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TERCER PLA ESTRATÈGIC
Acord unànime per traçar el full de 

ruta de la ciutat cap al 2030, centrat en 

l'emergència climàtica, el foment del 

talent i les polítiques de benestar  4 i Edit.

CULTURA
Emma Vilarasau, Clara Segura, Els Pets, 

Sergio Dalma, Blaumut, Els Catarres i 

Agua Bendita, alguns dels noms propis 

de la nova programació d'Escena grAn  33

D
IA

R
I 

D
E

 G
R

A
N

O
L

L
E

R
S

 I
 L

E
S

 F
R

A
N

Q
U

E
S

E
S

EDICIÓ ESPECIAL  PÀGINES 23 a 29

Capital

Prop de 4.000 esportistes de 288 equips provinents de 14 països 

disputaran 917 partits en la 22a edició de la competició continental

de l'handbol juvenil
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

PREUS
MENORS DE 3 ANYS: 5 € LA SESSIÓ

A PARTIR DE 3 ANYS: UNA HORA: 5 €

MÉS D’UNA HORA: 7 €

NOU HORARI 

JULIOL
DE DILLUNS A DIJOUS 

DE 17.30 A 20.30 H

DES DE L’1 DE JULIOL 
ENTRADES A

www.diverparc.cat

A L’AGOST 

TANQUEM PER 

VACANCES

ENTRADES LIMITADES
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EN PORTADA

En només mig any, l'Ajuntament ha concedit

9 llicències per construir 392 habitatges

nous, més del doble que en tot l'any passat

El nombre de llicències per a habi-

tatges de nova construcció a Gra-

nollers s'ha disparat aquest 2022. 

Segons dades de l'àrea d'Urbanis-me de l'Ajuntament, �ins al 24 de 
juny s'havien tramitat 9 llicències 

per construir 392 habitatges nous 

a la ciutat, que són més del doble 

que els sol·licitats durant tot l'any 

passat. Aleshores, el 2021, es van 

concedir 11 llicències per desen-

volupar 171 habitatges, la majo-

ria als barris del Lledoner, la Font 

Verda, el Centre i Can Gili. 

Enguany, les sol·licituds per 

desenvolupar aquests 392 habi-

tatges nous corresponen majo-

ritàriament a tres promocions 

de gran envergadura, que els re-partiran en diversos edi�icis. Una 
serà al carrer Josep Fontdevila, 

darrere del pavelló Congost, amb 

173 habitatges; una altra al barri 

del Lledoner, amb 53 habitatges, i 

una altra a l'espai de l'antiga Vis-

sa, entre els carrers Llevant, Josep Pinyol, Orient i Quevedo, amb 46 
habitatges. A més, està previst que 

enguany també es tramiti una al-

tra sol·licitud per al nou espai de 

darrere el camp de futbol –el pla 

urbanístic de la zona es va apro-

var la setmana passada–, amb 

una promoció per a 72 habitatges 

nous a l'entorn del carrer Minetes.

Segons la regidora d'Urbanisme, 

Gemma Giménez, el fort increment 

ve donat perquè "les sol·licituds 

corresponen a promocions de 

molts habitatges, projectes que 

s'han anat gestant amb el temps 

i que ara coincideix que tiren 

endavant".

El barri Lledoner, per exemple, 

ha experimentat un canvi nota-

ble darrerament, amb diverses 

promocions que s'alcen al costat 

del parc del mateix nom, la zona 

verda més gran de la ciutat amb 7 hectàrees de super�ície. "Tot i 

que encara queden molts solars 

lliures, aquesta és una de les zo-

nes que més s'han transformat 

els últims anys a la ciutat", diu 

Giménez, qui també valora que, en 

general, "es van omplint espais 

que ja estan urbanitzats i con-

solidats des da fa temps". 

D'altra banda, l'augment de lli-

cències concedides els últims me-

sos contrasta amb el fort increment 

dels preus de les matèries prime-

res en el sector de la construcció, 

un contratemps que ha començat 

a alentir moltes obres i terminis 

d'entrega. No obstant això, de mo-

ment no s'està notant l'impacte del 

cost dels materials en el nombre de 

sol·licituds, perquè les promoto-

res ja havien començat els tràmits abans de l'escalada in�lacionista.   
Canvi d'usos

A aquestes noves grans promoci-

ons s'afegeix també una tendèn-

■ Pel que fa a l'evolució dels darrers 

anys, l'any 2019 es van concedir lli-

cències per desenvolupar 9 promo-

cions, amb 129 habitatges. L'any 2020, 

en plena pandèmia, es van concedir 

8 llicències per a 109 habitatges; el 

2021 van ser 11 llicències per a 171 

habitatges i aquest any la xifra s'en-

fi la –en només mig any– fi ns a les 9 
llicències per a 392 habitatges.  

cia a l'alça: la sol·licitud de canvi 

d'usos per transformar locals co-

mercials –sobretot plantes baixes– 

en nous habitatges. "L'any passat 

es van concedir 40 llicències en 

aquest sentit, i aquest primer 

semestre de l'any se n'han con-

cedit 7 més", explica la regidora. 

"Es van creant noves necessi-

tats, i amb el temps anem veient 

quins usos requereixen aquests 

locals". 

Alhora, el nombre de llicències 

també ha augmentat en l'àmbit 

industrial i pel que fa a la reha-bilitació d'edi�icis, així com el 
nombre d'habitatges de protecció o�icial vinculats a les noves pro-
mocions. Si el 2020 van ser només 

5 els habitatges protegits inclosos 

en promocions privades –tots al 

carrer Roger de Flor, 5–, enguany se'n faran 80, dels quals 40 seran als edi�icis del barri Congost, al carrer Josep Fontdevila; 24 al car-
rer Minetes, a la zona del camp de futbol; i 16 a l'espai de l'antiga 
Vissa, al carrer Llevant–. Sobre els habitatges de protecció o�ici-
al, Giménez recorda que, a banda 

d'aquestes promocions privades, 

l'Ajuntament també ha iniciat els 

tràmits per construir 17 pisos 

nous al passeig de la Muntanya, i 

que l'Incasòl i l'Agència Catalana 

de l'Habitatge en construiran 57 

al barri del Lledoner. ❉ X.L.

També han augmentat 
molt les sol·licituds

per transformar locals 

comercials en habitatges 

GRANOLLERS

SUMA 800 PISOS NOUS 

EN QUATRE ANYS

Revifa la construcció
d'habitatges nous

Llicències concedides

per a habitatges de nova

construcció a Granollers
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MOBILITAT

El full de ruta cap al 2030
El ple municipal ha donat llum ver-

da, per unanimitat, al tercer pla es-

tratègic de ciutat, el full de ruta que 

ha de guiar les polítiques públiques 

cap a l'horitzó 2030. L'encarregada 

de presentar el document que re-

cull les tres missions "rellevants, 

ambicioses, realistes i mesura-

bles" del pla i les 15 fites que se'n 

deriven va ser Fina Jerez, una de les 

comissàries de la direcció col·legia-

da del procés d'elaboració del pla, 

que també ha comptat amb Mireia 

Cammany i Arnau Queralt.

Jerez remarcava el procés parti-

cipatiu que s'endegava a l'octubre 

PLANIFICACIÓ EL PLE APROVA PER UNANIMITAT EL TERCER PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT, QUE INCLOU 15 FITES A ASSOLIR EN 8 ANYS

Assemblea d'electors de GxICercant un solar per a un habitatge cooperatiu
Granollers per la Indepenència (GxI) - Primàries 

celebrarà avui, dijous (19.30 h), una assemblea 

d'electors a la sala d'actes del Museu de

Granollers amb l'objectiu de preparar el procés

de primàries de cara a les municipals de 2023.

La Dinamo i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental organitzen 

avui, dijous (19 h), a la Casa de Cultura Sant Francesc, una nova 

sessió per impulsar un habitatge no especulatiu, inclusiu i 

sostenible de propietat cooperativa. En aquesta ocasió, es tractarà 

sobre com trobar un terreny per al projecte.

SOCIETAT

i que fins al juny "ha recollit les 

idees de la ciutat, amb més de 

1.400 persones participants" i el 

treball de tres grups motors, a l'en-

torn dels àmbits social, mediam-

biental i econòmic. Precisament, 

les missions proposades avancen 

cadascuna en un d'aquests àmbits. 

Per exemplificar-les, Jerez desta-

cava una de les fites fixades per al 

2030 de cada àmbit: la reducció 

de gasos d'efecte hivernacle en 

un 55%, l'increment d'oferta de 

places d'FP dual en àmbits socio-

sanitari, industrial i de mobilitat, i 

l'augment d'habitatge social fins a 

un 15% del parc.

Per assolir les fites del pla, l'al-

caldessa, Alba Barnusell, feia una 

crida a la "corresponsabilitat de 

l'Ajuntament, altres adminis-

tracions i municipis, entitats i 

empreses. A l'Ajuntament ens 

tocarà impulsar, no només exe-

cutar", concloïa.

Assumit per l'oposició
"Si d'aquí a un any tenim res-

ponsabilitats de govern, seguirà 

sent un full de ruta legítim i vàlid 

perquè el compartim", deia el re-

gidor d'ERC Pau Llobet. De fet, tots 

La línia R8 entre Granollers i Mar-

torell duplicarà la freqüència de 

pas de trens l'any vinent, segons 

anunciava dissabte el secretari 

general del Departament de Vice-

presidència, Polítiques Digitals i 

Territori, Ricard Font, en la inau-

guració de la nova estació Riera 

de Caldes de la línia, al terme mu-

nicipal de Santa Perpètua de Mo-

goda (el Vallès Occidental). L'R8 

connecta amb la UAB i actualment 

té una freqüència de trens cada 

hora, de manera que l'objectiu 

de la Generalitat és que s'ampliï i 

l'any vinent els trens passin cada 

mitja hora. Font reconeixia que el 

transport públic encara està "to-

cat per la pandèmia i per la crisi 

energètica", i que això "ocupa i 

preocupa" la Generalitat. "Quan 

sortim d'aquesta situació és la 

primera cosa que hem de fer", 

afirmava, tot considerant que el 

2023 "hi haurà més presència 

a les aules" i que aquesta línia és 

especialment important per als 

estudiants. A parer seu, la segona 

feina que té pendent la Generalitat 

en aquest àmbit és la posada en 

marxa de l'intercanviador de Vol-

pelleres i de l'Hospital General. ❉

L'R8 a Martorell 

doblarà freqüència 

de pas l'any vinent

els grups municipals es feien seu 

el document estratègic i valoraven 

positivament el procés participatiu 

que s'ha impulsat per elaborar-lo, 

així com "les concrecions de fites 

valentes", deia Llobet, qui també 

proposava una sessió plenària anu-

al per avaluar com avança el pla.

El regidor de Junts Josep M. No-

guera el definia com un document 

"ambiciós, que cal fer realitat, 

i posar-hi recursos i esforç", 

mentre que el portaveu de Cs, Jor-

ge Pavón, en destacava el caràcter 

"obert i dinàmic" i el fet que "pot 

ser ampliat i modificat". Només 

el regidor de Primàries, Joan Ri-

cart, hi trobava "un però; trobem 

a faltar alguna fita vinculada al 

paper del jovent", deia. M.E.

La moció que Primàries, a petició 

de la CUP, va presentar per estu-

diar la proposta dels cupaires per 

integrar en un mateix node de mo-

bilitat l'estació d'autobusos i l'es-

tació de tren de Granollers Centre 

va ser rebutjada amb el vot con-

trari del PSC i l'abstenció de la res-

ta de grups. L'oposició demanava 

un debat sobre la urbanització 

després del cobriment de la via. 

Rebutjada la moció 

del node d'estacions

MISSIONS FITES

1. Ciutat neutra 

en carboni i 

resilient davant 

l'emergència 

climàtica

1.1. El 2030 s'hauran reduït les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle de la ciutat un 55 % respecte el 2005.

1.2. El 2030 un 20% dels edifi cis de Granollers tindran una efi ciència energètica superior a la D.
1.3. El 2030 es multiplicarà per 10 la potència de les instal·lacions fotovoltaiques de Granollers respecte el 2020.
1.4. El 2030 tots els serveis de restauració públics i concertats (escoles, instituts, centres sanitaris i 

socioresidencials) implementaran la dieta de salut planetària en els seus menús, incloent productes de proximitat.

1.5. El 2030 un conjunt d'eixos verds connectaran la ciutat entre els diferents barris, parcs i espais perinaturals 

del municipi; i amb els municipis de la conurbació.

2. Granollers, 

ciutat que 

fomenta el talent 

i la innovació

2.1. L'any 2030 tots els polígons de la ciutat tindran el certifi cat de qualitat de la Coordinadora Espanyola de 
Parcs Empresarials (CEPE).
2.2. El 2030 els diferents sectors productius que tenen activitat dins el municipi introduiran accions per 
fomentar l'economia verda i circular.

2.3. El 2030 Granollers augmentarà un 20% l'oferta de places en formació professional en modalitat dual en els 
àmbits sociosanitari, industrial i de la mobilitat.

2.4. El 2030 Granollers consolidarà el hub d'indústries culturals i creatives.

2.5. L'any 2030 l'Ajuntament tindrà una puntuació excel·lent en els índex de transparència, maduresa digital i 
satisfacció ciutadana.

3. Ciutat que 

vetlla pel 

benestar de la 

seva ciutadania 

al llarg de la vida

3.1. El 2030 s'augmentaran els habitatges socials fi ns a arribar al 15% del parc a través de models públics, 
privats, cooperatius i mixtes.

3.2. El 2030 es reduirà el nombre de persones en situació de solitud no volguda i es promourà l'autonomia i els 
hàbits saludables entre les persones grans.
3.3. L'any 2030 Granollers haurà reduït un 50% l'índex de segregació escolar.
3.4. El 2030 l'acció social de la ciutat es vehicularà a partir d'una xarxa pública i comunitària.

3.5. El 2030 Granollers impulsarà i implementarà programes esportius, nutricionals, culturals i de lleure per 
fomentar la cohesió social de persones en risc d'exclusió social i econòmica.
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Avançar cap a l'acceptació i visibi·

lització de la diversitat. Aquest és 

un dels objectius de l'associació 

Trenquem Armaris que dimarts, 

amb motiu del dia de l'allibera·

ment LGTBI+, organitzava junta·

ment amb la Coordinadora Femi·

nista una marxa pels carrers de 

Granollers. La vetllada reivindi·

cativa començava passades les 19 

h a la Porxada amb un pregó del 

mediàtic Joan Liaño, el concursant 

granollerí d'Eufòria que hi va voler 

"visibilitzar el col·lectiu LGTBI. 

Això ha estat el més important 

del pas pel programa; només 

que hagi ajudat alguna persona 

ja haurà valgut la pena", deia el 

jove, que es reivindicava com a 

activista gai i lamentava que el col·

lectiu "hagi de viure amb por de 

fer un petó a la parella en públic, 

no només per vexacions verbals, 

sinó, fins i tot, per pallisses bru-

tals". Liaño recordava que, en els 

primers quatre mesos de 2022, a 

Catalunya s'han detectat 86 inci·

"Estem orgullosos 
de ser qui som"

IGUALTAT  EL PARTICIPANT GRANOLLERÍ AL CONCURS DE TV3 'EUFÒRIA', JOAN LIAÑO, VA OBRIR LA MARXA DE L'ALLIBERAMENT LGTBI AMB UN PREGÓ REIVINDICATIU 

Justament el 28·J sortia d'im·

premta el conte infantil que Tren·

quem Armaris ha publicat amb 

l'Editorial Alpina sobre els dife·

rents tipus de família. L'entitat 

ha comptat amb la col·laboració 

altruista de pedagogs, així com de 

la il·lustradora madrilenya Raquel 

Martín Latasa i de la granollerina 

Kaloni Morera, que n'ha fet el dis·

seny. Es tracta d'un conte visual 

que parteix del dibuix d'un infant 

i al costat una possible família. Al 

final hi ha preguntes per fer als 

nens i nenes perquè reflexionin 

sobre les imatges. i

Trenquem Armaris 

i Alpina editen 

un conte sobre els 

models de família

dències per LGTBI·fòbia, un 54% 

més que el 2021. "Encara tenim 

molta feina per fer, i hem d'estar 

orgullosos de ser qui som. Ho te-

nim tot", resumia amb una frase 

que ha fet popular a TV3.

Durant la manifestació d'unes 

250 persones, Trenquem Arma·

ris recordava les discriminacions 

que encara pateix el col·lectiu i ho 

exemplificava amb un cas en l'àmbit 

laboral i escolar. En aquest context, 

les activistes asseguraven que "hem 

sobreviscut perquè entre nosal-

tres ens hem donat suport. Però 

volem viure, no sobreviure". 

D'altra banda, les Franqueses 

també commemorava el 28·J amb 

un acte conjunt entre l'Ajunta·

ment i l'Associació Mirall, que in·

cloïa una sessió d'slam poetry amb 

Olza i una performance de la com·

panyia Milnotes.

