG fa una aposta ferma per 

l'equip femení amb l'objectiu de 
fer un salt qualitatiu, respecte a 
les anteriors temporades. El club 
aspira a convertir el sènior feme-
ní en un referent a la Lliga Guer-
reres. "El primer objectiu és ser 
capaces de ser competitives i  
d'aquesta manera ens plante-
gem  situar-nos prop de les pla-
ces europees", va dir el director 
esportiu del club, Marc Amargant.

Per aquest motiu, a banda de 
Martín, el BMG ha professiona-
litzat el cos tècnic amb les incor-
poracions de Verónica Cuadrado, 
com a segona entrenadora; Maria 
Cadens, preparadora física, i Vi-
cente Álamo, preparador de por-
ters, que compaginarà la tasca a 
Granollers amb la de segon tècnic 
a l'Stuttgart d'Alemanya.  Jl.r.b.

x.s.

PRESENTACIÓ  La nova entrenadora, a la dreta, amb Maria Cadens

El KH-7 2022-2023 preveu un mínim de 

cinc incorporacions –una jugadora pel 

lateral dret, a l'extrem dret i al pivot, i dues 

per reforçar el lateral esquerre–. Fins 

i tot, podria haver-hi alguna jugadora 

del filial, que tingui dinàmica del primer 

equip. Ara per ara, hi ha set baixes amb les 

laterals Carolline Dias, Janna Sobrepera, 

Elene Vazquez i Giulia Guarieiro; les 

pivots Maria Monllor i Carmen Prelchi, i la 

central Lora Sarandeva.

EL KH-7 PREVEU UN 
MÍNIM DE 5 FITXATGES

EN JOC  El CBG supera els quarts de final contra el Ciutat Vella

edu ágreda / asobal

Es tanca la temporada amb derrota 

El Fraikin Granollers ha tancat la temporada 2021-2022 amb una derrota 
a la semifinal de la Copa Asobal contra el Bidasoa Irun (32-28). Tot i 
haver estat una temporada històrica per al conjunt vallesà després del 
subcampionat de la lliga Asobal, caure en semifinals a la Copa ha estat un 
cop. "És una llàstima acabar així una temporada tan bona, amb aquest 
regust. Podríem haver marxat amb un altre final i podria haver estat 
gairebé perfecte", deia el tècnic, Antonio Rama. 

HANDBOL SERIA LA PRIMERA PARTICIPACIÓ DE L'EQUIP VALLESÀ A LA MÀXIMA COMPETICIÓ EUROPEA

El Fraikin accepta 

la invitació a l'EHF 

Lliga de Campions
El Fraikin Granollers ha acceptat 
la invitació per part de la Federa-
ció Europea per optar a jugar la 
pròxima edició de la Lliga de Cam-
pions 2022-2023. Com a segon classificat de l'última Lliga Sacyr 
Asobal, el Fraikin tenia ja assegu-
rada la seva participació a l'EHF 
Lliga Europea, però la Federació 
Europea i la Real Federació Espa-
nyola de Balonmano van convidar 
el BMG a presentar la sol·licitud 
per disputar la màxima competi-
ció continental.

Aquesta serà la primera partici-
pació del Fraikin a l'EHF Lliga de 
Campions. El club va acceptar di-
marts la invitació, que ara queda a l'espera de la resolució final de la 
federació continental.  
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EL CONSULTOR DE RRHH

L’EFECTIVITAT A LA FEINA COMENÇA PER UN MATEIX

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

A més d’una bona gestió d’assignació de 
responsabilitats, tasques i definició d’objectius 
pels responsables de l’empresa, també influeix 
el nivell de satisfacció, el resultat de la teva 
feina i com gestiones tant el temps de la jornada 
laboral com les tasques a executar. Al llarg de 
la nostra experiència ajudant tant a empreses 
en la selecció i fidelització del seu personal 
qualificat com als professionals a integrar-se als 
equips, hem recomanat alguns tips per ajudar-
vos a optimitzar la jornada laboral.

L’inici de la jornada laboral té un pes important 
en la resta del dia. D’una banda, a aquesta 
hora la ment està més clara, la capacitat de 
concentració més elevada i la disposició més 
plena. De l’altra, es tracta de l’instant que marca 
el que vindrà després.

Planificar al començament 
de la jornada laboral
Planificar el temps i prioritzar les tasques és 
fonamental per optimitzar el nostre rendiment. 
També per administrar l’energia d’una manera 
més raonable.
Per això, el que és recomanable és planificar al 
final de la jornada el que es farà l’endemà.

Revisar l’email
Els correus electrònics són un dels grans lladres 
del temps.

Realitzar tasques mitjanes o petites
El que és recomanable és començar el dia fent 
totes aquelles tasques que revesteixin més 
complexitat. Amb la ment fresca i descansada 
és més fàcil ser eficaç i avançar a bon ritme.
En aquest grup també hi caben les tasques 
que d’alguna manera es rebutgen. Són aquelles 
activitats importants, i no tan difícils de fer, 
però sí molestes o avorrides. En iniciar el dia hi 
ha menys fatiga i més motivació. Això fa que la 
percepció de l’esforç sigui menor.
Aprendre a discriminar el grau d’importància de 
les tasques és fonamental per dur a terme una 
bona gestió del temps i rendir més.

Quedar atrapat en els detalls
Tota activitat laboral té tasques essencials, 
importants i urgents. Així mateix, també inclou 
una gran quantitat de petits detalls que, de 
totes maneres, tenen rellevància, però que no 
deixen de ser assumptes menors. Tanmateix, de 
vegades arriben a atrapar l’atenció i el temps de 
manera que impedeixen avançar. Tot allò que no 
sigui essencial ha d’ocupar poc temps.

El 26 de juny torna la Maori Race del Mont-
seny, després de l'èxit de l'edició precedent. 
Es preveu que un miler de participants pren-
guin part en aquesta cursa d'obstacles de 7 
km que combina running i crossfit. La prova 
tindrà lloc al Parc d'Aventura Aira Natura de 
Sant Antoni de Vilamajor i inclou una prova 
per als infants, la Maori Kids (de 4 a 10 anys).