Tant l'Ajuntament de Granollers 

com el de les Franqueses s'adherien 

a la declaració pel dret de les per·

sones LGTBI+ de la Diputació.  m.e.

m.e.

xavier solanas

A GRANOLLERS  L''eufòric' Joan Liaño va encetar la marxa reivindicativa

A LES FRANQUESES  Milnotes va actuar a la plaça de l'Espolsada
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"Encetem una aliança amb 

l'Hospital que permet ampliar 

serveis i mirar cap al futur del 

Palau d'Esports i el seu entorn", 
explicava l'alcaldessa, Alba Barnu-
sell, en la presentació de la nova 
Unitat de Medicina de l'Esport, 
hereva del Centre de Medicina de 
l'Esport que l'Ajuntament va posar 
en funcionament fa 38 anys. Des-
prés del període pandèmic amb 
poques hores de servei i del tan-
cament durant unes setmanes per 
adequar-la a les noves necessitats, 
la unitat inicia una nova etapa amb 
un calendari d'ampliació de la car-
tera de serveis. Així, a banda de les 
revisions mèdiques i proves d'es-
forç que ja es feien a les instal·laci-
ons del Palau d'Esports, a partir de 
divendres 1 de juliol també s'oferi-
ran serveis de nutrició, podologia i 
osteopatia. De cara a l'any vinent 

està previst que la unitat incor-
pori, a l'Hospital de Granollers, 
un espai per a la rehabilitació i 
de cardiologia. "Tenim el millor 

partner possible", deia el regi-
dor d'Esports, Álvaro Ferrer, tot 
referint-se a l'acord amb la Fun-
dació Hospital Asil de Granollers, 
que permet "millorar la qualitat 

del servei i donar un gran im-

puls" a un servei municipal que 

A més, vinculava l'experiència a 
l'Observatori de Salut Carles Vall-
bona, que treballa en la preven-
ció i promoció de la salut "amb 

hàbits com l'exercici físic i la 

nutrició saludable que poden 

ajudar molt. Aquest seguiment 

a persones sanes –des de nivell 

professional als qui comencen 

a fer esport– farà que a mitjà- 

llarg termini millori la salut i 

el benestar de les persones de 

l'entorn", assegurava Lledó.
Les instal·lacions de la unitat al 

Palau d'Esports disposen de dos 
despatxos mèdics per a les revisi-
ons, que atenen tres metges matí 
i tarda; d'una sala de proves, amb 
espai de dutxa i vestidor, i una altra 
de visites, que podran utilitzar l'os-
teòpata, la nutricionista i la podòlo-
ga que s'incorporaran ara a l'equip 
del centre, que es completa amb un 
auxiliar de clínica.  montse eras

fa prop de quatre dècades va ser 
pioner a Catalunya. Ferrer desta-
cava també que la unitat operi des 
de "la instal·lació esportiva més 

important de la ciutat, com a 

projecte amb visió de futur", te-
nint en compte que "el desenvo-

lupament de l'entorn del Palau 

permetrà un creixement", afegia 
Barnusell. El regidor d'Esports 
ressaltava també quatre objectius 
de la unitat: "facilitar-ne l'ús a la 

ciutadania, desenvolupar una 

cartera de serveis nous gràcies 

a l'Hospital, gestionar-la efici-

entment perquè sigui viable, i 

aconseguir la satisfacció de pro-

fessionals i clients", deia.
Per la seva banda, el director 

gerent de l'Hospital, el doctor Ra-
fael Lledó, s'alegrava de "reforçar 

el vincle amb la ciutat i apor-

tar valor a un programa d'una 

ciutat destacada en l'esport". 

El ple de dimarts de l'Ajuntament 
de Granollers va aprovar dues 
modificacions del pressupost per 
crèdit extraordinari –220.447 
euros– i suplement de crèdit 
–746.895 euros provinents de 
romanent de tresoreria de 2021– 
que permetran, d'una banda, am-
pliar la partida per al manteni-
ment i la neteja d'espais públics i, 
d'una altra, finançar una part del 

projecte de renaturalització del 
Congost subvencionat pels fons 
europeus Next Generation.

El regidor d'Hisenda, Jordi Ter-
rades, va narrar que havia rebut 
l'encàrrec de l'alcaldessa de fer 
un esforç pressupostari per "aca-

bar de complementar partides 

de conservació i neteja de l'es-

pai públic, que ja tenien prop 

de 4,5 milions destinats en el 

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha començat a repartir aquesta 
setmana 12.500 mascaretes qui-
rúrgiques entre els centres, ser-
veis i comerços sociosanitaris del 
municipi. La mesura pretén que 
els establiments puguin facilitar 
les mascaretes a la clientela que 
no disposa d'aquest element de 
protecció obligatori per accedir a 
l'interior dels locals. Un total de 
25 establiments es veuran benefi-
ciats d'aquesta iniciativa. 

Fa uns mesos, l'Ajuntament de les 
Franqueses va habilitar l'Espai Fa-
miliar de Bellavista com a centre 
de referència per a l'acollida de 
persones desplaçades per la guer-
ra a Ucraïna. Ara, tenint en compte 
l'atenció realitzada, el servei es fa 
des de l'àrea de Polítiques Socials. 
Per tant, cal adreçar-se a les oficines 
de Bellavista Activa o a la Caseta del 
Bon Repòs de Corró d'Avall. També 
es poden dirigir al SAC de Bellavis-
ta i a l'edifici de l'Ajuntament.  

Un estudi liderat per la Fundació 
Lluita contra les Infeccions junta-
ment amb l'Institut d'Investigació 
de la Sida IrsiCaixa i la Gerència 
Territorial Metropolitana Nord de 
l'Institut Català de la Salut (ICS)  
–amb la participació, entre d'al-
tres, dels CAP Vallès de Granollers 
i les Franqueses–, amb el suport 
de Dentaid Research Center, ha 
demostrat l'activitat viricida en 
saliva dels glopeigs bucals amb 
clorur de cetilpiridini (CPC) con-
tra el SARS-CoV-2, cosa que con-
firma en viu els resultats que ja 
s'havien observat prèviament en 
estudis in vitro realitzats per per-
sonal investigador d'IrsiCaixa.

Aquesta recerca, realitzada a 
partir de mostres de saliva de per-
sones infectades que van ser ate-
ses en centres d'atenció primària, 
confirma la capacitat del CPC per 
trencar la membrana del virus. 
L'estudi ha permès demostrar 
en viu que el SARS-CoV-2 perd la 
seva capacitat infecciosa, ja que 

en tenir la membrana destruïda 
no pot penetrar en les cèl·lules. 
Per tant, els glopeigs bucals amb 
CPC al 0,07% podrien ser una 
eina de prevenció eficaç contra la 
infecció causada per les diverses 
variants del coronavirus.

"Que un col·lutori amb CPC 

sigui capaç de reduir la capaci-

tat d'infecció del SARS-CoV-2 en 

saliva és una molt bona notícia, 

ja que l'ús d'aquest glopeig bu-

cal podria reduir la transmissió 

del virus entre persones", cele-
bra la doctora Andrea Alemany, 
investigadora de la Fundació Llui-
ta contra les Infeccions i primera 
autora de l'estudi.  m.e.

Els Bombers van haver de fer diverses sortides la nit de Sant Joan a Gra-
nollers i les Franqueses per apagar petits focs produïts, generalment, 
pel llançament de petards. Concretament, durant la revetlla i els dies 
posteriors han cremat 9 contenidors a la ciutat, a més de petites zones 
de matolls, vegetació i fins i tot un matalàs a la via pública. El foc més im-
portant es va produir la nit de Sant Joan, al voltant de les 2.50 h, a la can-
tonada del carrer Anníbal amb Roger de Flor, on van cremar tres conte-
nidors i quatre vehicles estacionats van resultar afectats. Al conjunt del 
Vallès Oriental, els Bombers van haver de fer 29 serveis. D'aquests, 15 
van ser per incendis de vegetació (agrícola, forestal i urbana), i 13 per 
altres tipus d'incendis, com contenidors, vehicles o habitatges. A més, 
també van haver d'intervenir en un accident.  

Col·lutoris per prevenir 
contagis de la Covid

m.e.

SALUT  LA NOVA UNITAT INCORPORARÀ AL JULIOL UN NUTRICIONISTA, PODÒLEG I OSTEÒPATA ESTUDI AMB LA PARTICIPACIÓ DELS CAP VALLÈS I LES FRANQUESES

VIA PÚBLICA  APROVATS DOS SUPLEMENTS DE CRÈDIT PER UN IMPORT DE PROP D'UN MILIÓ

SUCCESSOS  EL FOC MÉS RELLEVANT, AL CARRER ANNÍBAL

Un acord amb l'Hospital permet 
augmentar els serveis de l'antic 
Centre de Medicina de l'Esport

PRESENTACIÓ  La nova Unitat de Medicina de l'Esport al Palau

Ampliació del pressupost 
per a neteja d'espais públics

Les Franqueses 
dona mascaretes a 
espais sociosanitaris

La revetlla se salda amb quatre 

cotxes i nou contenidors cremats

Canvi d'adreça del 

servei d'acollida a 

persones refugiades

El glopeig bucal amb CPC
podria sumar-se a altres

estratègies per evitar
la propagació del virus

A  partir de 2023, l'Hospital 
disposarà d'un espai 

específic de la unitat  amb 
rehabilitació i cardiologia

pressupost de 2022 aprovat 

l'any passat". D'altra banda, s'ha 
dotat de pressupost la proposta 
de renaturalització del Congost 

"per poder treballar en el pro-

jecte executiu i fer les primeres 

licitacions". Aquest projecte està 
finançat en un 95% pels Next Ge-
neration (3,3 milions d'euros), 
però l'Ajuntament ha de fer front 
al 5% restant del pressupost i a 
l'IVA generat. La millora de l'en-
torn fluvial i l'increment d'arbrat 
és el punt de partida, segons el 
govern, a la creació d'una anella 
verda a la ciutat. 
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La vigília de Sant Joan, l'Àrea Re-
gional de Recursos Operatius 
(ARRO) dels Mossos d'Esquadra 
–amb 4 furgonetes– va actuar a 
Granollers per facilitar el desno-
nament d'una veïna, la Donia, i les 
seves dues filles del pis on vivien 
a la plaça de Can Mònic. Els agents 
de la policia catalana van acudir a 

mençar amb les dificultats d'em-
padronament al pis, on vivia des 
de 2015. "L'Ajuntament va trigar 

6 anys a incloure-la al padró", 
assegura l'entitat, qui indica que 
la veïna va aconseguir estar empa-
dronada el novembre de 2021. La 
regidora de Serveis Socials, Maria 
del Mar Sánchez, assegura que no 

l'entrada de l'habitatge després 
que la PAH fes una crida a la mo-
bilització per mirar d'aturar el 
desnonament decretat pel jutjat, i 
s'hi mantingués un parell d'hores 
i en el moment de l'arribada de la 
comitiva judicial. 

Segons la plataforma, el periple 
de la Donia i la seva família va co-

Entitats encapçalades per Vallès Oriental Vol Acollir, Granollers Vol Acollir, 
Papers per a Tothom i Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), així 
com organitzacions polítiques i sindicals, s'han sumat a la convocatòria de 
col·lectius socials de Melilla i comunitats de migrants per concentrar-se 
divendres, a les 19.30 h, en homenatge a les víctimes del 24 de juny a la 
frontera del Marroc amb Espanya i contra les morts a les fronteres. A Gra-
nollers la convocatòria serà a la plaça Maluquer i Salvador. Amb el lema Les 

vides negres importen, els convocants denuncien la massacre a Melilla per 
part de la policia del Marroc en col·laboració amb l'Estat espanyol.  m.e.

Concentració de protesta 
contra la recent massacre 
a la frontera de Melilla

la malgirbada

HABITATGE  LA PAH DENUNCIA QUE L'AJUNTAMENT VA TRIGAR 6 ANYS A EMPADRONAR LA DONIA I QUE, DE MOMENT, HA DE COPAGAR UN HOTEL

MOBILITZACIÓ  DIVENDRES A LA PLAÇA MALUQUER I SALVADOR

L'ARRO de Mossos desnona una 
veïna de la plaça de Can Mònic

DESNONAMENT  Els Mossos van fer marxar els activistes de la PAH de la porta

es va empadronar la família perquè 
tenia un contracte fraudulent en 
un pis ocupat propietat d'un parti-
cular. La PAH assegura que aquest 
retard ha fet que Serveis Socials no 
hagi tramitat la inclusió a la mesa 
d'emergència habitacional fins fa 
poc, i "se li ha denegat per falta 

d'un document. Això és habitual, 

però normalment hi ha temps 

per tornar-la a demanar", indica 
la PAH, qui assegura que "en part" 
això ha fet que el desnonament no 
s'hagi pogut aturar. La responsable 
municipal contradiu aquesta versió 
i assegura que l'empadronament 
no ha tingut "res a veure en el fet 

que se l'hagi denegat a la mesa 

d'emergència, sinó que hi ha un 

altre motiu" que no ha volgut de-
tallar per respecte a la intimitat de 
l'afectada. "En aquest Ajuntament 

empadronem tothom, si no on 

viu, en una raó social", afegeix.
La PAH també critica que l'al-

ternativa d'habitatge provisional 
per a la Donia i les seves dues filles 

SERVICIO DE CALIDAD · PRECIOS ECONÓMICOS 
Profesionales, 15 años experiencia en albañilería. 

Trabajamos rápido y limpio. Presupuestos sin compromiso.

627 74 34 17 - 699 20 40 45

REFORMAS EN GENERAL

sigui una habitació d'hotel amb un 
llit i un matalàs addicional a terra 
fins al setembre, i que s'haurà de 
fer càrrec de part de la despesa, 
que suposa 600 euros mensuals, 
"el 75% dels ingressos de la fa-

mília. Qui s'imagina passar el 

mes amb 200 euros?", pregunta-
va la PAH al ple municipal dimarts, 
quan exposaven el cas de la Donia. 
"Exigim un reallotjament dig-

ne", deia una representant de la 
plataforma. La regidora explicava 
que la família és a la llista de pi-
sos d'emergència a l'espera d'una 
vacant. "Intentarem anar el més 

ràpid possible", diu Sánchez, qui 
afegia al ple una queixa: "no tenim 

prou recursos i l'administració 

competent no ens els fa arribar". 
La plataforma ha explicat que 

el desnonament s'ha fet a petició 
d'un particular que va comprar el 
pis sabent que hi vivia una família. 
L'Ajuntament assegura, però, que 
fa anys que l'habitatge ja era d'un 
altre particular.  m.e.
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La junta general del Consorci 

Besòs Tordera ha elegit per una-

nimitat Francesc Colomé, alcalde 

de les Franqueses, nou president 

de l'organisme. Colomé agafa el 

relleu a Josep Monràs després 

que aquest hagi deixat l'alcaldia 

de Mollet del Vallès. Els estatuts 

del consorci estableixen que, per 

exercir la presidència d'aquest 

organisme, cal ser alcalde o alcal-

dessa. Monràs, per la seva banda, 

es mantindrà al consorci com a vi-

cepresident.

En la seva intervenció, Colomé 

afirmava que continuarà treba-

llant per tirar endavant tots els 

projectes engegats en coordina-

ció amb els òrgans de govern del 

consorci, "prioritzant alhora els 

serveis als nostres municipis". 

"Hem de continuar vetllant pels 

nostres entorns fluvials, alho-

ra que dotem de valor afegit la 

gestió de les nostres estacions 

depuradores per garantir unes 

instal·lacions cada cop més sos-

tenibles i generadores de re-

cursos", deia. 

MEDI AMBIENT

Francesc Colomé, 

nou president

del Consorci

Besòs Tordera

En la cloenda del curs de l'Escola 

Municipal de Treball (EMT), di-

lluns es van lliurar a la Sala Tarafa 

les beques d'estudis Memorial Jo-

sep Homs als millors estudiants de 

l'institut. Enguany es van lliurar 

tres beques, que van ser per a Yas-

sin Nakmooche Mghaiti, Rafael Ca-

brera González i Marian Cuchillo 

Wic, alumnes de l'últim curs de ci-

d'estudi Memorial Josep Homs: 

Francesc Arolas, regidor d'Educa-

ció; Montserrat Bosch, directora 

de l'EMT; Joaquim Colom, en re-

presentació de la UEI; i Fina Martí, 

com a secretària. Bosch demana-

va als alumnes que siguin sempre 

"la millor versió de vosaltres 

mateixos", mentre que l'alcal-

dessa, Alba Barnusell, recordava 

als alumnes que "sou ciutadans 

de present i de futur, respon-

sables de fer aquesta ciutat i 

aquest món una mica millors".

La convocatòria municipal Me-

morial Josep Homs (1954-1997), 

que enguany arriba a la 25a edi-

ció, homenatja el reconegut geò-

graf, professor de l'EMT i director 

del primer Pla Estratègic de Gra-

nollers, de qui fa pocs mesos es va 

commemorar el 25è aniversari de 

la seva mort.

Més reconeixements
En l'acte de cloenda del curs tam-

bé es van lliurar les beques de 

l'Associació Pedagògica de l'EMT; 

els reconeixements als alumnes 

de 4t d'ESO amb millor expedient 

acadèmic i les matrícules d'honor 

de batxillerat i cicles formatius, 

així com els premis del concurs 

de les jornades STEAM, d'empre-

nedoria, orientació i projectes. 

cle formatiu de grau superior i de 

segon de batxillerat que l'any que 

ve faran estudis universitaris. Tots 

tres rebran una beca valorada en 

1.000 euros destinada a pagar part 

de la matrícula universitària.

A més dels alumnes, famílies 

i professorat del centre, van as-

sistir a l'acte els integrants de la 

junta avaluadora de les beques 

ajuntament

Atorgades les beques 

Memorial Josep Homs als 

millors estudiants de l'EMT

FI DE CURS  Els alumnes de l'EMT reconeguts pel seu expedient acadèmic

L'abstenció del PSC va permetre 

que dimarts el ple municipal apro-

vés una moció –proposada per 

Granollers per la Independència 

(GxI)-Primàries i amb el vot a fa-

vor també d'ERC i Junts– en què 

l'Ajuntament es compromet a pro-

moure l'ús de la llengua catalana 

com a eina vehicular entre el per-

sonal sanitari i els usuaris dels ser-

veis, "oferint eines accessibles 

per el seu aprenentatge tant 

telemàtiques com presencials, 

adreçades a la formació del per-

sonal sanitari nouvingut que ho 

desitgi". La moció també espero-

na a encarregar al Servei Local de 

Català que impulsi mesures per 

fer efectiva la normalització lin-

güística en l'ambit de la salut i els 

serveis socials, així com programi 

cursos per oferir al personal d'un 

"sector amb molta importància 

en la vida quotidiana de la ciuta-

dania", deia el regidor de GxI, Joan 

Ricart. La moció s'inspira en al-

guns estudis de la Plataforma per 

la Llengua, en què es palesa que 

un de cada cinc casos de discrimi-

nació lingüística a l'administració 

passa en l'àmbit sanitari. "Podem 

fer que la gent d'arreu tingui les 

eines suficients per aprendre la 

llengua i evitar que molts usua-

ris hagin de canviar de llengua", 

afegia Ricart. El PSC, per la seva 

banda, recordava que qui té com-

petències per contractar serveis i 

personal és la Generalitat.

No a l'amnistia 
D'altra banda, la moció que presen-

tava ERC per aprovar el manifest 

de l'acord social per a l'amnistia i 

l'autodeterminació va ser tombada 

amb els vots contraris del PSC i Cs. 

Davant els retrets de la portaveu 

d'ERC, Núria Maynou, el socialista 

Jordi Terrades assegurava que "el 

govern d'Espanya no volia gent 

a la presó; ho evidencien els in-

dults decretats".  m.e.

Compromís municipal 
de promoure l'ús del 
català en l'àmbit sanitari

Granollers compta, des d'aquest 

estiu, amb un Institut de Llengua i 

Cultura Xinesa. Es tracta d'una ini-

ciativa oficial promoguda pel Con-

solat de la República Popular de la 

Xina a Barcelona en col·laboració 

amb l'Escola Pia de Granollers, 

que cedeix les instal·lacions per a 

l'aprenentatge de la llengua i cul-

tura xinesa a la ciutat. Així, a partir 

de setembre, l'Escola Pia oferirà 

cada diumenge, d'11 a 16 h, un 

espai per a la promoció i difusió 

de la llengua i cultura xinesa, tant 

per als mateixos infants d'aquesta 

comunitat com per als joves autòc-

tons que vulguin aprendre xinès.

La inauguració va incloure el 

descobriment de la placa identifi-

cativa del centre i una demostra-

ció esportiva i musical per part 

de joves xinesos residents a Ca-

talunya. També va comptar amb 

la participació, entre d'altres, del 

cònsol general del Consolat Ge-

neral de la Xina a Barcelona, Zhu 

Jingyang; el rector de l'Institut de 

Llengua i Cultura Xinesa a Grano-

llers, Lin Mao Xi; l'alcaldessa, Alba 

També remarcava que "els ciu-

tadans de la comunitat xinesa 

que viuen a la ciutat són ve-

ïns amb drets i oportunitats".

Al seu torn, el cònsol xinès a 

Barcelona, Zhu Jingyang, expres-

sava que "la pluralitat cultural 

és una finestra d'oportunitats 

professionals, tant per als xine-

sos com per als joves de la co-

munitat local", i apuntava que la 

cultura xinesa inclou també "ètica, 

Barnusell, i la directora de l'Escola 

Pia de Granollers, Mercè León.

León presentava l'Escola Pia 

com un centre "obert, proper, 

sensible i participatiu", dispo-

sat a "atendre la multicultura-

litat" i a "obrir les portes a la 

diversitat", i Barnusell donava 

la benvinguda al nou institut, tot 

afirmant que Granollers és una 

ciutat "oberta, plural i diver-

sa", a la qual "li agrada acollir". 

x.l.

EDUCACIÓ  INAUGURACIÓ A CÀRREC DEL CÒNSOL GENERAL DE LA REPÚBLICA POPULAR DE LA XINA A BARCELONA, ZHU JINGYANG

LLENGUA  L'ABSTENCIÓ DEL PSC FACILITA L'APROVACIÓ

Obre l'Institut de Llengua i 
Cultura Xinesa de Granollers

INAUGURACIÓ  Mercè León, Alba Barnusell i el cònsol xinès Zhu Jingyang

virtuts i saviesa tradicional", un 

fet que ajuda els joves a "créixer i 

progressar", i a "tenir més confi-

ança i orgull de les seves arrels".

Llengua mil·lenària
En la inauguració també va inter-

venir Haifeng Hong, mestra de llen-

gua i cultura xinesa, qui destacava 

l'interès creixent per l'aprenentat-

ge d'aquesta llengua i cultura mil-

lenàries. "Cada vegada hi ha més 

xinesos de segona i tercera gene-

ració a Catalunya, i és important 

que coneguin quines són les se-

ves arrels", deia. També apuntava 

que "la diversitat i la multicultu-

ralitat és el dia a dia dels nostres 

infants, i educar-los en aquest 

camí és el millor que podem fer".

A Catalunya viuen actualment 

gairebé 64.000 xinesos, que re-

presenten el 5,10% de la po-

blació estrangera total del país. 

D'aquests, uns 520 viuen a Grano-

llers –un 5,7% del total d'estran-

gers residents a la ciutat–.  x.l.

L'Escola Pia de

Granollers cedeix les 

instal·lacions per fer-hi 

classe els diumenges
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EL CONSULTOR DE RRHH

TÈCNICA DEL JOB CRAFTING

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

En els darrers dos anys, l’àrea de RRHH de les 
empreses i consultories especialitzades ha 
evolucionat focalitzant-se primordialment en 
les persones, el seu benestar i la implicació real 
amb el negoci. La manca de personal especialitzat 
al mercat laboral ho està fomentant. Enquestes 
recents indiquen que molts empleats senten 
que la solució no passa per buscar la feina 
perfecta, sinó que s’adapti a les capacitats de 
l’empleat, tendència anomenada Job Crafting i 
que augmenta la felicitat del treballador, la seva 
productivitat, el compromís i la capacitat per 
superar circumstàncies adverses.

QUÈ ÉS EL JOB CRAFTING? - BENEFICIS
El Job Crafting, o construcció del treball, permet 
donar un nou enfocament al lloc de treball 
(job description) mitjançant el canvi proactiu i 
l’adaptació a la manera de ser de cadascú. Suposa 
emmotllar la dinàmica de treball diària a les 
particularitats de cada empleat. Aquesta tècnica 
parteix de la consideració de que cada persona té 
unes característiques úniques. Per aplicar-la de la 
manera més eficient, cal atendre els interessos, 
fortaleses, debilitats i habilitats socials (anàlisi 
DAFO).
Implementar el Job Crafting suposa un millor 
exercici de l’equip i individual; les persones 
estaran més motivades en la seva tasca diària i, en 
conseqüència, l’empresa podria millorar resultats.
Les àrees més destacables que involucra aquesta 
tècnica:
Task Crafting: mitjançant un anàlisi de les 
aptituds, s’adapten les responsabilitats del lloc 
de treball a les capacitats de cada professional. 
L’objectiu és optimitzar la jornada laboral 
millorant la productivitat i reduint l’esforç i el 
temps requerit en cada tasca.

Relational Crafting: avalua la manera com els 
professionals interactuen amb les persones del 
seu entorn laboral. S’aconsegueix ésser més 
conscient dels impactes positius o negatius que 
es generen en comunicar-se amb els altres. Quan 
hi ha una incidència positiva, la satisfacció de la 
feina millora.
Cognitive Crafting: ens indica com es perceben les 
tasques i les relacions derivades del treball. Ajuda a 
deixar de veure-les com una feina rutinària i sense 
possibilitat d’aportar millores per part de l’empleat.
Una eina per atraure i fidelitzar el talent; el talent 
jove i qualificat demana a més d’unes condicions 
salarials que els permeti viure folgadament, la 
realització personal, la motivació, desenvolupar 
les seves inquietuds i explotar les seves aptituds 
positives. La fidelització, a més de ser un exercici 
personal, també és responsabilitat de les empreses 
conjugant el binomi employer branding (imatge 
que projecta l’empresa cap als seus empleats i als 
possibles candidats)-Job Crafting

COM HO PODEM FER?
Adequar els llocs: evitar les feines rutinàries, 
alternar diferents tasques i generar la percepció 
que l’exercici de les funcions té un impacte 
significatiu i positiu sobre l’empresa.
Personalitzar els espais de treball: adequar el lloc 
de treball i unes tasques diferents de manera que 
s’aproximi al treball ideal que cadascú té al cap. 
Molts cops l’adequació no requereix grans canvis; 
n’hi ha prou modificant petits detalls que millorin 
la percepció del lloc o tasques.
Es pot fer el canvi d’una manera còmoda i eficaç 
amb l’ajuda de consultories especialitzades. Amb 
tota seguretat és la millor via per incrementar la 
satisfacció i la fidelització d’ambdues parts.

Article íntegre a www.somgranollers.cat/aparador
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El Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC), en la seva me-

mòria anual, ha identificat les ne-

cessitats dels partits judicials ca-

talans i proposa al Consell General 

del Poder Judicial i al Departament 

de Justícia la creació d'un nou jut-

jat d'instrucció a Granollers, junta-

ment amb 12 jutjats més a la pro-

a referència les càrregues de tre-

ball fixades en l'acord signat entre 

el CGPJ i el Ministeri de Justícia el 

2018, "atès que s'hi assumeix el 

compromís d'adequar-se a les 

necessitats en els òrgans en què 

es constati un excés d'assump-

tes superior al 30% mantingut 

durant 5 anys".

víncia de Barcelona. Pel que fa als 

d'instrucció, a banda del de Grano-

llers, en demana 2 a Badalona, i 1 a 

l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa 

i Mataró. Ara Granollers té nou 

jutjats de primera instància, qua-

tre jutjats d'instrucció, tres penals, 

tres socials i un de violència do-

mèstica. La proposta ha pres com 

Malestar a la CUP per la negativa 

d'ERC i Junts –i també del PSC– a la 

petició d'investigació al Parlament 

de l'actuació dels Mossos que van 

encausar quatre cupaires de Gra-

nollers per suposadament instigar 

el tall de la C-17 del 15 d'octubre 

de 2019 a la Garriga, el mateix dia 

que participaven en un acte d'ho-

menatge al president Companys 

a Granollers. Els militants grano-

llerins, precisament, recorden que 

es tractava d'un acte conjunt amb 

ERC i Junts, que ara voten en con-

tra d'investigar l'actuació policial. 

"També protegeixen els repres-

sors de l'independentisme?", es 

lamenten els cupaires. 

El diputat de la CUP Xavier 

Pellicer recordava, en comissió 

parlamentària, la causa oberta 

pel tall de la C-17 durant les pro-

testes postsentència de 2019, en 

què s'ha encausat una cinquante-

na de persones. Pellicer assegura 

que els quatre granollerins eren a 

la ciutat en el moment en què els 

Mossos asseguren identificar-los 

a la Garriga. A més, recorda que 

la identificació es va fer fent una 

cerca a internet, a través de la 

pàgina web de la CUP Granollers. 

"Això no és més que persecució 

política per part dels Mossos 

d'Esquadra", alerta el diputat, i 

lamenta que el Govern no hi hagi 

respost. Per això demanava que es 

donin explicacions al Parlament. 

"Si no, mantenim la impunitat 

davant la mentida i la persecu-

ció política de qui es mobilitza".

La proposta de la CUP només 

va rebre el vot a favor d'En Comú 

i els vots contraris de la resta de 

grups. M.E.

Neguen la investigació als 
Mossos que van encausar 
quatre militants de la CUP

TRIBUNALS HA CONSTATAT UN EXCÉS D'ASSUMPTES, SUPERIOR AL 30%, DES DE FA 5 ANYS L'ATESTAT ELS SITUAVA A UNA PROTESTA EL 15 D'OCTUBRE DE 2019

El TSJC proposa un nou jutjat

de primera instància a Granollers

La petició del diputat Xavier

Pellicer pel que fa a la causa

 pel tall de la C-17 rep el vot 

contrari d'ERC, Junts i PSC

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

20/06 Trinidad Villegas Villegas  94 anys
21/06 Diego Sola Medina  59 anys 
21/06 Josep Alsina Viure  85 anys 
21/06 Enric Boada Ganduxé  79 anys 
21/06 Bernat Coll Diot     88 anys  
21/06 Josefa Planas Serra     94 anys 
22/06 Maria Riera Romaguera   87 anys
23/06 Rosa Font Vilardebó   81 anys 

23/06 Francisca Andreu Guasch  70 anys
23/06 Antonio Cruz Ágreda  94 anys 
23/06 Julita Prados Font  90 anys 
23/06 Segundo Catalán Andreu  93 anys 
24/06 Carme Royo Roma  72 anys 
25/06 Xavier Bataller Cucurella  82 anys 
25/06 Fernando Giménez Botia  89 anys 
27/06 Purifi cación Blanco Ortiz  88 anys 

A la reunió d'Estats del Tractat de 

Prohibició de les Armes Nuclears
L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, va participar en la primera 

reunió d'Estats part del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears 

(TPAN), celebrada a Viena entre el 21 i el 23 de juny. En aquesta reunió, 

a través de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, s'ha reforçat la 

participació dels governs locals en aquest procés internacional. Aquest 

acord multilateral històric, que va entrar en vigor l'any passat, vol do-

nar resposta a l'amenaça que les armes nuclears suposen per a les ciu-

tats de tot el món i la mateixa vida a la terra. La delegació municipalista 

a Viena va incloure representants d'11 governs locals d'arreu del món, 

inclosos els alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki.
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'Il·lustració Vallesana', un segle de 
revista artística, literària i científica 

PORTADES  De la primera i darrera edició de la publicació mensual, des del juliol al desembre de 1922

Ara fa 100 anys va néixer a Grano-
llers una publicació peculiar i fugis-
sera que, emmirallada en altres re-
ferents del país, compaginava l'art, 
les lletres i les ciències amb l'objec-
tiu "d'enaltir la nostra terra, re-

marcant tots els avenços i inicia-

tives del poble", deia en el primer 
número, del juliol de 1922. I és que 
Il·lustració Vallesana comptava amb 
les signatures de destacats intel·lec-
tuals granollerins de l'època, com el 
músic Josep Maria Ruera, l'escriptor 
i metge Hermenegild Carrera Miró 
i l'impressor i escriptor Miquel 
Joseph Mayol –de la Impremta Jo-
seph, editora de la revista–.

Carrera Miró, reconegut higienis-
ta nascut a Santa Coloma de Queralt 
el 1863, va passar els darrers 20 
anys de la seva vida a Granollers 
(1915-1935), on també va exercir 
de metge. És en aquesta etapa que 
escriu contes i narracions breus 
que publica, no només a  la revista 
que impulsa a la capital vallesana, 
sinó també a La veu de Catalunya, 
Revista Literària i La Vanguardia. 
Carrera havia publicat també a la 
primera revista gràfica en català, La 

Il·lustració Catalana (1880-1894), 
el "periòdic desenal, artístic, li-

terari i científic de Catalunya",  
–deia la seva capçalera–, que va ser 
clar referent per a la revista grano-
llerina –de fet es va tornar a publicar 
el 1903 en una segona etapa, en què 
també va suprimir l'article i es va 
passar a dir Il·lustració Catalana–.  
Un dels articles més curiosos que va 
publicar a la revista granollerina era 
El Cine i la higiene social, signat amb 
el pseudònim John Film i en què as-
segurava que la sala "fosca i sense 

ventilació" per a les projeccions és 
"senzillament, antihigiènica", i, 

de fet, trobava les pel·lícules "per-

nicioses". El text es tanca amb una 
il·lustració del doctor Carrera de la 
mà del pintor Vicenç Albarranch, 
autor també de les lluïdes portades 
de la publicació, i que donava pas a 
un relat escrit pel metge.

Per veure negre sobre blanc les 
seves creacions literàries, Carrera 
va comptar amb el jove impressor 
Miquel Joseph (Granollers, 1903 
- Panamà, 1983), qui també sig-
nava, sobretot poesies a Il·lutració 

Vallesana. El seu pare ja editava 
revistes de la Lliga Regionalista i va 
veure passar per casa personalitats 

com Francesc Cambó i Puig i Ca-
dafalch. A més de la seva empremta 
a Il·lustració Vallesana, va fundar el 
Diari de Granollers (1926-1930) i va 
participar en la constitució del pa-
tronat del Museu de Granollers. Poc 
després seria secretari del conseller 
de Cultura de la Generalitat republi-
cana Ventura Gassol.

A Il·lustració Vallesana també hi 
havia signatures de Lluís Parcerisa 
Serra, qui firmava un estudi geogrà-
fic econòmic de la comarca publicat 
per entregues; Josep M. Homs, qui 
hi va escriure sobre l'Orfeó Català; 
Ernest Gurri Delhom, reconegut ac-

MEMÒRIA HISTÒRICA  ENTRE ELS IMPULSORS DE LA PUBLICACIÓ DE 1922 HI HAVIA INTEL·LECTUALS COM JOSEP M. RUERA, HERMENEGILD CARRERA I MIQUEL JOSEPH MAYOL

HEMEROTECa aMGR

tivista en pro de la llengua catalana 
i membre de la primera junta de la 
Lliga Regionalista a Granollers; el 
poeta Josep Baucells i Prat i Josep 
M. Ruera, que en un text reivindi-
cava la sardana i denunciava que 
"últimament fan sardanes per-

sones que volen ostentar el títol 

de compositors, ignorants de 

tota regla d'estètica" i que poden 
acabar fent "un pas-doble malfet, 

ridícul i barroer", deia qui ha aca-
bat batejant l'escola municipal de 
música de la ciutat.

Aquesta publicació mensual, 
redactada des del número 6 del 
carrer Santa Elisabet de Grano-
llers, incloïa també imatges i des-
cripcions d'altres indrets de la 
comarca, com Sant Miquel del Fai, 
l'Orfeó de la Garriga, la festa major 
de Mollet, entre d'altres.

L'adéu
Després de sis números al carrer, 
Il·lustració Vallesana va suspendre 
"temporalment" la publicació "a 

fi de donar un major impuls a 
la nostra publicació, i de fer-la 

conèixer arreu del Vallès, tant a 

les encontrades altes de Saba-

dell i Terrassa, com a la nostra 

comarca de Granollers". Aquell 
va ser el darrer número, amb una 
portada d'un home llegint la Il·lus-

tració Vallesana. i montse eras

Joan Garriga i Cinta Cantarell 

retraten la Guerra Civil a Canovelles
Els historiadors Joan Garriga Andreu i Cinta Cantarell Aixendri presen-
taran divendres (19 h), al Teatre Auditori Can Palots, el llibre Canovelles 

en temps de guerra. Refugiats i solidaritat (1936-1939), editat per l'Ajun-
tament i que se centra en la història del municipi durant la Guerra Civil. 
El volum relata com la guerra va colpejar amb contundència la població 
civil amb la fam, la mort d'amics i familiars, la por dels bombardejos i el 
desplaçament d'incomptables famílies que fugien del conflicte. El treball 
també aprofundeix en com la Torre Bellulla o Can Recolons es va conver-
tir en l'Hospital de Guernika, un espai confiscat pel comitè revolucionari 
local i destinat a la cura dels infants que venien del País Basc. i 
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Festes majors
franquesesDE

les
20
22

DEL 5 AL 7 D’AGOST

CORRÓ 
D’AMUNT

LLERONA
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE

22, 23, 29, 30 I 31

DE JULIOL

MARATa

DEL 15 AL 18 DE 

SETEMBRE

CORRÓ 
D’AVALL

DEL 30 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

BELLAVISTA
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Els 38 alumnes que enguany han 

participat en els cursos de formació 

i inserció laboral, en la modalitat de 

pla de transició al treball (PFI-PTT), 

van celebrar dimecres, a la Sala Ta-

rafa, l'acte de graduació del curs 

acompanyats de famílies i docents. 