El circuit transcorre sobre gespa, sauló i aigua al 

voltant de Can Ribalta i el Camí d’Alfou i comp-

ta amb més de 25 obstacles a superar, la pro-

va de major densitat d'obstacles per quilòme-

Torna la Maori Race del Montseny, 
cursa de 7 km amb uns 25 obstacles

LA PROVA SE CELEBRARÀ EL 26 DE JUNY A SANT ANTONI DE VILAMAJOR

tre. Obstacles com ara els murs, monkey bars, 

escalada en corda, càrregues de sacs de sor- 

ra, balance beam (equilibri) o filats d’espines. 
L'organització vol incrementar la participació 

femenina i estima que 7 de cada 10 partici-

pants faran la prova en grup. Els equips dis- 

posen de preus i condicions especials. Els 

participants que completin la prova rebran 

una medalla i una samarreta commemorati-

va com a finishers. Hi haurà servei de guar-
da-roba, bus llançadora des de l'estació de 

Rodalies de Llinars i avituallament. Inscrip-

cions adreceu-vos a www.maorirace.com.

 

Granollers serà la capital de l'es-

port adaptat català el cap de set-

mana. La ciutat s'ha bolcat per 

celebrar la 14a edició dels Jocs 

Catalans d'Esport Adaptat, que 

impulsa la Federació Catalana 

d'Esports de Persones amb Dis-

capacitat Física (FCEDF). Les ins-

tal·lacions municipals s'ompliran 

amb prop de 250 esportistes d'en-

tre vuit modalitat –el bàsquet en 

cadira de rodes, el vòlei terra, el 

pàdel en cadira de rodes, la petan-

ca inclusiva, la natació, el water-

polo adaptat, l'hoquei en cadira 

de rodes elèctrica i el quad rugbi–. 

"És la nostra gran festa ma-
jor de l'esport adaptat català. 
Moltes de les disciplines faran 
sevir aquests jocs per tancar 
la temporada", deia el president 

de l'FCEDF, Jordi Giménez, durant 

l'acte de presentació de dimecres 

a l'Ajuntament. "És una oportu-
nitat per visibilitzar els reptes 
que seguim tenint com a ciutat 
amb l'esport adaptat", admetia 

l'alcaldessa, Alba Barnusell. Els 

diferents esports es disputaran 

entre el pavelló municipal El Con-

gost, el Tennis Pàdel, el Club Pe-

tanca, les Piscines Municipals, el 

Municipal El Tub i el Pàdel Indoor.

A més, d'entre la cinquantena 

d'equips, n'hi ha tres de grano-

llerins –el Dracs d'hoquei en cadi-

ra de rodes, el Club Bàsquet Gra-

nollers i l'Spartans quad Rugbi–. 

JL.R.B.

COMPETICIÓ ADAPTADA ELS EQUIPAMENTS GRANOLLERINS ACULLEN VUIT MODALITATS

Uns 250 participants als
Jocs Catalans d'Esport Adaptat

PRESENTACIÓ  Amb Jordi Giménez, Alba Barnusell, Ariadna Balmes i Pau Navarro

El Dracs guanya l'estatal 

d'hoquei en cadira de rodes

GUANYA ELS QUATRE PARTITS DE LA FASE FINAL D'ALCOBENDAS

DRACS

TRIOMF  Celebració de l'equip granollerí a Alcobendas (Madrid)

El Dracs CEA, de Granollers, ha 

guanyat el Campionat d'Espanya 

de clubs d'hoquei en cadira de ro-

des elèctrica. L'estatal va tenir lloc 

el cap de setmana passat a la loca-

litat madrilenya d'Alcobendas i el 

conjunt granollerí va imposar-se 

als quatre partits disputats. 

El Dracs no va cedir en cap par-

tit, que ja dissabte va demostrar 

que era el millor amb els triomfs 

contra l'Alcobendas (8-2), el Le-

vante Masclets (7-2) i l'ADB Bar-

berà (12-7). Precisament, en la 

final el conjunt granollerí es va 

tornar a veure les cares amb l'al-

tre equip català de la fase final es-

tatal i va repetir triomf. A la final 

de diumenge, el partit va comen-

çar amb força igualtat entre els 

dos equips. El resultat al descans 

era de 5 a 3 favorable al Dracs, i a 

la segona part es va disparar fins 

al 12 a 4 final. 

"Afrontem la competició amb 
il·lusió perquè ens agrada visi-
bilitzar el nostre esport a la ciu-
tat", deia Pau Navarro, jugador de 

l'Spartans. En l'acte de presenta-

ció també hi havia l'entitat Capaç 

i Vàlida, i una de les seves porta-

veus, Ariadna Balmes, va animar 

"a fer esport adaptat perquè les 
persones discapacitades no te-
nim cap límit".  JL.R.B.
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Desastre al final del Gran Premi 

de Catalunya de MotoGP per Aleix 

Espargaró (Aprilia). El pilot valle-

sà estava tocant la segona posició 

a la cursa quan ha afluixat en l'úl-

tima volta, pensant que la compe-

tició ja havia acabat. Espargaró va 

perdre fins a quatre llocs, tot i que 

va poder acabar cinquè. 

Aleix Espargaró començava la 

cursa al Circuit de Barcelona-Cata-

lunya de la millor manera: des de 

la pole position. El de Granollers no 

va poder retenir  aquest primer lloc 

massa temps i a la primera volta es 

va superar el líder del Mundial, Fa-

bio Quartararo (Yamaha). Més en-

davant, també es va avançar el ma-

drileny Jorge Martín (Ducatti), però 

Espargaró li va poder plantar cara. 

Els dos pilots van iniciar una lluita 

per la segona plaça que Quartararo 

va aprofitar per escapar-se.

Amb Fabio Quartararo centrat a 

mantenir el seu avantatge, a Espar-

garó i Martín s'acostava perillosa-

ment Johann Zarco (Ducatti). En la 

penúltima volta, Aleix Espargaró 

reduïa notablement i de forma ines-

perada la velocitat de la seva moto. 

Tant el públic com l'equip Aprilia 

observaven amb incredulitat el que 

estava succeint, quan tot apuntava 

a una avaria mecànica. Com va ex-

plicar el mateix Aleix Espargaró al 

final de la cursa, es tractava d'una 

errada del granollerí, que havia do-

nat per finalitzada la cursa abans 

d'hora, en confondre's amb el mar-

MOTOR | Motociclisme  FABIO QUARTARARO GUANYA EL GRAN PREMI DAVANT 60.068 AFICIONATS

La pífia d'Aleix Espargaró 
el deixa fora del podi 

Maria Barranco, del Club Pati-

natge Artístic Les Franqueses, ha 

guanyat el Campionat de Catalu-

nya Júnior de Solo Dance després 

d'una gran exhibició. El català va 

reunir els millors esportistes de 

la disciplina fa dues setmanes a 

Cunit (Tarragona) i el club fran-

quesí va sumar un total de tres 

medalles, amb un or, una plata i 

un bronze. 

Precisament, la plata també va 

ser en la categoria júnior femeni-

na perquè la segona classificada 

que va disputar l'or a Barranco va 

ser la seva companya, Marta Do-

mingo. Així, el club franquesí va 

Maria Barranco guanya 

el català júnior a Cunit

PATINATGE ARTÍSTIC  ÉS UNA DE LES FAVORITES PER A L'ESTATAL

protagonitzar el podi júnior feme-

ní amb dos dels tres esglaons. El 

bronze del club vallesà va ser en la 

categoria júnior masculina, amb el 

tercer lloc de Miquel Pagès. 

En categoria sènior, també van 

prendre part Núria Domingo i 

Marta Sallent, que van lluitar per 

les medalles i van acabar en un 

meritori quart i cinquè lloc, res-

pectivament.

Els cinc esportistes, entrenats 

per Carla Pey i Max Santos, han 

aconseguit el bitllet per disputar el 

Campionat d'Espanya júnior i sèni-

or, que tindrà lloc a finals de juny a 

Torredembarra (Tarragona). 

cpa les franqueses

FELICITAT  Els tres podis del Club Patinatge Artístic Les Franqueses

POLIESPORTIU

L'Ajuntament de les Franque-

ses recupera la Diada del Joc i de 

l'Esport per tancar la temporada 

esportiva amb exhibicions i acti-

vitats lúdiques. La jornada tindrà 

lloc dissabte, de 9 a 13 h, als dife-

rents espais de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d'Avall. 

La primera activitat s'iniciarà a 

les 9.15 h amb l'escalfament per 

a participants de les Escoles Es-

portives Municipals de bàsquet, 

d'handbol, de voleibol i de bàd-

minton a càrrec de tècnics del 

complex esportiu. Posteriorment, 

a les 10 h, es farà una competició 

d'handbol 4x4, bàsquet 3x3, bàd-

minton  i voleibol. També hi hau-

rà un parc infantil amb inflables. 

A les 12 h, l'Escola Municipal de 

Karate farà una exhibició i a les 

12.30 h, hi haurà un esmorzar i el 

lliurament d'obsequis. 

Dissabte se celebra 

la Diada de l'Esport 

a Corró d'Avall

cador instal·lat al Circuit. El descuit 

del vallesà el van aprofitat Martín, 

Zarco, Mir i Marini per superar-lo. 

Espargaró va tornar a posar-se en 

mode competició quan es va ado-

nar de l'errada, al tercer revolt. El 

granollerí només va poder superar 

a Luca Marini a l'última volta per 

acabar en cinquena posició, lluny 

del podi que tenia a les mans.

60.068 aficionats a la cursa
Un total de 60.068 aficionats van 

presenciar el Gran Premi de Moto-

GP en directe des de les tribunes i 

les zones de Pelouse del Circuit 

de Barcelona-Catalunya. Sense 

comptar el parèntesi pandèmic, 

aquesta és la xifra d'entrada més 

circuit

POLE POSITION  Pol Espargaró sortia des del primer lloc

"NO HI HA GAIRE A DIR, EXCEPTE 
DEMANAR DISCULPES A L'EQUIP I AFICIÓ"

 Aleix Espargaró (Aprilia) no oblidarà fàcilment la cursa de MotoGP del Circuit 
de Barcelona-Catalunya per la confusió en l'última volta. El pilot granollerí, que 
havia estat el més destacat del cap de setmana del Gran Premi de Catalunya, va 
acabar amb un cinquè lloc i abatut per la pífia –va celebrar el segon lloc quan 
encara faltava una volta per acabar–. Això sí, va admetre l'error des del primer 
moment i s'ha mostrat convençut de tornar amb més força al següent gran premi, 
a Alemanya, el 19 de juny. "No hi ha gaire a dir, excepte demanar disculpes a 

l'equip. Va ser un error meu, després d'un cap de setmana pràcticament 

perfecte. Vaig entendre malament el cartell. El nostre garatge està molt 

a prop des d'on surts de l'últim revolt i, estant completament concentrat, 

només vaig mirar fins a quin punt estava Jorge Martin darrere meu al meu 

tauler de boxes, mentre que la torre de la pista mostrava "L0" i això em va 

fer pensar que era l'última volta", s'explicava Espargaró després de la cursa 
pels mitjans oficials de l'equip Aprilia, i afegia: "no em puc permetre el luxe 

de cometre errors com aquest". Tot i acabar cinquè al circuit vallesà, el germà 
gran dels Espargaró ocupa el segon lloc de MotoGP amb 125 punts, a 22 punts 
del líder, Fabio Quartararo (Yamaha). "Dia de test difícil, sense ganes i sense 

energia positiva, però amb aquest gran equip que tinc tot és una mica més 

fàcil. En Alemanya, recuperaré el que vaig perdre, ho asseguro", va dir dilluns 
el vallesà, just després de completar una jornada de tests oficials al Circuit. La 
pròxima cita, doncs, serà el Gran Premi d'Alemanya. 

baixa des de 1997, quan no es va 

arribar als 60.000 aficionats a la 

cursa. Amb tot, la graderia va em-

bogir amb el triomf del francès Fa-

bio Quartararo, que va dominar la 

cursa  des del primer moment. El 

podi es va completar amb el segon 

lloc de Jorge Martín i el tercer de 

Johan Zarco. 

Curses disputades a Moto 2 i 3
Les curses de Moto 2 i Moto 3 van 

tenir també un gran atractiu i van 

ser molt disputades. En Moto 2, el 

campió va ser l'italià Celestino Vi-

etti (Mooney VR46 Racing Team), 

i en Moto 3, va guanyar Izan 

Guevara (Valresa GASGAS Aspar 

Team).  s. casanovas

Tampoc va ser la millor la cursa per 
Pol Espargaró (Honda). El petit dels 
germans granollerins va iniciar bé el 
Gran Premi de Catalunya, tot situant-
se al top 10. El pilot, però, va anar 
caient posicions ràpidament, fins a 
acabar a la 17a plaça. "Hem tingut falta 
d'adherència en comparació amb les 
sessions anteriors, per desgràcia. És 
realment decebedor perquè he fet 
una gran sortida i estava amb el grup 
capdavanter", explicava en acabar 
la cursa Pol Espargaró, afectat per la 
posició baixa en una cursa especial, 
prop de casa. L'Espargaró d'Honda 
ocupa el 15è lloc de la classificació 
general de MotoGP amb 40 punts, que 
són els mateixos amb els que va arribar 
a la cursa vallesana, ja que no va poder 
puntuar al Circuit. 