Es tracta d'un projecte educatiu 

desenvolupat per l'Ajuntament i el 

Departament d'Educació pensat 

per fomentar la inserció laboral i la 

continuïtat formativa de nois i noies 

que no acaben l'ESO. "Són progra-

mes que ofereixen alternatives 

als joves per a qui el sistema 

educatiu resulta massa rígid", re-

cordava el regidor d'Educació, Fran-

cesc Arolas, en el tancament del 

curs. "La idea és evitar l'abando-

nament escolar i motivar els jo-

ves perquè continuïn formant-se 

més enllà de l'educació obligatò-

ria, perquè això els facilita també 

l'accés al mercat de treball". De 

fet, dels 38 participants d'enguany, 

23 s'han preinscrit per cursar un 

cicle formatiu de grau mitjà el curs 

que ve, 6 per seguir altres formaci-

ons i 9 s'han inserit al món laboral. 

Montse Massana, en nom de les 

famílies, expressava també que el 

programa ha ajudat els joves "a 

X.L.

FORMACIÓ ALTERNATIVA  Els joves que enguany han participat als PFI-PTT

FORMACIÓ UNS 50 JOVES HAN PARTICIPAT ENGUANY EN ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL

créixer com a persones, desenvo-

lupar habilitats, guanyar autono-

mia i con�iar en ells mateixos".  

A Granollers, aquests programes 

preparen els alumnes per ser auxi-

liars de fabricació mecànica i instal-

lacions electrotècniques, auxiliars 

d'hoteleria (cuina i serveis de res-tauració) i auxiliars de vendes, o�i-
cina i atenció al públic. Els cursos, 

teòrics i pràctics, es duen a terme 

al Centre Vallès amb el suport de 

l'Escola Municipal del Treball, el 

restaurant DO i l'empresa Saltoki. 

D'altra banda, una quinzena de 

joves que no van poder accedir als 

PTT han dut a terme enguany el 

curs + Oportunitats, una modalitat 

que es fa al Centre Vallès amb el 

suport de la Fundació Dimas i que 

aprofundeix especialment en la in-

tegració social dels joves. En aquest 

cas els participants han rebut for-

mació teòrica i pràctica en diferents o�icis, com muntatge i sonorització 
d'espectacles, reparació de bicicle-

tes o estampació de samarretes. La 

majoria han fet preinscripció a PFI, 

un a CFGM i un al programa Noves 

Oportunitats. La resta, quatre, han fet inserció laboral �ins i tot abans 
d'haver acabat el curs. X.L.

Alternatives a l'ESO per motivar 
els joves a formar-se i treballar

Segons dades de l'Observatori 

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, la contractació juvenil va 

assolir l'any passat els nivells més 

alts dels darrers 10 anys. Concre-

tament, el 2021 es van formalitzar 

147.121 contractes, dels quals el 

43,7% (64.337) corresponen a jo-

ves. La dada és tres punts superior 

a la de 2011, quan els contractes 

juvenils –de 16 a 29 anys– supo-

saven el 40,7% del total. Pel que 

fa a la desocupació, els darrers 5 

anys l'atur juvenil ha oscil·lat sem-

pre al voltant del 13% del total, 

tot i que els mesos més durs de la 

pandèmia va créixer fins al 16%. 

Pel que fa a la rotació laboral, els 

joves menors de 25 anys registren 

2,48 contractes cada any, una dada 

que baixa a mesura que augmenta 

l'edat i que se situa per sobre de la 

mitjana del conjunt de la població 

(2,35). I pel que fa als salaris, els 

joves són els que perceben salaris 

més baixos. Per exemple, les dones 

més joves (fins a 24 anys) cobren 

de mitjana 12.122 euros bruts 

anuals, amb una bretxa salarial del 

13% respecte als homes. Des de la 

crisi del 2008 els salaris han anat 

baixant progressivament, sobretot 

per als menors de 34 anys.

OCUPACIÓ

Assemblea general de La MútuaLa UEI celebra la vuitena Nit Empresarial
La Mútua celebra avui, dijous (18 h), la seva

assemblea general ordinària, en què es votaran

els comptes de 2021, la gestió de la junta i el 

pressupost per a 2022. També es presentaran els 

detalls dels futurs apartaments per a gent gran.

La UEI celebra avui, dijous, la vuitena Nit Empresarial - Premis UEI 2022, un

acte que aplega personalitats del món econòmic i social del Vallès Oriental. 

L'entitat farà un reconeixement públic a l'esforç, la constància i la capacitat 

d'adaptació i superació de les empreses mitjançant els Premis UEI.

La 8a Nit Emporesarial tindrà lloc al Mas de Sant Lleí de Vilanova del Vallès.

ECONOMIA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental organitza per als dies 5 i 7 

de juliol, de 10 a 11.30 h, la forma-

ció en línia Eines i estratègies per a 

una bona captació de fons privats, 

dues sessions per presentar eines 

per a l'emprenedoria, iniciatives 

i entitats de l'economia social i 

solidària per tal que tinguin més 

coneixements a l'hora de detec-

tar les necessitats específiques 

de finançament. També es disse-

nyaran estratègies de captació de 

fons privats segons les necessitats 

de cada entitat i s'abordaran les 

finances i la banca ètica. L'activi-

tat, a càrrec de Facto Cooperativa, 

SCCL, és gratuïta, però cal inscrip-

ció prèvia al web de l'Ateneu.

Curs de captació 

de finançament 

per a cooperatives

L'associació de comerciants Del 

Rec al Roc ha iniciat una campanya 

per promocionar els establiments 

de l'eix comercial de Sant Roc i San-

ta Anna. Es tracta de resoldre els 

enigmes lingüístics que plantegen 

72 botigues associades a l'entitat 

mitjançant un cartell penjat a l'apa-

rador. Els enigmes, tots diferents, 

estan elaborats per l'escriptor Mà-

rius Serra, creador de l'Enigmàrius 

de Catalunya Ràdio. Cada enigma, 

a més, serà temàtic, de manera que 

estarà relacionat amb el sector de 

cada comerç. "A les xarcuteries, 

per exemple, caldrà encertar el 

nom d'un embotit", explicava el 

mateix Màrius Serra en la presen-

tació de la campanya, que s'allarga-

rà fins al 12 de juliol. Tothom qui 

ho vulgui podrà resoldre l'enigma i 

omplir una butlleta amb la respos-

ta i les dades personals, i així entra-

rà en el sorteig de tres cistelles amb 

productes de botigues adherides a 

l'entitat. Una se sortejarà entre tots 

els participants; la segona serà per 

a la persona que més enigmes en-

certi; i la tercera se sortejarà entre 

les persones que n'encertin més de 

40. El sorteig es farà el 19 de juliol.   

Màrius Serra afirmava que "el 

comerç també és cultura", ja que 

"és un lloc on es fan transacci-

ons de tota mena, també de pa-

raules". "Jo vinc de l'àmbit del 

comerç, i va ser al taulell de casa 

on vaig veure com dringaven 

72 enigmes de Màrius Serra a

les botigues de Del Rec al Roc

tots els sons del català", explicava.  

Esteve Banús, president de l'as-

sociació de comerciants, destacava 

que aquesta nova campanya, ini-

ciativa del fotògraf Jordi Ribó, té 

l'objectiu de promocionar les boti-

gues adherides a Del Rec al Roc, ja 

que "convidarà a entrar en esta-

bliments que potser no coneixí-

em". Per la seva banda, la regidora 

de Promoció Econòmica, Gemma 

Giménez, posava en valor la inici-

ativa, que "lliga comerç, cultura i 

l'ús de la llengua". X.L.

X.L.

ENIGMES  Jordi Ribó, Esteve Banús, Màrius Serra i Gemma Giménez, a les Olles

La contractació 

juvenil, la més alta 

de tota la dècada

FORMACIÓ

CCOO del Vallès Oriental home-

natja avui, dijous (18 h), a la Sala 

Tarafa, l'històric sindicalista gra-

nollerí Manolo Cruz, medalla 

Francesc Macià al Mèrit al Treball, 

que va morir l'abril de 2020 als 86 

anys. Cruz va ser una de les prime-

res persones que va activar el sin-

dicalisme a la comarca, ja en època 

de clandestinitat. Dins de CCOO, 

va formar part de la direcció del 

sindicat comarcal i va ser secreta-

ri general del Metall. Durant anys 

va col·laborar amb la Federació de 

Jubilats i Pensionistes. L'acte d'ho-

menatge comptarà amb la partici-

pació dels secretaris generals de 

CCOO a la comarca, Juan Jiménez, i 

de Catalunya, Javier Pacheco.

CCOO homenatja
Manolo Cruz,
històric sindicalista

La UEI i la Unió d’Empresaris 

d’Automoció de Catalunya, la Unió 

d’Empresaris de la Fusta, la Unió 

de Perruqueria i Estètica i LYNE 

Group han signat un conveni amb 

el Banc Sabadell que personalitza i 

millora les condicions que ofereix 

als associats d'aquestes entitats.

La UEI renova conveni
amb el Banc Sabadell
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L’expert responL’expert respon

Previsible allau d’empreses 
en situació d’insolvència 
a partir del 30 de juny
El proper dijous dia 30 de juny 
finalitza la moratòria concur-
sal que va entrar en vigor el 
passat mes de març de 2020, 
en plena crisi sanitària i eco-
nòmica causada per la Co-
vid-19. I és molt probable que 
per a moltes empreses que 
durant aquest temps han ex-
perimentat greus dificultats i 
han vist severament afectada 
la seva activitat, la finalització 
d’aquesta moratòria suposi, 
ara sí, l’inici del camí vers la 
liquidació i el tancament, amb 
tots els perjudicis addicionals 
a la pèrdua del lloc de treball 
que això pot comportar pels 
integrants de la plantilla.

Dos mesos de termini

La Llei Concursal encara en 
vigor estableix que les em-
preses han de declarar-se en 
situació de concurs de cre-
ditors dins el termini de dos 
mesos a partir del moment 
de comprovar que no estan 
en situació de poder fer front 
a les seves obligacions de pa-
gament o quan resulta evident 
que no podran fer-ho en un 
futur immediat. Aquest enun-
ciat hauria d’estar acompa-
nyat de tot tipus de matisos i 
puntualitzacions, doncs no per 
res la Llei Concursal és una de 
les normes tècnicament més 
complexes del nostre ordena-
ment legislatiu. Però aquesta 
és la regla general i, en cas de 
no complir amb l’obligació de 
declarar-se en concurs quan 
es donen aquestes circums-
tàncies, els administradors 
de l’empresa poden incórrer 
en tot tipus de responsabili-
tats, incloent-hi l’obligació de 
fer front als deutes de la socie-
tat amb el patrimoni propi.

Precisament, per tal d’evitar 
que moltes empreses que pa-
tien dificultats greus derivades 
del terratrèmol econòmic cau-

sat per la Covid-19 es veiessin 
en l’obligació de declarar-se 
en concurs malgrat tractar-se 
d’una situació que es conside-
rava conjuntural i passatgera, 
es va aprovar la moratòria. 
Però el cert és que la llarga 
durada de la moratòria ha 
afavorit que siguin moltes les 
empreses que no han instat 
concurs de creditors mal-
grat és evident que ja han 
deixat de ser viables i no ho 
tornaran a ser mai.

Protegir els interessos de les 
plantilles i els creditors

És previsible que les empre-
ses sostingudes de forma 
artificial per la moratòria no 
tinguin altre remei que decla-
rar-se en situació de concurs. 
O el que és el mateix, po-
sar-se sota control de l’admi-
nistració concursal que haurà 
de ser qui vetlli per tal que la 
gestió de l’empresa s’orienti 
a intentar redreçar la seva 
trajectòria o, en la majoria 
de casos, acabar liquidant 
de forma ordenada la soci-
etat per satisfer de la millor 
forma possible les obligacions 
de pagament pendent.

Per a les persones que treba-
llen en una empresa en situa-
ció de concurs és imprescin-
dible obtenir assessorament 
de professionals experts en 
la matèria per patir els menors 
perjudicis econòmics i estar 
degudament representats en 
un procediment que pot ser 
llarg i complex i no veure vul-
nerats els seus drets. Perquè 
cal tenir present que malgrat 
els deutes de l’empresa amb la 
seva plantilla tenen la conside-
ració de privilegiats i haurien 
d’estar especialment protegits, 
la realitat és que la Llei Con-
cursal no sempre privilegia 
els treballadors i treballado-
res com hauria de fer-ho. 

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Després d'exercir 30 anys com a 
cuiner i de viure els últims 12 a 
Granollers, l'italià Nicola de Barba 
ha decidit obrir el seu propi nego-
ci a la ciutat. És el que a Itàlia es 
coneix com una gastronomia, una 
botiga de barri amb productes 
d'alimentació i beguda i una peti-
ta oferta de plats preparats. En el 
seu cas, a més, tots els productes 
són d'origen italià, la majoria del 
nord-est del país. "Tenim format-
ges, embotits, plats preparats 
de cuina típica italiana, pasta 
fresca, olives, farines, melme-
lades, sucs o pasta d'espelta 
dels Alps", destaca De Barba, qui 
subratlla que tot ve d'Itàlia. "Tam-
bé mozzarella de búfala i oren-
ga de Calàbria". Els formatges, 
per exemple, són de petits produc-
tors artesans de l'àrea de Trento i 
de Belluno, i els sucs i les melmela-
des de fruita també venen d'un pe-
tit obrador artesà, una petita em-
presa de muntanya que cultiva i 
elabora els seus propis productes. 
"Alguna cosa és una importació 
directa que fem nosaltres i la 
resta ens la subministren altres 
importadors", diu De Barba.

Un altre producte que aquí no es 
coneix gaire i que és molt habitual 
al nord de Itàlia és la polenta, una 
mena de blat de moro, molt espès, 
sense gaire gust i que serveix per 
acompanyar les carns amb salsa o 
formatges; i també el knedel, una 
mandonguilla gran de pa, pernil 
i formatge, que es fa amb caldo o 
mantega fosa. 

La gastronomia, anomenada 
Casa Cantoniera i situada a la pla-
ça del Peix, vol ser referent dels 
productes italians a Granollers 

ca cosa que no fem són pizzes, 
perquè de pizzeries ja n'hi ha 
moltes, i aquesta és una botiga 
diferent", remarca.  

A la plaça del Peix
Per tirar endavant el negoci, De 
Barba ha convertit un local canto-
ner de la plaça del Peix, que fins 
ara feia d'aparcament, en una 
petita botiga de barri. Ell mateix 
ha remodelat el local i ha muntat 
una cuina i una petita terrassa, a 
més d'un espais per a la venda i 
una petita cafeteria. "Hem donat 
una mica de vida en aquest es-
pai de la ciutat". "La plaça del 
Peix és un lloc que m'agrada 
molt i sempre m'ha sabut greu 
que estigués tan desaprofitat. 
És un raconet molt bonic, però 
en marxes de seguida perquè 
no hi ha res". 

L'establiment està obert els ma-
tins de dimarts a dissabte, de 9 a 
13.30 h, i les tardes de dilluns a 
divendres, de 16.30 a 21 h. X.L.

–on actualment viuen un centenar 
de persones originàries d'aquest 
país–, però també un establiment 
de queviures per als veïns del bar-
ri. Una altra peculiaritat, a més 
d'oferir mitja dotzena de plats 
preparats –com una lasanya a la 
bolonyesa o una parmesana d'al-
bergínies–, és l'espai de degusta-

ció per tastar bona part del pro-
ductes que s'hi venen, "des d'un 
petit entrepà amb prosciutto de 
San Daniele fins als grissini que 
fem nosaltres amb tres varie-
tats de formatges, acompanyats 
d'una copa de vi, un Spritz o 
una bicicleta, que és l'aperitiu 
de la casa", diu De Barba. "L'úni-

X.L.

COMERÇ L'ESTABLIMENT, AMB UNA PETITA TERRASSA PER A DEGUSTACIÓ, REVITALITZA L'ESPAI 

La petita Itàlia a la plaça del Peix

'GASTRONOMIA'  Nicola de Barba ha obert Casa Cantoniera a la plaça del Peix

El fòrum de comerç de Granollers 
ha validat les bases de l'edició 
2022 dels Premis Porxada, que 
incorporarà com a novetat una 
nova categoria, el Premi al Nou 
Comerç, que se sumarà al negoci 
familiar centenari, a l'antiguitat i 
al premi honorífic. El Premi al Nou 
Comerç reconeixerà els negocis de 
recent creació que proposin nous 
conceptes de producte, servei o 
format d'establiment comercial, 
que representin una millora o am-
pliació de l'oferta comercial dis-
ponible dins l'àmbit territorial de 

la seva associació de comerciants.
Els Premis Porxada són els 

guardons que atorga anualment 
l'Ajuntament de Granollers i l'as-
sociació de comerciats Gran Cen-
tre amb l'objectiu de reconèixer 
la singularitat dels establiments 
comercials de la ciutat i posar 
en valor el conjunt de la seva 
oferta com a factor d'atracció de 
visitants, generador d'activitat 
econòmica i creador de llocs de 
treball. Fins al divendres 16 de 
setembre, tots els establiments 
comercials interessats a aspirar 

Els Premis Porxada també 
reconeixeran un comerç nou

Queviures, degustació

i plats preparats,

una 'gastronomia'

al centre de Granollers

al premi a l'antiguitat (25, 50 o 75 
anys) podran presentar les seves 
candidatures. Les associacions de 
comerciants de la ciutat podran 
proposar, fins al mateix dia, un es-
tabliment comercial associat que 
hagi obert el seu negoci entre l'1 
d'octubre de 2021 i el 16 de se-
tembre de 2022, per aspirar a la 
categoria Premi al Nou Comerç.