POL ESPARGARÓ, 
QUEDA AL 17è LLOC

ESCALADA

Després de dos anys d’aturada per 

la pandèmia, el cap de setmana 

passat va arrencar la quarta edició 

del Climbing Festival, organitzat 

per Illa Sports i Indoorwall Grano-

llers, amb una escalada infantil. El 

Climbing Festival continua aques-

ta setmana amb una conferència 

d’alpinistes d’elit, a càrrec d’Ana 

Belén Argudo i Jorge Díaz avui, di-

jous, al Cinema Edison (20 h).

A més, dissabte arribarà el 

plat fort amb l’Open Bloc Urbà, 

que convertirà Granollers en una 

ciutat escalable, ja que els com-

petidors podran escalar edificis 

públics. L’organització ha dema-

nat els permisos necessaris i pro-

porcionarà un mapa amb els dife-

rents indrets. Els que assoleixin 

més puntuació passaran a la final, 

que es disputarà a les instal·laci-

ons de l'Indoorwall Granollers. 

L'escalada infantil 

inicia el 4t Climbing 

Festival Granollers
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En la festa d'estrena de la nova seu 
de CENTURY 21 URBAN no hi va fal-
tar de res. Un generós catering; mú-
sica, amb la veu de Carrie i acom-
panyament a la guitarra, i fi ns i tot 
gelats per a tots els presents de la 

Concorreguda estrena de la 
nova seu de la immobiliària 
Century 21 Urban a Parets

IMMOBILIÀRIA / L'AGÈNCIA ESTÀ LIDERADA PER RAÜL MARTÍNEZ I ES TROBA EN EL TOP TEN DE LA XARXA CENTURY D'ESPANYA I PORTUGAL

gelateria paretana Gelato di Fabio, 
que va dur un carret per a l'ocasió. 
No hi van faltar lògicament les per-
sones que formen l'equip de Century 
21 Urban, un staff conformat per una 
quinzena de persones a banda de la 
gairebé quarentena de comercials 
(una desena dels quals, en període 
de formació). Entre els nombrosos 
assistents destaca la presència de 

CENTURY 21 URBAN estrenava el 

passat 31 de maig les seves noves 

i flamants instal·lacions, situades a 

Parets del Vallès. Amb el lideratge 

del broker Raül Martínez, Century 21 

Urban ha esdevingut  una marca de 

referència en el sector immobilari al 

Vallès Oriental, La delegació, que es 

troba en el Top Ten de la xarxa 

Century a la Península, està 

establerta a Parets des de l'any 2015.

☞ Avinguda Catalunya, 118 · PARETS
century21.es/agencias/urban · urban@century21.es · 933 60 67 27

A l'acte hi van assitir els 
màxims responsables de 
Century 21 a la Península i 
també l'alcalde de Parets i 
representants polítics locals 

l'alcalde de Parets, Francesc Juga-
do, així com d'altres membres del 
govern local i representants de tot 
els partits. També cal posar de re-
lleu l'assistència de Joaquim Rocha 
de Sousa i de Ricardo de Sousa, pre-
sident i CEO de Century 21 d'Espa-
nya i Portugal, respectivament [en la 
imatge superior dreta, al costat de 
Raül Martínez, al mig de tots dos].
   Amb una superfície de 400 metres 
quadrats, l'agència pot oferir ara un 
millor servei al client, en horari inin-
terromput de dilluns a divendres de 
9 a 20 h. I també ha posat en mar-
xa un espai de formació comercial, 
l'Aula C21, per treballar aspectes de 
màrqueting i marca personal. ❉

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

JUNY
2022

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

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

10 DE JUNY
De 9.30 a 12 h 

SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Coneix tot l’imprescindible: 
tràmits, fiscalitat, ajuts, 
capitalització de prestació 
de l’atur.

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec del servei 
d’emprenedoria.

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

13 DE JUNY
De 9 a 14 h 

12 RECEPTES PER A 
GESTIONAR AMB ÈXIT 
LES FINANCES 
DE L’EMPRESA
Conèixer aquells aspectes 
bàsics de les finances, que 
qualsevol professional i/o 
persona empresària hauria de 
saber fer i gestionar.

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec de Núria Soriano Mas. 

17 DE JUNY
De 9.30 a 12 h 

CANVAS 
I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular 
metodologia àgil per 
desenvolupar la teva idea 
de negoci i crear el teu pla 
d’empresa.

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec del servei 
d’emprenedoria.

21 DE JUNY
De 10 a 12.30 h 

CIBERSEGURETAT. 
PROTEGEIX LA TEVA 
INFORMACIÓ
Coneix quins són els 
riscos existents en l’entorn 
empresarial relacionats amb 
la ciberseguretat.

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec de Pedro Ródenas.

És un concurs d’idees de negoci que permetin optimitzar l’aprofitament dels residus/recursos 
del portal GRID Granollers. Cerquem solucions basades en la innovació, la creativitat i la creació de valor, 

ajustades als principis del model de l’economia circular. 

Presentació de sol·licituds 1a fase: fins al 15 de juliol de 2022 · Més info: www.gridgranollers.com/competicio-gr-idees
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‘El baile’, segons Edward TamayoUn viatge geogràfic i musical
El ballarí i coreògraf colombià Edward Tamayo impartirà un 

taller d’improvisació guiada de moviment, dissabte al Centre 

d’Arts en Moviment de Roca Umbert (11 a 14 h). La classe, de nivell obert, prendrà com a punt de partença la influència de la 
cultura colombiana i la seva relació amb el ball com a celebració.

Dissabte (12 h) hi ha una nova cantada itinerant del 

col·lectiu Avui cantem. Ja han anunciat el repertori i

inclou cançons de tots els estils i per a tots els gustos: 

Vora el gran riu, Boig per tu, Que tinguem sort, El canó 

de Palamós, Al vent i fins a una vintena de títols més.