Els premis al comerç familiar 
centenari i honorífic no s'han de 
sol·licitar, ja que els designa el ju-
rat dels premis, format per l'Ajun-
tament de Granollers, Gran Centre 
Granollers i la resta de les associ-
acions de comerciants de la ciutat. 
L'acte de lliurament de premis tin-
drà lloc el 14 d'octubre al Teatre 
Auditori de Granollers.

Casa Cantoniera està especialitzada en alimentació italiana
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BUTLLETÍ

Els viratges dels estils de natació
Un viratge és l’acció que fem 

quan nedem i no parem en 
arribar a la paret per continuar 
nedant i no trencar el ritme del 

nedo. Necessari per nedar no 
és, però sí, si volem millorar el 

resultat en el nostre rendiment. 
La responsable d’activitats aquà-

tiques, Eva Garcia, explica com 
podem fer viratges de cada estil:

Viratges de crol o estil lliure. S’ha 
de calcular la distància per aproxi-
mar-nos i fer coincidir l’última braça-

da de crol seguint amb un gir trans-
versal on buscarem la col·locació dels 

peus a la paret i un gir seguit longitu-
dinal, per fer l’impuls i el desplaçament i 

propulsió cap a la superfície, fent batuda 
de peus de crol.

Viratges d’esquena. Nedant esquena i 

just passant les banderoles, comptem el 
nombre de braçades que necessitem per 
arribar a una distància de la paret que ens 
permeti estirar la penúltima braçada, fer un 
gir longitudinal i, en posició ventral fer l’últi-
ma braçada i un gir transversal, acabant en 
posició totalment dorsal. Quan tinguem els 
peus a la paret, farem un bon impuls, esti-
rant el cos en forma de fletxa i moviment de 
dofí i començant amb la batuda de cames 
i braços una vegada estem a la superfície.

Viratge de braça. Arribem a la paret, la to-
quem amb les dues mans sense que surtin 
els dits de la superfície de l’aigua. Farem una 
aproximació, flexionant colzes i cames. La 
mà del costat on farem el gir s’estira al ma-
teix temps que el cos gira longitudinalment 
i anteroposteriorment apropant els peus a 
la paret, a l’hora que l’altra mà fa tracció a la 
paret. En aquest moment la mà de la paret 
anirà a buscar l’altra mà, per acabar en posi-
ció ventral, braços estirats i fer l’impuls amb 
els peus a la paret en posició de fletxa.
Viratge de Papallona. Toquem amb les 
dues mans la paret i fem el gir i les flexions 
igual que en braça. Quan estem totalment 
en posició ventral i estirats impuls en posi-
ció fletxa, i quan aquest lliscament afluixi la 
seva velocitat, iniciarem unes batudes for-
tes de papallona i amb progressió sortir a la 
superfície.

LA TÈCNICA per millorar el rendiment i no trencar el ritme del nedoCNG

Dissabte 18 de juny va ser un dia especial per als 
socis i sòcies del Club Natació Granollers. Van 
poder celebrar una Diada del Soci sense restric-
cions, i gaudir amb familiars i amics d’una jor-
nada carregada d’activitats de tota mena i per 
a tots els públics… a més a més de poder fer 
el primer bany lúdic a la piscina exterior. I és 
que és la Diada del Soci és l’acte social més 
important del CNG, que s’organitza anual-
ment com a espai de retrobament dels 
associats, en un ambient esportiu i festiu.

CLUB

Diada del Soci

Són les alternatives fàcils per a què no 
et faci mandra fer esport amb les tem-
peratures de l’estiu. El fitness, per poder 
entrenar arrecerats durant les hores de 
màxim sol, i la natació, l’opció refrescant 
per a mantenir-te actiu.

I és que durant el període vacacional 
i després d’un any esgotador, acos-
tumem a canviar de rutines i a rela-
xar-nos... a vegades cometent exces-
sos. A això se li afegeix el clima, que 
sovint fa que realitzar qualsevol tipus 

d’activitat física sigui més feixuc. Però 
tant important és descansar com seguir 
mantenint-se actiu durant tot l’any com 
a aposta d’estil de vida saludable. Per 
aquest motiu, cal buscar opcions espor-
tives que ens ho posin fàcils, com són el 
fitness o la natació. 

Fitness
La sala de fitness del Club Natació Gra-
nollers -oberta de dilluns a divendres de 
6h a 22:30h, dissabtes de 7h a 20:30h, 
i diumenges de 9h a 14:30h-, ofereix 

un gran franja horària per a fer activi-
tat física, inclús en les hores de màxima 
exposició solar. Caldrà tenir en compte 
la rutina que realitzem, aconsellant, per 
als mesos d’estiu, rutines d’intensitat 
moderada, ja sigui a la zona de pes lliure 
o dirigit, o a través de classes dirigides. 
O aprofitar les hores més fresques del 
matí per traslladar la sessió a l’outdoor 
gym, i així gaudir de l’activitat a l’aire 
lliure. Els circuits són una bona opció 
per treballar de forma dinàmica i poder 
regular la intensitat. Una planificació de 
tres dies a la setmana serà el més apro-
piat per aquesta època. 

Natació
El cardio el podem deixar per la nata-
ció, podent-se realitzar en qualsevol 
hora del dia, donat el caràcter refres-
cant de l’activitat. Ja sigui a l’interior 
-al CNG oberta de dilluns a divendres 
de 6h a 22:30h, dissabte de 7h a 20h 
i diumenge de 9h a 14:30h-; o a l’ex-
terior en piscina de 50 metres -de di-
lluns a diumenge de 10h a 20h-. 
Això sí, si és a l’exterior, amb aplicació 
d’un protector solar eficaç i resistent 
a l’aigua, 30 minuts abans de co-
mençar a nedar.

Consells
La hidratació és molt important en 
qualsevol esport, inclús quan es neda. 
És primordial que es comenci l’entre-
nament estant ben hidratats. Durant 
l’exercici, caldrà prendre petits glops en-
tre sèries o exercicis per així mantenir el 
nostre nivell d’hidratació. Un cop finalit-
zat, recuperarem tot el líquid perdut du-
rant la sessió.

Una altra opció (i molt saludable) és in-
gerir fruita. Ara a l’estiu hi ha opcions 
que hidraten i, a més a més, aporten nu-
trients essencials que necessitem per a 
afrontar les altes temperatures. Un tros 
de 80gr de síndria, per exemple, només 
aporta 30 calories i 5,7g d’hidrats de 
carboni (energia pura), 90 mil·ligrams 
de potassi (essencial per als músculs), 
11% de vitamina C i altres minerals com 
el calci o el ferro. Per cada 100 grams de 
meló aporta un 92% d’aigua, només 28 
calories, 17 mil·ligrams de magnesi, 14 de 
calci, 320 de potassi i 25 de vitamina C.

Aquest estiu, no t’oblidis de l’activitat fí-
sica per a mantenir el teu estat de salut 
durant aquesta època i durant tot l’any. 
I acompanya-la d’una dieta saludable.

Fitness i natació, els esports estrella de l’estiu

ALTERNATIVES FÀCILS per a mantenir-se actiu durant els mesos més calorosos

cola de Sant Cugat (l’Europa) i em va 

em van dir que anés al CN Sabadell, CN 
Kallipolis o CN Granollers perquè tin

van decidir anar al CNG, i vaig comen

– La meva primera competició de Catalu

Cugat; recordo que m’ho vaig passar 

organitzar molt millor gràcies al temps 

moments. A saber organitzar-me 

zar-me i aprofitar 

zada, un fitness amb moltes màquines i 
una àmplia graella d’activitats dirigides»
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rant el cos en forma de fletxa i moviment de 

aproximació, flexionant colzes i cames. La 

els peus a la paret en posició de fletxa.

dues mans la paret i fem el gir i les flexions 

ció fletxa, i quan aquest lliscament afluixi la 

peratures de l’estiu. El fitness, per poder 

sovint fa que realitzar qualsevol tipus 

fitness o la natació. 

La sala de fitness del Club Natació Gra

exposició solar. Caldrà tenir en compte 
la rutina que realitzem, aconsellant, per 

moderada, ja sigui a la zona de pes lliure 

O aprofitar les hores més fresques del 

regular la intensitat. Una planificació de 

ció, podent-se realitzar en qualsevol 

-al CNG oberta de dilluns a divendres 

nostre nivell d’hidratació. Un cop finalit
zat, recuperarem tot el líquid perdut du

11% de vitamina C i altres minerals com 

calci, 320 de potassi i 25 de vitamina C.

– Edat?
– 15 anys

– Vius a…
– Llavaneres

– Estudis…
– Institut Joaquim Blume

– Primera participació internacional 
com a nedadora d’artística... 
– Ha estat fa poc a Suècia, va ser molt di-
vertit i en ho vam passar molt bé. Tam-
bé he vist que la sincro fora d’Espanya 
és diferent, segons com es puntua, com 
s’entrena, mètode de competició, etc.

– Quan va començar la teva afició per 
la natació artística?
– Jo quan tenia 7 anys estava veient 
la televisió i li vaig dir a la meva mare 
que m’agradava aquell esport. Al dia 
següent vaig fer les proves a una es-
cola de Sant Cugat (l’Europa) i em va 
agradar molt. Les entrenadores d’allà 
em van dir que anés al CN Sabadell, CN 
Kallipolis o CN Granollers perquè tin-
drien un nivell més alt. Els meus pares 
van decidir anar al CNG, i vaig comen-
çar allà a competir a nivell d’Espanya. 
Ara estic a la Blume gràcies a una beca 
i estic molt contenta.

– Recordes la teva primera competició?  
– La meva primera competició de Catalu-
nya va ser a l’Europa, una escola de Sant 
Cugat; recordo que m’ho vaig passar 
super bé i vaig gaudir-ne molt. I el ni-
vell de competicions a Espanya, ja canvia 
molt.

– En quina modalitat et sents més còmoda? 
– Em sento més còmode quan faig duet, ja 
que amb la meva companya de duet em por-
to molt bé, tenim molta confiança, sempre 
intentem que surti bé i això és molt impor-
tant ja que si no afectaria a la rutina.

– Quina és la teva preparació esportiva?
– La preparació que fem, per exemple, és 
anar al gym i fer preparació física o peses; 
també nedem uns quants kilòmetres al 
principi de temporada o alguns dies entre 
setmana per a recuperar la sensació de 
l’aigua.

– Com ho compagines amb els estudis i 
activitats socials?
– Al principi costa una mica compaginar 
els estudis i tot amb la natació artísti-
ca ja que en aquest esport s’entrenen 
moltes hores i és molt dur. Ara em sé 
organitzar molt millor gràcies al temps 
i l’experiència.

– Què t’està ensenyant aquest es-
port?
– Aquest esport m’està ensenyant a 
aprofitar el temps i gaudir de molts 
moments. A saber organitzar-me 
el temps i que sempre pots trobar 
alguna estona per fer el que més 
t’agradi.

L’ENTREVISTA Carla Lorenzo, nedadora d’artística infantil

Carla Lorenzo:

“Aquest esport 
m’està ensenyant 
a saber organit-
zar-me i aprofitar 
el temps“

»PAU ARUMÍ GELABERT
5 anys com a soci del CNG

«Faig dos dies curs de natació 
i els tècnics aporten tècnica, 
experiència i exigència amb 
bon rotllo»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» NOEMÍ MOLINA SALVÀ
Centre d’Atenció al Client

«Som un club pioner i referent a Cata-
lunya, amb unes bones instal·lacions: 
piscina de 50 metres exterior climatit-
zada, un fitness amb moltes màquines i 
una àmplia graella d’activitats dirigides»
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Granollers ha marcat el camí de les polítiques públiques dels propers 8 anys 

amb l'aprovació del tercer pla estratègic de ciutat, que es fixa 15 fites per a 

l'horitzó 2030. La majoria dels objectius del document són força inevitables 

en un context d'emergència climàtica i crisi del model econòmic que d'uns 

anys ençà condemna a una societat amb més desigualtats. Així, el ple 

municipal aprovava dimarts per unanimitat un pla que pretén minimitzar 

aquests problemes globals, amb propostes tan lloables com la reducció 

de gasos d'efecte hivernacle, l'augment de l'eficiència energètica del parc 

d'habitatges, l'augment de places d'FP, el foment de l'economia verda i 

circular, l'augment d'habitatges socials i la reducció de la segregació escolar, 

entre altres. Tot plegat, temes que ja han estat centrals durant aquest mandat 

i que semblen prou evidents d'encarar. La concreció del document ratificat 

al ple va ser lloada, com també el procés de participació ciutadana que s'ha 

pilotat des del juny de l'any passat per arribar-hi. Sens dubte el procés de 

reflexió i debat ha estat interessant, però caldrà estar ben atents a la concreció 

d'aquest full de ruta que, de moment, només ressalta certes mancances i 

apunta línies de treball força evidents en el context social actual.

ESTRATÈGIA 2030

Editorial

CIBERACTIVITAT  Segueix-nos a @DiariSomGRN

La #RealPolitik no pot ser la vulneració 
dels #DDHH i la mort de persones. 
Aquest és el relat que normalitza 
la ultradreta i fa empetitir les 
democràcies. Les imatges de Melilla 
i Nador mereixen una investigació. 

@ChakirelHomrani @nasdemicu

Granollers és handbol. És esport d'èlit,
amb un primer equip que ha guanyat la lliga 
de clubs ;) i s'ha guanyat el dret de ser a la 
Champions de la temporada que ve. Però 
també és planter. És canalla que creixerà 
aprenent i gaudint molt més que balonmano.

l 24 d'octubre de 2019 assu-

mia la presidència del Consorci 

Besòs Tordera, una etapa que 

arriba a la seva fi per la meva 

renúncia com a alcalde de Mo-

llet del Vallès, tot i que continuaré vinculat a 

l'entitat com a vicepresident. Des d'alesho-

res han transcorregut dos anys i vuit mesos, 

un període durant el qual, des del Consorci, 

hem hagut de fer front a grans reptes.

Al cap de poques setmanes, justament 

l'11 de desembre, es produïa l'incendi 

d'una fàbrica de dissolvents a tocar el riu 

Besòs, a Montornès del Vallès, amb impor-

tants afectacions al medi. Aquesta va ser la 

primera gran fita que hauria de gestionar 

com a president i que, de seguida, va dei-

xar palès el gran equip tècnic i professional 

que hi havia darrere d'aquest ens, el seu 

grau de professionalitat i d'implicació.

Malauradament, aquesta no seria l'úni-

ca crisi a la qual ens enfrontaríem... Po-

ques setmanes després vam partir els 

danys ocasionats pel temporal Glòria i, al 

març, esclataria la crisi sanitària de la Co-

vid-19, que ha marcat gran part del meu 

mandat i durant la qual, des del Consorci, 

vam demostrar la gran capacitat de rea-

daptar-nos per garantir en tot moment 

aquest servei essencial que és la depura-

ció de l'aigua residual.

Tot i les dificultats que ha suposat aques-

ta pandèmia, des del Consorci hem con-

tinuat treballant i dissenyant els rius del 

futur, sempre intentant millorar els serveis 

de depuració i els nostres entorns fluvials, 

i apostant pel treball coordinat amb altres 

administracions i entitats, buscant compli-

citats i connexions que ajudin a millorar els 

resultats. Així, hem elaborat l'ambiciós pro-

Compromís, professionalitat
i innovació

jecte Viu el Besòs; el BioVO, per a l'obtenció 

de biometà; hem participat en el projecte 

Sarsaigua, per al seguiment del virus de la 

Covid-19 a les aigües residuals; hem seguit 

desenvolupant el pla de camins, i hem inau-

gurat l'EDAR Montseny i les obres d'amplia-

ció i millora de l'EDAR la Llagosta... Aquests 

en són només alguns. La llista és molt més 

llarga. I en tots ells he trobat també sempre 

el suport i les ganes de tots els membres 

dels òrgans de govern d'aquest Consorci, 

especialment de la comissió executiva i de 

la comissió de govern.

També ha estat en aquest darrer temps 

que hem posat en funcionament i hem 

consolidat la nostra fundació, la Fundació 

Rivus, des d'on estem donant una forta 

embranzida a l'educació i divulgació ambi-

entals, a la recerca i a l'estudi dels nostres 

entorns fluvials. El passat mes d'octubre la 

presentàvem en societat en el marc del IV 

Congrés de l'Aigua a Catalunya i fa només 

unes setmanes la Fundació Rivus ocupava 

un espai propi a la Fira d'Economia Ver-

da i Circular de Granollers, que va atraure 

centenars de visitants. Veure com aquest 

projecte és ja una realitat em fa sentir una 

especial il·lusió, perquè darrere d'aquesta 

entitat hi ha el somni d'un professional i 

amic que hi va creure, que va voler crear la 

fundació "dels amics dels rius", el meu es-

timat, el nostre estimat, Sergi Mingote, qui 

va ser també president del Consorci entre 

2011 i 2018. Sens dubte, el 16 de gener de 

2021, data en què Mingote perdia la vida 

durant una expedició al K2, el Consorci, i 

tots els que n'hem format part, ens vam 

quedar una mica orfes. La seva pèrdua ha 

estat irreparable, però si d'alguna manera 

l'hem pogut homenatjar i recordar és se-

guint el llegat que ens va deixar. Així ho he 

intentat fer, i agraeixo enormement a to-

tes les persones i professionals que m'heu 

acompanyat i heu fet possible que aquesta 

etapa hagi estat tan fàcil, tot i les dificul-

tats. De tot cor, Gràcies.

E

JOSEP 
MONRÀS

Expresident 

del Consorci Besòs Tordera

i matar una fauna tant o més granollerina 

que nosaltres. La industrialització va de-

gradar els espais fluvials i el Congost es 

convertí en una deixalleria, en una llengua 

de colors llampants, escuma blanca i olors 

forts i desagradables. Durant aquelles dè-

cades la Riera era morta, assassinada pel 

progrés i les ganes de fer diners que és una 

malaltia crònica.

A partir dels 80, alguns polítics treba-

llen per recuperar l'espai (no t'oblido, 

Anna Maria Palé), el control dels aboca-

dors industrials donà pas a una mena de 

renaixença, i ara sembla que des del nos-

tre Ajuntament apareix un nou impuls per 

renaturalitzar l'espai i tornar a tot allò 

d'abans, de molt abans. Quan la Riera era 

festejada pels horts del voltant, quan els 

peixos, els crancs i les granotes es movien 

entre l'aigua clara i una flora espectacular. 

Quan els nens feien cabanes amb canyes 

i entre els xops mentre  imaginaven veu-

re passar vaixells de vapor en direcció a 

la Garriga, com en aquelles novel·les de 

Mark Twain que em tenien tan enganxat. 

Hi ha notícies que obren una escletxa a 

l'esperança d'una ciutat que vol ser més 

verda, amb més terra, amb més arbres i 

amb una Riera on els granollerins baixin 

a remullar-se els peus i berenar pa amb 

oli i sucre amb dues preses de xocolata, tal 

com es feia abans.

eix a la Font del Regàs, molt a 

prop de l'ermita de Sant Cugat 

de Gavadons, travessa suau-

ment la plana de Vallès i, quan 

arriba a Montmeló i fruit de les relacions 

líquides amb el Mogent, neix el Besòs.

Escric "la Riera" perquè per a molts gra-

nollerins, el riu sempre serà la Riera, com 

els carrers Joan Prim, Anselm Clavé i Al-

fons IV són la Carretera; com la plaça Per-

pinyà o la Maluquer o la Barangé o la Folch 

i Torres són i seran la dels Porcs, la de Can 

Sínia la del Cony o la Negra.    

El pare m'explicava que l'any 1933, quan 

els meus avis i els seus sis fills arribaren a 

Granollers provinents de Cassà de la Selva, 

una de les coses que més els cridà l'atenció 

va ser que en aquest poble hi havia una rie-

ra. Una esquerda humida de nord a sud, en-

voltada d'horts, on s'hi podien apropar per 

mullar-se els peus, veure peixos, escoltar 

granotes i berenar pa amb oli i sucre amb 

els amics de l'Institut. Era aquella edat quan 

encara ningú t'ha robat l'alegria i és més fà-

cil que mai ser despreocupadament feliç.

El desenvolupament econòmic dels 50 

i 60 va substituir l'activitat agrícola per la 

industrial. El sector químic, el de la pell, el 

tèxtil o el de la construcció, van devorar 

tomàquets, cremar cols, podrir mongetes 

N

LA RIERA

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

JULIOL 2022

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial 
Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
5 JULIOL
9 a 14 h. Formació de 5 hores. 
Empresa. Presencial.
GESTIONAR DINÀMIQUES 
I ACTITUDS TÒXIQUES 
Aprendre habilitats i eines per 
gestionar dinàmiques i actituds 
tòxiques que perjudiquen el 
funcionament dels equips i els 
entorns de treball
Cambra de Comerç - delegació 
Granollers

6 JULIOL
14.30 a 16.30 h 
Formació en línia. 
Comerç.
APRÈN A LLEGIR LES 
ESTADÍSTIQUES DE LES 
XARXES SOCIALS
Aprèn a llegir-les, ofereixen una 
informació molt valuosa de la 
nostra tasca.
Granollers Mercat 

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

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

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

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

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

SUBVENCIONS  DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. ANY 2022

AJUTS AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
· Subvencions per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades. 

  Termini de presentació de les sol·licituds: del 16 de juny al 15 de juliol de 2022.

· Subvenció pel foment de l’emprenedoria i la creació d’activitat empresarial. 

  Termini de presentació de les sol·licituds: del 22 de juny al 21 de juliol de 2022.

  Consulteu les bases i la convocatòria a: seuelectronica.granollers.cat/subvencions

                      NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A EMPRESES 
                      I AUTÒNOMS PER A LA  REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA 
                      I EL MANTENIMENT DE LLOCS DE TREBALL
· Subvenció al treball autònom.

· Subvencions  empreses pel manteniment de llocs de treball.

  Consulteu les bases i la convocatòria a: seuelectronica.granollers.cat/subvencions

PROPERAMENT!
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GRANOLLERS

CUP2022

Especial

La plaça de la Porxada ha tornat 
a donar la benvinguda als milers 
d'esportistes que lluitaran per 
guanyar la Granollers Cup fins 
diumenge. Feia dos anys que la 
ciutat arribava al juny sense ce-
lebrar la cita internacional més 
important del BM Granollers per 
culpa de la pandèmia i les conse-
qüents restriccions. Ahir, dime-
cres, a partir de les 19 h, va tenir 
lloc l'acte d'inauguració d'una de 
les competicions d'esport de base 
més rellevants d'Europa, que en la 
seva 22a edició compta amb 288 
equips, entre les 5 categories mas-
culina i femenina. 

La cerimònia es va completar 
amb la presentació des del balcó 
de l'Ajuntament dels padrins de la 
competició, que enguany són la ju-
gadora internacional noruega Kari 
Brattset i l'exjugador del Fraikin, 
també internacional amb Espa-
nya, Adrià Figueras. Posterior-
ment, es va celebrar la tradicional 
desfilada cap al Palau d'Esports, 
que va tenyir els carrers de la ciu-
tat amb els colors de les diferents 
delegacions internacionals. Prop 
de les 21 h, va tenir lloc l'especta-
cle final al pavelló olímpic. "Gra-

nollers és handbol, estem molt 

contents de poder tornar a ce-

lebrar el campionat", comenta el 
president del BMG, Alfred Serra. 
"Si al març ens diuen que hi ha 

La Granollers Cup torna a celebrar-se 
després de dos anys ajornada per la Covid

LES XIFRES DEL TORNEIG PROP DE 4.000 ESPORTISTES I 288 EQUIPS, EN LA 22a EDICIÓ D'UNA DE LES COMPETICIONS CONTINENTALS DE BASE MÉS IMPORTANTS

INAUGURACIÓ  Ahir dimecres la plaça de la Porxada va acollir l'acte d'inauguració de la competició 

XAVIER SOLANAS

aquest nombre d'equips, no ho 

haguéssim cregut. Hi havia in-

certesa entre els clubs i, tot i 

això, som 288 equips", apunta el 
gerent del club i responsable de la 
competició, Pep Blanchart. 

Descens de participació
L'organització de la Granollers Cup 
aspira a que, després de dos anys, 
la competició "sigui el més nor-

mal possible", explica Blanchart, 
qui afegeix: "la novetat, és tor-

nar-la a fer". Precisament, aquest 
era l'ambient de la jornada inaugu-
ral de la cita internacional a la pla-
ça de la Porxada, que va presentar 
els equips, amb prop de 4.000 es-
portistes, d'un total de 14 països. 
D'entre aquests, el país amb més 
clubs representats és Noruega 
amb 33, seguit de Suècia (5), Dina-

marca (4), Islàndia (3), Polònia (2), 
França (2) i amb 1 representant 
Algèria, Andorra, Àustria. Finlàn-
dia, Israel, Itàlia i Tunísia. 

Pel que fa als equips locals, hi ha 
35 equips catalans i de la resta de 
l'Estat hi ha presència de les illes 
Balears (3), el País Valencià (2), 
l'Aragó (2), el País Basc (2) i amb 
1 representant, Andalusia, Castella 
i Lleó, Madrid, Melilla i Navarra. 

L'última edició que es va cele-
brar de la Granollers Cup va ser el 
2019 i aleshores la participació va 
ser superior, amb un total de 324 
equips i prop de 5.000 esportis-
tes. "Que se celebri l'edició del 

2022 farà que la del 2023 pugui 

ser millor. Ja estem treballant 

en la pròxima trobada i ja hi ha 

equips que enguany no venen 

però que han confirmat per a 

l'any vinent", assenyala Blan-
chart, que recorda que la compe-
tició s'ha hagut de suspendre el 
2020 i 2021. Avui, dijous, la pilo-
ta ja ha començat a rodar i farà 
que l'atenció se centri, per fi, en 
l'handbol. J.L.RODRÍGUEZ B.

917
SÓN ELS PARTITS QUE ES JUGARAN 

EN TOTAL A LA GRANOLLERS CUP. 
Els duels de la competició s'inicien 

avui, dijous, i amb una precisió 

gairebé exacta aniran passant 

partits i jornades fins al diumenge, 

quan es disputaran les finals de 

les cinc categories, masculina i 

femenina. Enguany, hi ha 16 pistes 

–13 a Granollers, 2 a les Franqueses 

i 1 a Canovelles–, i una de les 

més vistoses tornarà  a ser la que 

s'instal·la a la plaça de la Porxada. 
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Persianes i motoritzacions

Divisions d’oficina

Mampares de bany i dutxa

Mosquiteres

Cortines i tendals

Falsos sostres

Tanques de jardí

GRANOLLERSCUP2022

La noruega Kari Brattset i el cata-

là Adrià Figueras tenen en comú 

que han passat alguns dels millors 

moments de la seva trajectòria 

esportiva al Palau d'Esports i ara 

són els padrins de la Granollers 

Cup 2022. Figueras va formar 

part del Fraikin Granollers durant 

sis temporades d'èxit, mentre que 

Brattset va guanyar el Mundial 

d'Handbol a l'olímpic granollerí a 

finals de l'any passat.

Kari Brattset, de 31 anys, es 

mostra especialment emocionada 

per tornar a la ciutat, on va gua-

nyar el Mundial i, a més, va ser 

escollida com la jugadora més 

valuosa del torneig internacional. 

"Estic emocionada de tornar. 
El Mundial del desembre va ser 
una passada, és un gran lloc per 
jugar a handbol. Guanyar per 
primer cop un Mundial amb No-
ruega al Palau va ser increïble", 

recorda la jugadora al diari Som-

Granollers. Noruega va guanyar la 

final contra França, per 29 a 22. 

El Mundial va ser el punt àlgid 

de la temporada de Brattset, que 

ha estat en una muntanya russa de 

situacions. "Vaig tornar dels Jocs 
Olímpics amb una lesió, que em 
va fer treballar moltíssim du-
rant la tardor per arribar al 
Mundial. Va ser surrealista gua-
nyar l'or, i, a més, ser la jugado-
ra més valuosa", diu, i afegeix que 

amb el seu club, el Gyor, la tempo-

rada també ha estat positiva. "Hem 
guanyat la lliga d'Hongria i ens 
vam classificar per a la final a 
quatre de la Lliga de Campions. 
No vaig poder disputar els dos 
últims mesos de la temporada 
perquè estic embarassada, però 
vaig seguir de prop l'equip a la 

Kari Brattset i Adrià Figueras, padrins 
amb més experiència internacional 

fase final continental i estic or-
gullosa del subcampionat". 

Adrià Figueras, de 33 anys, fa 

dues temporades que va mar-

xar del BMG i des d'aleshores ha 

competit en dos equips de França. 

L'any passat va deixar el Nantes 

per fitxar pel C' Chartres MHB. 

"És un club més humil, però va 
ser una decisió encertada en 

clau familiar i esportivament 
estic jugant molts minuts. Es-
tem molt satisfets", explica per 

telèfon Figueras, uns dies abans 

de l'inici de la Granollers Cup. 

"El Palau em porta al cap molts 
rècords. Tothom em pregunta 
què em quedo del meu pas pel 
Fraikin, i hi ha un munt de co-
ses. Recordo la final a quatre de 

ELS PADRINS LA NORUEGA VA GUANYAR EL MUNDIAL AL PALAU D'ESPORTS I EL CATALÀ VA JUGAR AL FRAIKIN DURANT 6 ANYS FORMACIÓ

RFEBM

KARI BRATTSET  Va ser escollida millor jugadora del Mundial a Granollers

ARXIU

ADRIÀ FIGUERAS  Va jugar sis temporades amb el Fraikin Granollers

la Copa EHF o el triomf al Palau 
contra el Barça, van ser dos mo-
ments molt importants per al 
club", recorda el pivot, que va for-

mar part de la família granollerina 

de 2014 a 2020. 

El català va marxar el 2020 en 

plena pandèmia i no va poder aco-

miadar-se de l'afició. "Espero po-
der fer-ho ara, tinc una espineta 
clavada perquè el BMG em va 
donar la possibilitat de viure 
de l'handbol i fer-me un lloc a la 
selecció", comenta Figueras, que 

l'últim any ha aconseguit un bron-

ze amb Espanya als Jocs Olímpics, 

un bronze al Mundial del 2021 i 

una plata a l'Europeu del 2022. 

Consells als esportistes
Kari Brattset i Adrià Figueras 

s'han sacrificat i esforçat mol-

tíssim per ser un dels referents 

internacionals amb les seves se-

leccions i equips. Aquests dos 

valors són el secret de l'èxit i el 

consell cap als infants esportistes. 

"El més important és gaudir de 
l'handbol, aquest és el millor 
consell que puc donar a qualse-
vol jove jugador. Que no pensi 
què vindrà després, que pensi 
en gaudir de l'handbol i la resta 
ja vindrà. Jo m'ho passo molt bé 
jugant i això és molt important", 

explica Figueras. També, aconse-

lla Brattset, "els joves esportites 
han de creure en ells mateixos 
i treballar dur. Per exemple, no 
vaig jugar en cap selecció de ca-
tegories inferiors del meu país 
i no vaig jugar un campionat 
amb Noruega fins als 26 anys. 
A cada entrenament intentava 
ser una mica millor que el dia 
anterior". JL.RODRÍGUEZ B. 

Signatures i disco 

Festival de la Cup

Curs d'àrbitres  

joves per l'ascens

El partit de les 

estrelles, dissabte 

Els padrins de la Granollers Cup 

no poden faltar a al seva cita 

amb les signatures. Els espor-

tistes podran conversar i rebre 

una signatura dels seus ídols el 

dijous al Palau d'Esports, a par-

tir de les 19.30 h. La festa con-

tinuarà al pavelló olímpic amb 

la disco Festival de la Cup, que s'iniciarà a les 21.45 h �ins a la 
mitjanit i hi estan convidats els 

esportistes, els entrenadors i els 

voluntaris. 

Una cop més, la Granollers Cup 

impartirà un nou curs d'àrbi-

tres amb col·legiats estatals i 

internacionals. A banda dels de 

les federacions catalana i espa-

nyola, també n'hi haurà d'altres 

federacions internacionals. Du-

rant els quatre dies de torneig es 

faran les proves del curs de per-

feccionament i especialització a 

càrrec de la federació espanyo-

la per als àrbitres de categoria 

estatal, que podran sumar uns 

punts per fer l'ascens de divisió.

Un dels moments que més atrau 

als seguidors és el partit de les 

estrelles de la Granollers Cup, 

que s'iniciarà dissbate a partir 

de les 21.45 h al Palau d'Es-

ports. L'organització fa una se-

lecció de tres seleccions amb els 

millors jugadors estatals contra 

tres combinats amb els millors 

esportistes estrangers. Els tres 

partits són de les categories 

infantil, cadet masculí i cadet 

femení. 

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
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GRANOLLERSCUP2022

PARTICIPACIÓ  11 ENTITATS DE LA COMARCA PARTICIPARAN EN ALGUNA DE LES 10 CATEGORIES

El BM Granollers és el club amfi-

trió i el que més equips aporta a la 

competició, amb 19 conjunts. L'en-

titat té representació en totes les 

categories, excepte en la de júnior 

femenina. En la que més presència 

té és en l'alevina, amb quatre mas-

culins i dos femenins. "La Grano-
llers Cup és un esdeveniment 
que tots els equips tenim marcat 
al calendari. Se sap que al juny, 
quan ja ha acabat la temporada 
esportiva, hi ha la competició de 
casa i ningú se la vol perdre", as-

senyala el responsable de l'àrea de 

promoció esportiva del BMG, Pol 

Garcia. Per categories, la presència 

del BMG és notòria amb 4 equips 

infantils (3 masculins i 1 femení), 4 

cadets (2 masculins i 2 femenins), 

4 juvenils (2 masculins i 2 feme-

nins) i 1 júnior masculí. 

L'objectiu competitiu del club 

amfitrió és la participació. "Si po-
dem guanyar, s'intenta guanyar. 
Tot i que l'objectiu és conèi-
xer altres maneres d'entendre 
l'handbol i altres cultures. És 
una oportunitat per a tots els 
nostres esportistes de jugar 
contra equips amb els quals no 
poden competir durant la tem-
porada. És realment enriquidor 
la pròpia competició, més enllà 
dels resultats", remarca Garcia. 

L'AEH aporta 8 equips
Pel que fa a l'AEH Les Franque-

ses, és un club que col·labora es-

tretament amb l'organització de 

El BMG, amb 19, és
el club amb més conjunts

Durant quatre dies, a la Grano-

llers Cup competiran 288 equips. 

D'aquests, 248 són masculins i 

240 femenins. En les 21 edicions 

anteriors, mai no havia passat que 

hi hagués un percentatge tan alt 

d'equips femenins (49%) respec-

te als masculins (51%). "Podríem 
dir que tenim un empat tècnic, 
mai no havia passat", remarca 

el gerent del BMG, Pep Blanchart, 

que es mostra molt satisfet de la 

fita aconseguida enguany. 

A cada edició que passa el per-

centatge dels equips femenins 

augmenta. En l'anterior, la del 

2019, el percentatge era del 35% 

de conjunts femenins i del 65% de 

masculins. L'organització treballa 

des de fa molts anys per aconse-

guir un major nombre d'equips 

de noies. "L'esport femení va 
en augment i, per exemple, la 
disputa del Mundial d'handbol 

femení pot haver influït, com 
altres factors i promocions que 
fa el club des de fa anys", asse-

nyala Blanchart. En aquest sentit, 

l'alcaldessa, Alba Barnusell, in-

dica com una fita important per 

aconseguir aquest empat tècnic 

la feina del club i de la ciutat. "Fa 
anys que es treballa en aquesta 
línia i podem dir que no és per 
casualitat. El club ha fet molta 
feina amb la secció femenina, 
com també ho estem fent des 
de fa un temps l'Ajuntament 
amb els treballs conjunts amb 
les entitats. A més, cal recordar 
que fa pocs mesos vam tenir el 
Mundial d'handbol femení", diu 

Barnusell.  