CULTURA

Més d'una seixantena d'activitats 
i propostes conformen la pro-gramació d'estiu a la ciutat, que arrenca aquest dissabte i s'allar-garà fins a finals de juliol. Amb el títol genèric L'estiu a Granollers, 

el programa presenta una oferta 

de teatre, música, dansa, cinema, festes populars i exposicions que, 
en bona part, es viuran al carrer i sense restriccions. Com ha expli-
cat la regidora de Cultura, Maria Villegas, l'objectiu volgut és el de 
"recuperar l'espai públic com a 

escenari".De manera intencionada, s'han  aplegat sota aquesta marca les 
programacions dels diferents equipaments i entitats culturals, juvenils i veïnals. Així, s'inclouen 
cites habituals de cada any com la 

revetlla de Sant Joan, la romeria del Rocío al Parc Firal, l'Aplec 
Sardanista al parc Torras Villà, 

les festes als barris de Can Bassa, Can Gili i el Lledoner, la Lluïda de 
Palou, el festival Musik N Viu, el ral·li fotogràfic Granollers es re-

vela o els cicles Cinemafreshhh i 

Obert x Vacances a Roca Umbert. També celebracions de cultura 
popular com  la Diada dels Diables de Granollers i del Drac petit, que inauguren l'agenda, i les exposici-
ons i activitats als centres cívics, 

La vida cultural reconquesta l'espai 
públic durant 50 dies de juny i juliol

ARTS ESCÈNIQUES  LA PROGRAMACIÓ DE MOLTS EQUIPAMENTS SURT A L'EXTERIOR, AMB UN CLAR PROTAGONISME DE LA MÚSICA EN VIU

C. R.

PRESENTACIÓ  La programació es va donar a conèixer dimecres a La Telabiblioteques i museus, amb dues sortides arqueològiques al castell de Samalús. En paraules de l'alcal-dessa, Alba Barnusell, és una pro-

gramació "diversa, àmplia i que 

vol arribar a molts llocs i perso-

nes de la ciutat".

La música, protagonista
Sobresurt l'oferta musical, amb 
12 nits de concerts de diferents 

estils. El Musik N Viu torna al Parc Firal al juliol amb propostes de 

música electrònica, soundsystem i 

una nit amb el grup The Tyets, Na-

tiva i Lola and The Rhinos. 

Els carrers de Roca Umbert tam-bé seran el marc de les actuacions 
de l’Obert x Vacances, amb la mú-

sica de Magalí Sare, Momi Maiga 

i Elena Gadel amb Marta Robles. 

Com a novetat, el Teatre Auditori 

de Granollers programa dues ci-

tes  nocturnes de música clàssica 

a l’aire lliure. Els centres cívics s’uneixen als suggeriments musi-

cals amb una nova edició del cicle 

Les dones prenen l’escenari –amb 

Aiala & El Tornado, Memi Sillah 

Group, La Reina i Indee– i el cine-ma a la fresca inclourà la projecció 
musicalitzada del clàssic Nosfera-

tu –que celebra el centenari– amb una sessió en directe amb els Dj’s 
Letung, Monkey i Babar a Roca Umbert. També es projectaran 
pel·lícules al Parc Torras Villà i a 

la plaça de Can Gili.

Arts escèniques a Roca Umbert
El teatre, la dansa i el circ tindran 

el seu escenari a Roca Umbert, amb l'espectacle de clown Herèn-

cia de la companyia Industrial 

Teatrera i Los nadie del col·lectiu 

de dansa integrada Liant La Tro-

ca; la mostra itinerant de teatre 

de carrer Sufumato; una jam de teatre amb Arsènic; una revetlla 
de swing amb música en directe i 

els itineraris de dansa Venaestar, 

Moi-Je, Cuerpos resonantes i Blue 

Monday.

El públic familiar podrà triar 

entre  els Diverestius i les tardes 

Kanalla dels centres cívics i la pro-

gramació de La Tela amb el Plane-tari i els tallers de ciència familiar. 
Tota la programació disponible  

a www.granollers.cat/segueixcul-

tura. 

El Teatre Auditori tornarà a ser 

un dels escenaris de la Festa Ma-jor. Pels més previsors, ja s’han 
posat a la venda les entrades anti-

cipades dels dos espectacles pro-

gramats. D’una banda, Quim Mas-

ferrer, el conegut presentador 

del programa de TV3 El foraster, 

portarà a escena el divendres 26 

d’agost (20 h) Bona gent, el mun-tatge que vol ser un homenatge al 
públic, convertit en protagonista d’aquesta experiència.

L’endemà dissabte, 27 d’agost 

(21 h), Abbey Road –una de les 

millors bandes tribut a The Be-

atles del món– oferirà un concert 

amb motiu dels 30 anys de tra-jectòria, recreant amb fidelitat el so original del mític quartet de 
Liverpool.Les localitats es poden adquirir a través del web www.teatreaudi-

toridegranollers.cat i a les taqui-
lles del TAG en l’horari de funci-onament: els dijous de 10.30 a 13 
h i de 17 a 19.30 h i els divendres 

de 17 a 19.30 h. Per Sant Joan les 

La xarxa de centres cívics exhi-beix els fruits dels diferents cur-sos que acullen i de les entitats que aixopluguen. El programa ar-renca avui dijous (18 h) a Palou, amb una exposició d’artesania que restarà oberta al públic fins al 16 de juny. A les 18.45 h es farà una exhibició de les entitats al 
pati de les antigues escoles, amb ball country. tai-txi i rescat caní, a la que seguirà un berenar.

L’endemà divendres serà el torn 

de Jaume Oller. A les 17.30 h i a la 

rambla, davant de l’equipament, 
s’obrirà la mostra de labors en públic. També s’exposaran els tre-balls del club del punt i el ganxet i punt de creu i els projectes de fo-

tografia digital. A les 19 h es farà 

una classe de guitarra oberta.

Dimarts el Centre Cívic Nord in-augurarà l'exposició de dibuix de l'AV del Lledoner (18 h), una clas-

se oberta de balls, seguida d’una 

classe oberta de zumba i una ac-tuació teatral amb Vallès Músic, del barri de l'Hostal. 

TAG

QUIM MASFERRER

Teatre d'humor i clàssics del 

pop per viure la festa major

Mostres de final de curs 

dels tallers als centres cívics

taquilles estaran obertes el dijous 
23 de 10.30 a 13 h, però tanca-des el divendres 24. Del 18 al 24 
d’agost (ambdós inclosos) les ta-quilles del teatre també estaran 
tancades. 

EL TEATRE AUDITORI  HA POSAT A LA VENDA LES ENTRADES PER QUIM MASFERRER I ABBEY ROAD ELS EQUIPAMENTS EXPOSEN LES CREACIONS FETES PELS USUARIS

De l'aula de
l'escola al carrer

Els alumnes d'Arsènic 

estrenen 'Cíclics'

Aquesta setmana hi ha tres pro-

postes amb el segell de l’Escola 

Municipal de Música i Conservato-ri Josep Maria Ruera. Avui dijous (19 h) la sala d'actes del centre 
serà l’escenari d’un concert de 

música antiga a amb entrada gra-tuïta, a càrrec de l'alumnat del De-

partament de Música Antiga.