Entre altres factors, l'organit-

zació considera rellevant tenir 

referents esportistes en l'handbol 

femení, com ara el KH-7 BMG, a la 

màxima divisió estatal.  J.L.r.B.

la competició, sobretot, perquè 

el pavelló franquesí és una de les 

seus del torneig. A banda d'això, 

l'entitat participa en la competi-

ció des de fa molts anys. "La Gra-
nollers Cup ens la sentim com a 
nostra. Ens fa molta il·lusió par-
ticipar-hi i competir", explica el 

president del club, Santi Tomás, 

que comenta que ara la gaudeix 

com a president i abans com a ju-

gador: "Jo he jugat la Granollers 
Cup i és una autèntica passada". 

L'AEH ha inscrit a la Granollers 

Cup un total de 8 equips amb 2 ale-

vins (1 masculí i 1 femení), 2 infan-

tils (1 femení i 1 masculí), 2 cadets 

femenins, 1 juvenil masculí i 1 jú-

nior femení. "El principal objec-
tiu que tenim és la promoció i el 

arxiu

BMG  És el club amfitrió i el que més equips aporta al torneig

foment de l'esport. Amb aquesta 
competició, donem l'oportuni-
tat als nostres esportistes que 
juguin una competició única i 
contra equips d'altres països". 

Més equips de la comarca
La Granollers Cup tindrà un total 

de 35 equips catalans, dels quals 11 

són del Vallès Oriental. La compe-

tició continua sent un referent per 

molts clubs de la comarca, i mostra 

d'això és l'alta participació d'alguns 

dels clubs. Entre aquestes entitats 

hi ha, a més del BMG i l'AEH, el Ca-

novelles, el Cardedeu, la Garriga, el 

Montornès, el Sant Esteve de Palau-

tordera, el Santa Maria de Palautor-

dera, el Vilamajor i la Penya Blau-

grana Montmeló.  J.L.r.B.

IGUALTAT  EL 49% DELS CONJUNTS PARTICIPANTS SÓN DE NOIES
arxiu

IGUALTAT  El nombre d'equips femenins s'enfila fins al 49%

Empat tècnic entre el  

nombre d'equips masculins 

i femenins en el torneig

aJ GraNOLLErS

El carrer Anselm Clavé, vestit d'handbol

Per cinquena vegada a la Granollers Cup, el carrer Anselm Clavé s'ha vestit 
d'handbol i fa que es respiri handbol a la ciutat. Des de fa una setmana, 
amb l'inici de l'Europeu màster, hi ha cartells de promoció del torneig
i els fanals s'han guarnit com si fossin els pals de les porteries d'handbol. 

NOVAMENT ELS FANALS S'HAN GUARNIT COM SI FOSSIN PORTERIES PER TELEVISIÓ

Les finals s'emeten 

per streaming

La Granollers Cup es podrà se-

guir en directe entre les 16 pistes 

repartides entre Granollers, les 

Franqueses i Canovelles, tot i que 

l'organització fa un seguiment 

diari amb la publicació dels re-sultats i les classificacions al seu 
web (http://2022.granollerscup.

com) i les seves xarxes socials. A més, les finals de la competició es 
podran veure diumenge també 

per streaming, mitjançant l'acord 

de l'organització amb el canal co-

marcal VOTV. De fet, Vallès Orien-

tal TV emetrà també per La Xarxa les finals de la categoria juvenil fe-menina (16.30 h) i la final alevina 
masculina (17.30 h). 

La Granollers Cup manté el sis-

tema tradicional de competició 

amb una primera fase de grups i, 

posteriorment, una fase final, en 

funció del nombre d'equips par-

ticipants en cadascuna de les deu 

categories –cinc masculines i cinc 

femenines–. 

Des d'avui dijous i fins diumen-

ge, l'activitat a les 16 pistes serà 

frenètica, però assumible per la 

competició i l'activitat esporti-

va dels equips. Un gran nombre 

de partits de la fase de grups es 

jugaran fins dissabte, i la segona 

fase, d'eliminatòries fins a la final, 

tindran lloc dissabte i, en algunes 

categories, fins i tot diumenge al 

matí. Això sí, les finals seran totes 

a la pista del Palau d'Esports, que 

comportarà un gran espectacle de 

joc per acomiadar una nova edició 

de la Granollers Cup. 

La pista del Palau oferirà les fi-

nals diumenge des de les 12.30 h 

fins a les 21.30 h. 

Totes les categories s'inicien 

amb una fase de grups

COMPETICIÓ  LES FINALS ES DISPUTARAN AL PALAU D'ESPORTS
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GRANOLLERSCUP2022

LES 16 PISTES

LES FRANQUESES (2)
 PAVELLÓ LES FRANQUESES
 EXTERIOR PAVELLÓ 

DE LES FRANQUESES

CANOVELLES (1)
 PAVELLÓ MUNICIPAL

GRANOLLERS (13)
 PALAU D'ESPORTS 1
 PALAU D'ESPORTS 2 
 ANNEX
 PÀRQUING
 PAVELLÓ TUB 1
 PAVELLÓ TUB 2
 PAVELLÓ CAN BASSA 1
 PAVELLÓ CAN BASSA 2
 PAVELLÓ CAN BASSA 3
 PAVELLÓ PARQUET
 PAVELLÓ CONGOST
 PÀRQUING PETIT 
 PLAÇA LA PORXADA

LES SEUS  ENGUANY NO HI HA CAP PISTA DE JOC A VILANOVA DEL VALLÈS I EL PALAU D'ESPORTS ASSUMEIX MÉS PROTAGONISME AMB MÉS PARTITS

CUP
2022La Granollers Cup 2022 es dis-

putarà en un total de 16 pistes, 

repartides entre Granollers (13), 

les Franqueses (2) i Canovelles 

(1). Enguany, respecte a edicions 

anteriors, cau la pista de Vilanova 

del Vallès, tot i que s'havia ofert a 

l'organització. El principal motiu 

de centrar l'activitat en tres muni-

cipis és que ara el Palau d'Esports 

disposa de més espais des que va 

ser renovat pel Mundial d'Hand-

bol femení, que es va disputar a 

finals de l'any passat. La pista del 

pavelló olímpic ara por acollir fins 

a dos partits d'handbol alhora, 

gràcies a les graderies retràctils 

instal·lades. 

La pista central, dividida en dos
La remodelació del Palau d'Es-

ports permetrà que es juguin més 

partits a la pista central, que es di-

vidirà en dos –excepte a les finals 

de diumenge–. De fet, dels 917 

partits programats de la Grano-

llers Cup, 125 es juguen al Palau. 

D'aquesta manera, dins al pave-

El Palau d'Esports acull 

més partits del torneig

lló es disputaran una trentena de 

partits al dia. L'organització té el 

desig de centralitzar l'activitat a 

l'entorn del pavelló granollerí per 

donar l'oportunitat a tots els par-

ticipants a disputar algun partit a 

la pista central. 

L'organització és conscient de la 

dificultat que pot tenir fins diumenge 

per les altes temperatures, que fan 

molt complicada la pràctica esportiva. 

Per aquest motiu s'ha evitat programar 

partits al migdia a les pistes exteriors. 

Així, com a màxim, es disputaran partits 

a l'aire lliure fins a les 13 h, i l'activitat no 

es reprendrà, com a mínim, fins a les 17 h. 

La gran majoria dels partits programats 

es juguen en pistes poliesportives, però 

un dels atractius de la Granollers Cup 

és, per exemple, veure algun partit a la 

plaça de la Porxada.

MENYS DUELS AL 
MIGDIA A L'EXTERIOR
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Set nominats a l'equip idealS'inicien els Jocs del Mediterrani a Algèria

Sis jugadors i l'entrenador del Fraikin han estat 

nominats per a l'equip ideal de l'Asobal. Avui, 

dijous, se sabrà si entre els escollits hi ha Rangel, 

Pol Valera, Antonio Garcia, Chema Márquez, 

Esteban Salinas, Oriol Rey i Antonio Rama. 

Ona Vegué, Nicole Wiggins i Pol Valera, del BM Granollers, i 

la granollerina Kaba Gassama disputen els Jocs del Mediterrani 

amb la selecció espanyola a Oran, Algèria. El combinat masculí 

va debutar ahir, dimecres, a l'hora del tancament d'aquesta edició, 

contra Turquia, i el femení juga avui contra Algèria. 

La Federació Europea d'Handbol 

no ha inclòs el Fraikin Granollers 

a la Lliga de Campions 2022-2023. 

L'ens continental dilluns va anun-

ciar els 16 clubs que disputaran la 

pròxima edició de la competició 

continental més important, sense 

comptar-hi el BMG –tot i que havia 

acceptat la invitació fa uns dies–. 

Així doncs, l'equip dirigit per An-

tonio Rama disputarà l'EHF Lliga 

Europea, que és la segona compe-

tició més important i accedirà di-

rectament a la fase de grups. 

"Finalment, és una llàstima 
perquè ens havien fet il·lusions 
i perquè, esportivament, ens 
havien guanyat el dret de rebre 
una invitació. És evident que 
es valoren moltes altres coses. 
Això no ha de tirar enrere tota 
la bona feina que s'ha fet i la 
gran opció que és jugar directa-
ment la fase de grups de l'EHF. 
Això també és un gran premi 
per la temporada que hem fet. 
Sabíem que hi havia una opció, 
que era molt difícil, però hi ha 
grandíssims equips que han 
passat per davant nostre", va-

lora el tècnic Antonio Rama, poc 

després de conèixer la decisió fi-

El Fraikin es queda sense 

Lliga de Campions 22-23

PREPARA LA NOVA PLANTILLA PER A L'EHF LLIGA EUROPEA

nal de la federació europea. 

Juntament amb el Fraikin Gra-

nollers, també han quedat fora de 

la Lliga de Campions l’Sporting, de 

Portugal; el Kadetten Schaffhau-

sen, de Suïssa; el Minaur Baia Mare, 

de Romania, i l’Ystads, de Suècia.

Torriani, segon fitxatge
Guilherme Torriani és el segon 

reforç del Fraikin Granollers 

2022-2023. El club ha arribat a un 

acord amb el jugador brasiler, de 

23 anys, per a les dues pròximes 

temporades. 

Torriani fa 1,86 metres i pesa 

80 kg, i juga a la posició d'extrem 

esquerre. El jugador arriba des-

prés de jugar al Metodista, TQHF, 

Taubaté i Corinthians Guarul-

hos. Ha estat internacional amb 

el combinat absolut del seu país 

en diferents competicions. Les 

aparicions més destacades són al 

Mundial de França, al d'Egipte i 

als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

L'extrem també ha estat campió 

de la lliga brasilera els anys 2020 i 

2021 l'any 2019 va ser anomenat 

millor extrem esquerre.

Amb l'arribada de Torriani, el 

Fraikin continua preparant una 

plantilla per afrontar la temporada 

que ve on l'equip d'Antonio Rama 

jugarà a l'EHF Lliga Europea. El 

primer reforç del club vallesà per a 

la pròxima temporada va ser David 

Roca, que es va comprometre al 

març i que reforçarà el lateral dret 

de la plantilla. J.L.R.B.

BMG

FITXATGE  Guilherme Torriani és internacional amb el Brasil

El BM Granollers va celebrar l'or de 

l'equip femení de més de 43 anys 

de l'Europeu màster, que va tenir 

lloc fins diumenge al Palau d'Es-

ports. El club amfitrió va aconse-

guir un Campionat d'Europa i dos 

subcampionats amb l'equip femení 

+33 i el masculí +35. La resta de 

campions de la cita continental van 

ser el CB Maristes Algemesí (+33), 

del País Valencià, en categoria fe-

menina i del Màsters Porto (+35), 

de Portugal, el Budapest Old Boys 

(+45 i +50), d'Hongria, i l'Odessa, 

d'Ucraïna, en categoria masculina.

Les finals van tenir lloc diumen-

ge al Palau d'Esports i prop d'un 

miler d'aficionats van gaudir de 

l'espectacle màster. A més, els se-

guidors van celebrar el triomf local 

del sènior femení, entrenat per Pep 

Blanchart, que va guanyar la final 

contra les txeques del HBH Morava 

per 15 a 13. "És de molt bona nota 
aconseguir un títol Europeu i 
dos subcampionats. Estem molt 
contents perquè el nivell com-
petitiu ha estat molt alt", valora 

el gerent del BM Granollers i tècnic 

del màster femení, Pep Blanchart. 

"A més, hem pogut retrobar-nos 
amb antics companys i com-
panyes i passar, sobretot, una 
bona estona d'handbol. Això era 
el més important", diu. 

Pel que fa a les medalles de plata 

del BMG, el sènior masculí +35 va 

perdre la final contra el Màsters 

Porto, i el femení +33 contra l'Al-

gemesí.

Durant quatre dies, el Palau 

d'Esports ha vist el millor handbol 

continental amb prop de 700 es-

portistes de 42 equips masculins 

i femenins entre les diferents sis 

categories de màster. "Diumenge 
hi havia al Palau d'Esports prop 
d'un miler de persones a les 

finals, així que ha estat un èxit 
organitzau per al club. Tothom 
ha acabat satisfet, també la fe-
deració europea", explica Blanc-

hart, que ara ja prepara la Grano-

llers Cup. J.L.R.B.

HANDBOL | Internacional  EL CLUB GRANOLLERÍ S'ENDÚ UN OR I DUES PLATES AL CAMPIONAT

XAVIER SOLANAS

El BMG femení guanya 
l'Europeu màster al Palau

CAMPIONES  L'equip veterà campió d'Europa al Palau d'Esports

El Movex Handbol Platja Grano-

llers ha guanyat el torneig Arena 

1000 de Sanxenxo (Galícia) amb 

autoritat i, a més, lidera el ràn-

quing estatal després dels dos 

primers campionats disputats 

del calendari de la federació es-

panyola. L'equip granollerí va im-

posar-se en al final de diumenge 

contra el Balonmano iKasa Ma-

drid per 0 a 2, després de guanyar 

els dos sets amb claredat, 16 a 23 i 

15 a 21. El Movex va passar la fase 

de grups amb un ple de triomfs, 

El Movex guanya l'estatal de 

Sanxenxo i lidera el rànquing

Platja  EL SÈNIOR MASCULÍ S'IMPOSA EN LA FINAL CONTRA L'IKASA MADRID, PER 16 A 23 I 15 A 21

amb victòries contra Alcalá (0-2), 

Sevilla (2-0) i San Fernando. Als 

quarts de final, l'HPG va ser supe-

rior a l'Orihuela (2-0) i a semifi-

nals, contra el Ciudad de Málaga, 

va necessitar un tercer set per 

desempatar. 

El Movex Granollers va sumar 

a Sanxenxo 2.600 punts i lidera 

el rànquing estatal amb 5.200. El 

pròxim torneig serà del 15 al 17 

de juliol a Almeria (Andalusia). 

X.S.

EN JOC  Quatre jornades d'handbol continental màster a la ciutat

El BMG jugarà el pròxim 
curs en la segona competició

continental més important, 
l'EHF Lliga Europea
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Aleix Espargaró (Aprilia) marxa 
de vacances dins la lluita pel títol 
del Mundial de MotoGP. El pilot 
granollerí ha arribat a l'equador 
de la temporada al segon lloc amb 
151 punts, a tan sols 21 punts del 
líder, Fabio Quartararo (Yamaha), 
quan només queden 9 grans pre-
mis. Mentre que el francès va ha-
ver d'abandonar la cursa de diu-
menge a Assen, als Països Baixos, 
l'Aleix va refer-se d'una topada 
del mateix Quartararo a la cinque-
na volta. Aleshores, el pilot vallesà 
marxava segon i va caure fins a la 
15a posició, tot i que amb rauxa i 
bon pilotatge va fer una remunta-
da èpica fins a arribar al quart lloc.  

Espargaró desconnectarà de la 
competició durant cinc setmanes, 
fins que el 7 d'agost reprengui el 
Mundial de MotoGP a Silverstone, 
a la Gran Bretanya. "Aquesta tem-
porada està sent un any brutal i 
després de cinc mesos, i 11 cur-
ses, he sumat 151 punts amb 5 
podis, 1 victòria i 2 poles. La cur-

El germà gran dels Espargaró 
afronta les cinc pròximes set-
manes com una oportunitat per 
recarregar piles i tornar amb 
més força que mai. "En aquesta 
primera meitat de la tempo-
rada he gaudit més que mai 
perquè no hagués imaginat 
que seria capaç, amb 32 anys, 

sa d'Argentina, on vaig guanyar, 
va ser impressionant, però tam-
bé ho ha estat la remuntada d'As-
sen", valora a les xarxes socials el 
pilot granollerí, que admet que està 
sent un curs "amb més fatiga que 
altres. També en l'aspecte psico-
lògic, a causa de la pressió i ten-
sió que tinc enguany".

aprilia

MOTOR | Motociclisme  ALEIX ESPARGARÓ MARXA DE VACANCES AL SEGON LLOC I A TAN SOLS 21 PUNTS DEL LÍDER, QUARTARARO

"Prometo lluitar pel somni  
del Mundial fins a València"

ALEIX ESPARGARÓ  Quan va guanyar la cursa d'Argentina

de lluitar pel títol Mundial. És 
una mica estrany tot el que està 
succeint, però ho estic xalant al 
màxim", diu Espargaró. Fins i tot, 
el pilot explica que enguany està 
sent acompanyat a les curses per 
la seva família i això li dona "es-
tabilitat i felicitat". "Només puc 
prometre una cosa, que lluita-
ré per aquest somni del Cam-
pionat del Món fins a l'última 
cursa, a València", augura. Tot i 
que va pas a pas, el pilot i ja només 
pensa en la tornada, a Silverstone, 
"on l'any passat vaig aconseguir 
el meu primer podi", recorda.