L’endemà divendres, programa 

doble amb dues activitats obertes 

i a l’aire lliure: Bufa el vent! (18 h), un concert davant de l’equipa-ment amb conjunts i cambres del 
departament de vent, i Orquestres 

a la fresca! (19.30 h), a la plaça de l’Església, protagonitzat per or-questres de vent i corda de GP. 

Cíclics és el títol de l'espectacle que els alumnes de l'espai de cre-ació Arsènic estrenen a l'escenari 
de Llevant Teatre. Les funcions 

tindran lloc divendres, dissabte 

(20 h)  i diumenge (19 h). El mun-

tatge, dirigit per Ferran Farré, és 
una creació col·lectiva de teatre físic que s’endinsa en la poètica i 
l’univers del caminar. 

Els 11 actors i actrius formen part de l'alumnat que cursa el 

primer any del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Ac-

tuació Teatral. 

BREUS
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LITERATURA  L'ANÒNIMS ACULL EL BLOOMSDAY, AMB TRACY SIRÉS I JAUME ARNELLA, ENTRE D'ALTRES

Posant veu a l''Ulisses' de Joyce
El Bloomsday és una de les mos·
tres més genuïnes de la influència 
de la literatura. Des de 1954 se 
celebra cada 16 de juny a Dublín 
i a moltes altres parts del món, 
concebuda com la celebració 
d’un dels autors irlandesos més 
universals, James Joyce, i la que 
segurament és la seva obra més 
coneguda, l'Ulisses. En essència, la 
festa consisteix a reviure els esde·
veniments narrats a la novel·la i 

seguir el periple del seu protago·
nista, Leopold Bloom, tot plegat 
amanit amb actes culturals i gene·
roses dosis de cervesa negra.

Dimecres el restaurant llibreria 
Anònims viurà una particular Re-

vetlla Bloomsday (19 h), en què 
tothom qui ho vulgui és convidat 
a llegir una de les 717 pàgines que 
conformen la voluminosa novel·la 
de Joyce. Alguns intèrprets també 
hi faran cap, per cantar tonades 

tradicionals irlandeses. És el cas 
de la cantautora Tracy Sirés, el ro·
mancer Jaume Arnella, Josep Mer·
cader i altres. 

Aquesta activitat musical i lite·
rària forma part del cicle de vet·
llades organitzades mensualment 
per l’artista i activista cultural 
Jordi Pagès en aquest del carrer 
de Ricomà. En aquest cas, excep·
cionalment, el cicle abandona els 
dijous per dimecres.  

Avui, dijous, es posa en marxa la 
tercera edició d’Opera Aperta, el 
festival d’art i paraula de Grano·
llers que fins diumenge desplega·
rà un programa d'activitats sota 
el títol genèric Rastre, deriva, vi-

atge, tot proposant un seguit de 
reflexions “sobre aquesta gran 

metàfora que és la noció de vi-

atge i els diferents sentits del 

viatjar”. Produït pel Museu de 
Granollers i protagonitzat per in·
tel·lectuals, teòrics, artistes i cine·
astes, l’objectiu és el de “conver-

tir la ciutat en espai de diàleg”.
L’acte d’obertura, avui a les 19 

h al Museu, duu per títol Spuren, 

de Francesc Abad: rastre, testimoni 

i memòria. El viatge (necessari) al 

passat i tindrà com a eix una instal·
lació de 1988 de l’artista conceptual 
Francesc Abad, que forma part del 
fons del Museu i que és la que ha 
inspirat el leitmotiv del festival. Una 
part de la seva producció s’ha cen·
trat en la memòria cultural d’Euro·
pa i en temes com l’oblit, la barbàrie 
i la necessitat de la memòria.

Artistes en diàleg
La xerrada anirà a càrrec de la his·
toriadora de l'art, investigadora i 
professora Gemma Domènech. La 
seva aportació es complementarà 
amb una intervenció artística de 

la fotògrafa granollerina Lurdes R. 
Basolí i de la historiadora i artista 
visual brasilera Francele Cocco, 
totes dues rellegint l’obra d’Abad. 
Basolí tanca d’aquesta manera una 
residència de tres anys al museu 
de la ciutat, reinterpretant obres 
del fons d’art. La proposta es tan·
carà amb una intervenció musical 
de la cantautora i poeta granolleri·
na Ivette Nadal, que interpretarà 
les Corrandes d’exili de Joan Oliver. 

Enguany el festival surt al car·
rer, a la Porxada com a lloc de 
conversa compartida, amb pro·
postes artístiques i participatives, 
gratuïtes i obertes a tothom. Com 
avançàvem a l'edició passada, 
fins diumenge tindran lloc cinc 
diàlegs, una xerrada, una tertúlia 
filosòfica nocturna, un espectacle 
performàtic, una acció escènica 
i una projecció amb cinefòrum, 
amb convidats com el cineasta 
David Trueba o l'antropòleg i es·
criptor Albert Sánchez Piñol. Més 
informació a somgranollers.cat.  

ART  DISSABTE ELS DIÀLEGS SORTIRAN AL CARRER, A LA PORXADA

Arrenca el festival Opera 

Aperta, una reflexió sobre 

el concepte de viatge

Des de “Waikiki del Vallès”, 
vestit amb una camisa florejada i 
amb un ukelele entre les mans, el 
cantautor granollerí David Delga·
do –que es presenta amb el nom 
artístic de Bitter– acaba de pu·
blicar Blau Hawaii, “una cançó 

fresqueta per aquest estiu, per 

cantar-la, ballar-la i gaudir-la”.
El nou single ja es pot escol·

tar a la plataforma Spotify i està 
acompanyat per un videoclip a 
YouTube enregistrat a Gate 24, 
l’estudi de so de Santa Perpètua 
de Mogoda que dirigeix el produc·
tor i company musical de Bitter, 
Roger Gascón. L’autor explica que 
“tot i utilitzar ritmes més actu-

als, el tema no perd de vista els 

orígens, on planegen els Beach 

Boys o el mateix Elvis Presley 

en el seu títol”. 
Bitter és el projecte musical en 

solitari de Delgado, cantant i gui·

Banda sonora a l'estiu

MÚSICA  DAVID BITTER PUBLICA EL NOU SINGLE 'BLAU HAWAII'

tarrista del grup No Badis!!! i neix 
“de la necessitat de mostrar tot 

un grapat de cançons compos-

tes durant anys d’experiències 

musicals, fetes al marge i guar-

dades en el calaix”. De moment 
la seva discografia inclou tres tí·
tols, Esperant que surti el sol, Ca-

sualitats i Musutruk, que oscil·len 
entre el pop·rock i el folk. 

D.B.

DAVID DELGADO, BITTER

Diumenge el director David 
Trueba serà a l'Edison a la 
projecció de 'Vivir es fácil 

con los ojos cerrados'
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 9 al diumenge 12 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 15º 30º 18º 32º 19º 33º 20º

BÀSQUET. DISSABTE 11, 18.10 h
CB GRANOLLERS - CB TARRAGONA B
Pavelló del c. Girona. Amb Carles Garcia

Depenent del resultat, el CB Granollers jugarà
la fi nal (18.05 h) o bé un partit pel tercer i quart 
lloc (20 h).
Pavelló municipal els Joncs (Cunit). 
Amb Carles Garcia

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

A la ciutat ja es respira olor de pólvora. I és així per-

què dissabte els Diables de Granollers celebraran 

una diada de la colla d'allò més especial, sense res-

triccions i en la qual es festejarà el 30è aniversari de 

la colla Jove i el 25è aniversari de la colla Infantil. 

Serà una jornada plena d'activitats que començarà 

ben d'hora. A les 9.30 h la plaça de l'Església resso-

narà amb la Tronada d'Inici, seguida d'una timbala-

da. De 10.30 a 15 h la plaça serà l'escenari d'un ver-

mut musical amenitzat per l'escola de música Aula 

de Música l'Orquestra i una vinilada.

A partir de les 21.30 h arribarà l'hora de la veri-

tat, amb dos correfocs, primer l'infantil i després el d'adults, des de la plaça de la Corona i �ins a la Porxa-
da, passant pels carrers d'Anselm Clavé i Sant Roc. A banda dels am�itrions –les colles Infantil, Jove i Gran dels Diables de Granollers–, també hi prendran part 
la colla Infantil del ball de Diables de Cervera, els 

Carranquers, el Ball de Diables infantil de Vilanova 

i la Geltrú, la colla Infantil del Front Diabòlic de la 

Garriga, la colla Jove del Ball de Diables de Ribes i el Ball de Diables els Petits del Foc de les Roquetes. IL
·L
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TR

AC
IÓ

: P
AU

 F
AR

EL
L

Sant 
Joan

Per anar fent caliu, Diables ha organit-
zat una rifa amb un premi especial: una 
panera amb material pirotècnic variat, 
cedida per l'empresa de Lliçà d'Amunt 
Pirotècnia Garcia i valorada en 200 eu-

ros. Les butlletes, a un preu de 2 euros, es podran adquirir 
el dia de la diada. El sorteig se celebrarà el 21 de juny (20 h), 
en directe pels comptes d'Instagram i Facebook.

EL DRAC PETIT, TAMBÉ AL CARRER
■ Aquest intens cap de setmana de foc tindrà continuïtat 
l'endemà diumenge, amb motiu d'un altre aniversari. La co-
lla del Drac de Granollers va fent camí, festejant els 30 anys 
de vida en el moment en què ho han pogut fer amb norma-
litat i amb la mirada posada a la festa major. Fins aleshores, 
van celebrant diades. El 14 de maig el protagonista va ser el 
Drac gran i diumenge serà el torn del Drac petit i els seus 
menuts portadors. La cercavila festiva es posarà en marxa 
a les 17 h a la plaça Maluquer i Salvador i comptarà amb la 
participació del Drac Petit de Montornès, els Draguets dels 
Blaus i les Cuquetes i Cucots dels Blancs com a convidades.

ELS POPULARS CLICS
UNEIXEN ADULTS I 
NOVES GENERACIONS
Granollers ha tornat a convertir-se en 
la capital de l'univers en miniatura dels 
populars clics de Playmobil, a través de 
la fira que aquest cap de setmana llarg 
ha ocupat Roca Umbert. La mostra –
orientada als col·leccionistes i al públic 
en general– ha inclòs exposicions de 
diorames, tallers de treballs manuals, 
zona de jocs, concursos i parades de 
venda de productes, tant novetats com 
referències antigues o descatalogades.

XAVIER SOLANAS

ROCA UMBERT HA ACOLLIT UNA FIRA D'AQUESTA JOGUINA CREADA A ALEMANYA EL 1974

Els Xics de Granollers participa-

ran en la Trobada de Colles Cas-

telleres del Vallès Oriental que 

tindrà lloc diumenge a Caldes de 

Montbui, conjuntament amb la 

celebració del 25è aniversari dels 

Bastoners d'aquest municipi.

Les activitats arrancaran a les 10.30 h a la cruïlla dels carrers Pi 
i Maragall i Homs, amb una cerca-

vila bastonera. Formaran part de 

la comitiva els Xics, els Castellers de Mollet, els Manyacs de Parets 
i els Castellers de Caldes, que en 

Xics, a la trobada comarcal

ELS DE GRANA TAMBÉ FORMARAN PART DE LA CERCAVILA BASTONERA A CALDES DE MONTBUI

alguns trams del recorregut aixe-

caran pilars de 4. 

Arribats a la plaça de l'Església, 

els Bastoners faran el lluïment 

final i colles castelleres enceta-

ran la seva actuació. En acabar la 

jornada se celebrarà un dinar de 

germanor, seguit d'un concert del grup de versions Ron & Papas i 
sessió de DJ fins al vespre.

TRADICIÓ LA COLLA DELS DIABLES I EL DRAC PETIT CELEBREN ELS RESPECTIUS ANIVERSARIS

Un cap de setmana infernal



DJ, 9 JUNY 2022 23

Ral·li fotogràfi c, amb recorregut infantil
El 23è ral·li fotogràfic Granollers és revela! es farà 

diumenge, a partir de les 9 h. La sortida serà des de 

la plaça de la Corona i les inscripcions prèvies es 

tanquen avui, dijous, a granollers.cat/rallifotografic o als 

centres cívics. També es podran fer in situ, de 9 a 11 h.

La vuitena edició de Mollet és Fira que 

se celebrarà des d'avui i fins diumenge, 

al centre de la ciutat, comptarà amb la 

participació d'almenys 250 establiments 

i la instal·lació de 150 expositors dels 

sectors de l'automoció, alimentació, 

comerç i serveis. Així, la cita reunirà 

en un mateix cap de setmana tots els 

sectors comercials –gourmet, motor i 

comerç i serveis– que ocuparan 11.000 

m2 del centre de la ciutat. En concret, 

el sector de l'automoció, es podrà 

visitar a l'avinguda de la Llibertat, l'Illa 

i la plaça Major i els de l'alimentació, 

comerç i serveis, s'ubicaran a les ram-

bles Fiveller i Balmes, al carrer de Barcelona i al parc de les Pruneres.

Mollet és Fira comptarà amb tot un programa d'activitats paral·leles per 

amenitzar la mostra. Entre aquestes hi haurà el concurs de dibuix infantil amb el 

nom La Fira, que organitza Decathlon per a nens i nenes menors de 12 anys. El 1r 

premi serà una bicicleta, el 2n, un patinet, i el 3r, equipament esportiu. A més, hi 

haurà activitat cultural i festiva que inclourà concerts itinerants, balls, festa de 

l'escuma, pallassos, simuladors de conducció de Fórmula-1 o cotxes elèctrics 

teledirigits per a pares i fills. Divendres al vespre també se celebrarà El Mercat 

també és Fira, una mostra de degustació dels productes del Mercat Municipal.

Mollet recupera amb 150 

estands la fi ra multisectorial 

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 9

18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Parlem de l'orientació 

sexual i de gènere, tens dubtes?

DIVENDRES, 10

Tot el dia. Fins diumenge
15a Romería del Rocío

17 h Espai Can Prat
4t Vermut Feminista

18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem la festa jove

DISSABTE, 11

9 h Zona Esportiva de Corró d'Avall
Diada del joc i l'esport

10 h Hotel Ciutat de Granollers
Homenatge a la gent gran de l'AV 

de Bellavista 

11 h Casal Parroquial de Llerona
Concert de la coral Xeremella

17.30 h Casal Cultural de Llerona
Concert benèfi c d'Apadis amb les corals 
Xeremella i Aprodisca de Tarragona

19 h Pl. de l'Ajuntament
Havaneres per la gent gran

DIUMENGE, 12

8 h Pl. Can Ganduxer
Sortida de natura

DIJOUS, 9

11 h Arxiu Municipal 
Portes obertes a l'Arxiu i mostra de 

documents. Què passava a Granollers 

fa 100 anys?

18 h Centre cívic Palou
La Mostra del centre cívic Palou

19 h Museu de Granollers 
Xerrada d'obertura de l'Opera Aperta

20 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

DIVENDRES, 10

9 h Pl. Lluís Perpinyà
Mercat del disc. Tot el dia

10 h Arxiu Municipal
L'audiovisual dels voluntaris de l'AMGr

17 h Museu de Granollers
Opera Aperta: Quan marxar és l'únic camí

17 h Pl. de les Olles
Juguem una estona

17.30 h Centre cívic Jaume Oller
La Mostra del centre cívic Jaume Oller

17 h Museu de Granollers
Opera Aperta. Diàleg inaugural: Ciutats, 

camins i oceals. La noció de viatge en 

l'imaginari humà

18 h Davant l'Escola de Música
Bufa el vent! Concert

19.30 h Pl. de l'Església
Orquestres a la fresca. Concert

20 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

21.300 h Museu de Granollers
Opera Aperta: Caminant amb

la fi losofi a i la música
DISSABTE, 11

9 h Pl. Maluquer i Salvador
Mercat de Brocanters. Tot el dia

9 h Pl. de Can Trullàs
Mercat d'Encats Solidaris

9.30 h Plaça de l'Església
Diada dels Diables. Tronada i timbalada

10 h Comerciants del Rec al Roc
Botigues al carrer

10 h Pl. Perpinyà

Mercat del disc. Tot el dia

11 h Pl. de l'Església
Vermut amb vinilada

11 h CAM. Roca Umbert
El baile, improvisació guiada 

de moviment amb Edward Tamayo 

11 h Pl. de la Porxada
Opera Aperta. Diàleg: Les odissees 

contemporànies. Entre la necessitat 

i el plaer 

11.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. El sol de mitjanit 

11.30 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

12 h Carrers del centre
Avui cantem

12.30 h Pl. de la Porxada
Opera Aperta. Diàleg: Geografi es 
ignotes. El pensament com una forma 

d'exploració

17 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

17.30 h Museu de Granollers
Opera Aperta. Diàleg: L'art de perdre's. 

Elogi de la deriva

19 h Museu de Granollers
Opera Aperta. Xerrada: Mapes 

intangibles. Sobre psiconautes i

ments expandides

20 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

20 h Dràstik (c. Joanot Martorell, 12)
Fusònica 23.0: Gürtel Club en concert

21 h Museu de Ciències Naturals
Observació del cel nocturn a Marata

DIUMENGE, 12

9 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent

11 h Museu de Granollers
Opera Aperta. Diàleg: La ruta infi nita: 
el viatge interior

11.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. El sol de mitjanit

11.30, 16.30 i 20 h Teatre Auditori
Cantània. Clara, l'art per dins

17 h Cinema Edison
Opera Aperta. Pel·lícula: Vivir es fácil 

AGENDA

Espai d'Arts (Roca Umbert)
Cicle Espai, desig i desordre: 

Reacció en cadena. Fins al 10 de juliol

Biblioteca de Can Pedrals
Visca la revolució! Inauguració 

dilluns. Fins al 30 de juny

Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Japó vermell. Il·lustracions de 

Ramon Logon. Fins al 18 de juny

Restaurant llibreria 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

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

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
MANO DE OBRA GARANTIZADA POR DOS AÑOS 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

 TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

DE DESCUENTO
En la contratación de trabajos de parquet y pintura. 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD!25%

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

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 

Museus i Liceu: una història 

compartida. Obra d'Amador Garrell. 

Fins al 17 de juliol

Dimonis. Ex-orcismes i in-orcismes 

de Verdaguer. Fins a l'11 de setembre

Afi nitats. Permanent

Museu de Ciències Naturals 
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juny

Elements4Life. Projecte Erasmus+ de 

l'alumnat del Celestí Bellera i instituts 

de Portugal, Finlàndia i Suècia. 

Fins al 7 de juliol

Tu investigues! Permanent

con los ojos cerrados i xerrada

posterior amb David Trueba

DIMARTS, 7

10.30 h Can Jonch
Trobada del grup de documentació 

fotogràfi ca de l'Arxiu Municipal
18 h Centre cívic Nord
La Mostra del centre cívic Nord

18.30 h Rectoria de Sant Esteve
Xerrada Agevo: Els ratpenats i els serveis 

ecosistèmics que ens proporcionen,

a càrrec del doctor en Ciències

Biològiques Adrià López-Baucells

DIMECRES, 15
19 h Restaurant llibreria Anònims
Revetlla del Bloomsday. Lectura oberta 

de l'Ulisses de James Joyce
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