Les 9 últimes curses
Les pròximes curses seran a Àus-
tria (el 21 d'agost); Itàlia (4 de 
setembre); l'Aragó (18 de setem-
bre); el Japó (25 de setembre); 
Tailàndia (2 d'octubre); Austràlia 
(16 d'octubre); Malàisia (23 d'oc-
tubre), i el Gran Premi de la Comu-
nitat Valenciana (6 novembre). 

Pol Espargaró, irregular
Pel que fa a Pol Espargaró (Repsol 
Honda) no va poder competir a 
Assen per les molèsties a les cos-
telles que arrossega. El pilot gra-
nollerí ocupa el 17è lloc amb 40 
punts.  j.j.rodríguez b.

La 27a edició de les 24 Hores de 
Catalunya de Motociclisme, del 
Circuit de Barcelona-Catalunya, 
comptarà amb 54 equips de l'1 al 
3 de juliol. Aquesta xifra de parti-
cipació és la segona més alta re-
gistrada en els últims 5 anys. Un 
any més, la cita es consolida com 
una de les imprescindible en els 
calendaris de competició de resis-
tència motociclista a nivell inter-
nacional. Prova d’això és l’origen 
dels participants. França s’empor-
ta el número més alt de represen-
tants, amb un total de 30 equips. 
Els equips de casa seran 18, men-
tre que també han formalitzat la 
seva participació 4 equips proce-
dents de Suïssa i 2 d’Alemanya. És 
a dir, hi ha 36 equips estrangers 
d'un total de 54.

Marques internacionals
A més, estaran representades di-
ferents marques internacionals 
amb Yamaha (24 equips), Kawa-
saki (11), Honda (8), BMW (6), 
Suzuki (3) i Ducati (2).  

36 dels 54 equips 

de les 24 Hores  

són estrangers

Resistència
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Els membres de l'Assemblea Ge-

neral Ordinària de la Federació 

Catalana de Futbol, en la sessió 

d'aquest dilluns celebrada a la 

Ciutat Esportiva de Blanes (la 

Selva), han donat llum verda a la 

creació de la Superlliga, la nova 

categoria del futbol amateur cata-

là que es posarà en marxa a par-

tir de la temporada 2023-2024. 

La divisió, que es trobarà entre la 

Tercera RFEF i l'actual Primera 

Catalana, tindrà un grup únic de 

16 equips.

Pel que fa a la configuració dels 

conjunts que hi participaran, hi 

ascendiran del segon al cinquè 

classificat de cadascun dels tres 

grups de la Primera Catalana, a 

la finalització del pròxim curs 

2022-2023. També hi accedirà el 

guanyador de l'eliminatòria d'as-

cens que disputaran els dos sisens 

classificats amb millor coefici-

ent. Completaran la categoria els 

equips descendits de la Tercera 

RFEF.

Davant aquesta reestructuració 

de les divisions de la federació 

catalana, l'ECG mantindrà la seva 

aspiració de lluitar per recuperar 

la Tercera RFEF, però en cas de no 

aconseguir-ho, l'objectiu de mí-

La Superlliga catalana, 

objectiu de mínims 

FUTBOL | Primera Catalana  L'ECG ASPIRA A L'ASCENS 

nims de l'equip de David Vilajoana 

serà poder disputar a la Superlli-

ga catalana. "Intentarem pujar 

a la Tercera RFEF, però com a 

mínim volem fer l'ascens a la 

Superlliga catalana. Si no hi en-

trem, suposaria un descens de 

categoria a la Primera Catala-

na", assenyala el tècnic granollerí, 

que admet que la reestructuració 

"no ens afegeix pressió, però sí 

que tenim més responsabilitat", 

diu Vilajoana. 

El Club Atlètic Granollers orga-

nitzarà el Campionat d'Espanya 

absolut de federacions autonò-

miques, que tindrà lloc dissbate 

a les pistes municipals. La ciutat 

serà la capital de l'atletisme esta-

tal de pista durant la jornada, que 

s'allargarà durant tot el dia.

El club granollerí va sol·licitar 

l'organització d'una prova estatal a 

la federació espanyola i aquesta li 

va notificat ja fa unes setmanes, tal 

com va avançar el diari SomGra-

nollers. Aquest campionat estatal 

serà el primer que el club atlètic 

de la ciutat organitza en categoria 

absoluta. 

La selecció catalana absoluta és 

una de les referents i aspirant al 

títol estatal. Entre els seus rivals a 

l'or hi ha les seleccions autonòmi-

ques de Madrid, Andalusia i Caste-

lla i Lleó. El campionat estatal reu-

nirà centenars d'atletes a les pistes 

municipals. 

Granollers, capital 

de l'atletisme 

estatal de pista

Les nedadores d'artística de 

l'equip infantil del CN Granollers 

han brillat a l'estatal de la Prime-

ra Divisió amb l'or en la modalitat 

de combo i d'equip. El Campionat 

d'Espanya infantil va reunir el 

cap de setmana els millors clubs a 

Gran Canària (Illes Canàries).  

En la competició d’equip, el CNG 

va sumar 152,5125 punts, desmar-

cant-se amb prop de 3,5 punts de 

diferència del CN Sabadell, segon 

classificat, i a més de 7,5 punts del 

tercer, el Sincro Retiro. Al combo, 

el CNG, amb 81,1332 punts, va ser 

la rutina guanyadora per davant 

del CN Kallipolis, segon, i el Sincro 

Retiro, tercer.  

El CNG infantil, campió 

estatal de Primera Divisió

Formació  S'IMPOSA EN LA FINAL DE CLUBS DE GRAN CANÀRIA
EL GRANOLLERÍ TRENCA EL SEU SILENCI DESPRÉS DE 16 MESOS

ATLETISME

El futbol femení passarà a ser univer-

sal a Catalunya a partir de la pròxima 

temporada 2022-2023. Això vol dir 

que les jugadores, tant de futbol com 

de futbol sala, podran participar en 

qualsevol categoria masculina d’àmbit 

territorial, sigui amateur o de base. La 

modificació reglamentària habilitarà 

qualsevol futbolista femenina a trami-

tar llicència federativa en un equip fins 

ara masculí, des d’aquest divendres 1 

de juliol, coincidint amb l’inici oficial 

del nou curs futbolístic. 

LES NOIES PODRAN 
JUGAR AMB ELS NOIS

Víctor Font, crític amb Joan Laporta

Víctor Font, empresari granollerí i excandidat a les eleccions del FC 
Barcelona el 2021, va trencar dimarts el seu silenci després de 16 mesos 
i es va mostrar molt crític amb la gestió de l'actual junta directiva del 
FC Barcelona, presidida per Joan Laporta. El granollerí, en una roda de 
premsa a Barcelona, va demanar una reforma profunda dels estatuts del 
club blaugrana. De fet, l'excandidat va dir que fa uns dies es va reunir amb 
Laporta per presentar la reforma estatuària. "A la vicepresidenta Fort li vam 
presentar unes mesures per fer un Barça més transparent, que continuï en 
mans dels socis i les sòcies, més democràtic, modern, independent, amb 
talent, experiència contrastada i amb més garanties", va explicar Font, que 
considera la gestió de Laporta, "tota una improvisació".

síalfutur

CNG

CAMPIONES  Guanyen en la modalitat de combo i d'equip

Abril Conesa i Mireia Hernández, 

del CN Granollers, i Txell Mas, del 

CN Les Franqueses, s'han penjat la 

medalla de bronze del Mundial de 

Budapest (Hongria). L'equip espa-

nyol va entrar dissabte al podi de 

la modalitat de highlight de natació 

artística amb el tercer millor regis-

tre després d'una lluita ajustada 

amb Itàlia, que va ser segona.

Les esportistes dirigides per 

Mayu Fujiki van defensar per-

fectament la tercera plaça que ja 

havien aconseguit a l'eliminatòria 

prèvia del highlight i van aconse-

guir, fins i tot, millorar també la 

puntuació de la final per fregar 

els 92,000 punts (91.9333). Així, 

es van quedar a tan sols tres dèci-

mes de la medalla de plata, que va 

ser per a Itàlia (92,2667). L'or va 

ser incontestable per a la selecció 

d'Ucraïna (95.0333).

L'equip espanyol va demostrar 

la seva intensitat, dins la piscina, 

amb la coreografia de la cançó 

Thunderstruck, d'AC/DC. "Estem 

molt contentes del campionat. 

Hem donat la nostra millor ver-

sió i s'ha vist dins de l'aigua. 

Després dels Jocs Olímpics de 

NATACIÓ ARTÍSTICA  PAU RIBES, EN DUET MIXT, FREGA EL PODI EN LES DUES MODALITATS

Conesa, Hernández i Mas 
guanyen el bronze mundial

Tòquio hem potenciat algunes 

coses i hem fet canvis per se-

guir lluitant. Això just comença 

i hem de treballar encara més 

l'any que ve, amb l'horitzó dels 

propers Jocs Olímpics [París 

2024]", deia la capitana de l'equip, 

Txell Mas, després de rebre la me-

dalla de bronze al podi.  

La selecció espanyola de natació 

artística va fregar una segona me-

dalla amb el quart lloc en la final de 

rfEN

l'equip lliure amb una puntuació de 

92,0000 punts i quedant-se a prop 

del bronze del Japó (93,1333).

Segon quart lloc de Pau Ribes
Per la seva banda, Emma Garcia i 

Pau Ribes, del CN Les Franqueses, 

va signar un segon quart lloc del 

Mundial amb la quarta posició en 

la final del duet mixt lliure amb 

87,1333 punts. Anteriorment, ha-

bia estat quart al tècnic. 

AMB LA MEDALLA  L'equip espanyol guanya el tercer lloc del 'highlight'
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Tarda d’habilitats circenses'Carmanyola Crime' posa llum a la foscor
Aprendre malabars amb pilotes, mocadors i anelles, 
equilibris, monocicle, carioques i altres activitats  
relacionades amb el circ, per a petits i grans. Aquesta 
és la proposta del DiverCirc per a dimarts (17.30 h) 
a la plaça Joan Oliver, dinamitzada per ActiviJoc.

El darrer sopar de pícnic a la plaça de l’Església adoptarà la 
forma d’un joc de pistes nocturn per la ciutat, amb un títol 
que sembla una picada d'ull a la popular sèrie documental 
de TV3. La cita és divendres a les 21 h, cal inscripció prèvia 
i fer un equip de mínim 3 persones i un màxim de 5.

CULTURA

Escena grAn ja ha donat a conèixer 
la primera part de la programació 
de tardor, de setembre a gener, 
sota l’eslògan Deixa'm que t'expli-

qui una història. En total, una se-
tantena de propostes que s’enmar-
quen en la celebració dels 10 anys 
d’aquest projecte de cartellera 
única per a Granollers i Canovelles. 
Per conduir al públic entre tota 
aquesta oferta, s’han dissenyat sis itineraris que unifiquen propostes 
de caire similar: els grans noms, 
les apostes segures, l’itinerari jove, 
l’exploratiu, l’adreçat als amants 
de la música clàssica i l’òpera, el fa-
miliar i el de les cites imperdibles. 

La temporada aixecarà el teló al 
TAG el 24 de setembre recuperant 
en dues sessions Currents, l’espec-
tacle de dansa, percussió i sons 
electrònics de la companyia israeli-
ana Mayumaná que es va cancel·lar 
al febrer. Pocs dies més tard, l’equi-
pament acollirà la Nit Jove, un re-
corregut multiambient amb quatre 
disciplines –teatre, música, dansa i circ– que s’allargarà fins a la mitja-
nit amb una sessió de dj i que clourà 
la celebració dels 20 anys del TAG.

Novetats discogràfiques en viu
El protagonisme musical l’encap-
çala l’anunciat Sergio Dalma, amb 
nou treball sota el braç, Alegría. 
De fet, les presentacions de dis-
cos seran una constant, per part 
de grups com Els Pets, Els Catar-
res, Blaumut, Ladilla Rusa, Paula 
Grande, Xarim Aresté, Marialluïsa  
o Maria Jaume.

Hi haurà dues compareixences en 
clau comarcal. D’una banda la del projecte de fusió Reggae Influence 
for Three Alto Saxophones (RITAS), 
impulsat pel músic granollerí Fran-
cesc Vidal i la cardedeuenca Laia 
Martínez Gelabert. De l'altra, la 
cantautora canovellina Laura Godó 
tornarà al seu municipi després de 
quatre anys amb nou projecte. 

Finalment, tres formacions en-
caren gires de signe oposat. Agua 
Bendita es retroben per recordar 
els seus clàssics de fa tres dèca-
des; The Gospel Viu Choir estan 
immersos en la celebració dels 20 
anys als escenaris amb l’especta-

Uns 70 espectacles omplen la
programació de tardor d'Escena grAn

ARTS ESCÈNIQUES  ELS ESCENARIS DE GRANOLLERS I CANOVELLES REBRAN ARTISTES FORANS I TAMBÉ CREADORS LOCALS ENTRE ELS MESOS DE SETEMBRE I GENER

TAG

PROTAGONISTES  Teatre, música, circ i més a la temporada d'Escena grAn

cle Non Stop Gospel 2.0, mentre 
que els històrics Falsterbo s’aco-
miaden del seu públic després de 
més de mig segle de trajectòria.

L'humor, protagonista destacat
En l’àmbit escènic sobresurten al-
guns muntatges amb intèrprets po-
pulars. És el cas de L’oreneta, pro-
tagonitzada per Emma Vilarasau; 
l’adaptació de la novel·la Los pazos 

de Ulloa, amb un repartiment molt cinematogràfic encapçalat per 
Pere Ponce, Diana Palazon, Mar-
cial Álvarez i Francesc Galcerán i 
també una relectura teatral d’una 
novel·la d’èxit, La trena de Laetitia 
Colombani, amb Clara Segura per 
primera vegada en el doble paper 
d’intèrpret i de directora.

Sigui per efecte de la crisi pan-
dèmica o no, les comèdies tindran un important pes específic. Ho són 
Per fi sol!, l’espectacle en solitari 
de Carles Sans (El Tricicle), amb la 
col·laboració de José Corbacho en 
la direcció; la producció del TNC i 
la companyia La Calòrica De què 

parlem mentre no parlem de tota 

aquesta merda, que tracta sobre 

el canvi climàtic; el monòleg de 
la humorista i presentadora de 
televisió Sara Escudero, Tiempo 

al tiempo; l’humor de Carles Xuri-
guera i Fel Faixedas (exTeatre de 
Guerrilla) a Ni rastre de qui vam 

ser; la nova creació de la directora 

i dramaturga Carol López, Família 

impossible i l’atípica trobada fami-
liar en clau de teatre clown Travy, 
protagonitzada per Diana, Oriol i 
Quimet Pla i Núria Solina.

També s'hi podrà veure Després 

de ToT, circ contemporani de la 
companyia Psirc, amb el grano-
llerí Adrià Montaña, i El gegant 

del pi, un monòleg de tons autobi-ogràfics de Pau Viñals. A Llevant 
Teatre L’home del vol vertical su-
posarà el retorn de Frederic Roda 
i Francina G. Ars a les tasques de 
direcció i en aquest mateix esce-

nari l’associació local Hydra del 
Nord, de teatre no professional, 
estrenarà la seva adaptació de La 

ratera d’Agatha Christie. 

La veu com a denominador comú
La temporada de clàssica portarà 
quatre concerts de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, amb reper-
toris de Schubert, Haydn, Wagner  i Janáček, entre d’altres. I en col·
laboració amb el Cor de Cambra i 
el cor Veus, la formació que diri-
geix Corrado Bolsi interpretarà el 
concert Les passions de Bach.

Justament pel que fa al capítol 
del cant coral, el cor infantil del 
Amics de la Unió oferirà la Missa 

per la pau, juntament amb l’Esco-
lania de Montserrat, a l’església de 
Sant Esteve. Altres cites corals se-
ran seran Calidoscopi i Rèquiem de 

Fauré del Cor de Cambra, aquesta 
última amb el Cor Jove Amics de la 
Unió, que també serà el protago-
nista únic de Joyful!.

A més, continuen altres progra-
mes, com una nova edició del Cicle 
Carles Riera de música de cambra 
–amb protagonistes com Bach, 
Liszt, Garreta, Lindberg, Beetho-
ven o Schumann i convidats com 
el pianista francès Jean-François 
Dichamp–; la temporada Òpera  
Catalunya –amb les representa-
cions de Don Giovanni, Madama 

Butterfly i Il Trovatore–; la sar-
suela –amb La del Soto del Parral 
de l'Aula Lírica de Granollers i El 

dúo de la Africana de la companyia 
Milnotes– i La música del cel, el ci-

cle de música sacre per a orgue a 
l'església de Sant Esteve.

Els amants de la dansa podran 
triar entre Sonoma, una creació 
contemporània de la prestigiosa 
companyia La Veronal o el classi-
cisme d’El llac dels cignes, amb una coreografia a càrrec de l’Internati-
onal Ballet Company de Moldàvia.

Patinautes pels més petits
L’oferta per al públic familiar és 
molt àmplia, amb més d’una vinte-
na d’espectacles que van des del ci-
cle de nadons a les propostes a par-
tir de 7 anys de teatre, música, circ, 
dansa, titelles i màgia, bona part 
d’aquestes dins de la programació 
de la Roda d’espectacles Infantils i 
del Festival elPetit. Sobresurt l'es-
trena de Bunji, la petita koala, de la 
companyia Festuc Teatre; l’humor 
gamberro de Save the temazo, del 
col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C.; el canvi 
d’orientació de Samfaina de colors 
amb Sense lluna, acabat de sortir 
del forn, i el comiat dels històrics 
L’Estaquirot Teatre amb el seu clas-
sìc La pastissera i els follets.

Les festes de Nadal tornaran 
a portar noves representacions 
d’Els Pastorets de Granollers i d’El 

gran llibre de Nadal de la compa-
nyia Milnotes.  C.R.

En col·laboració

Com a novetat d’enguany, Escena grAn 

estableix un pont amb el festival RBLS 

Teatre Jove i també acull el programa 

pilot Lliure al territori, de la Diputació de 

Barcelona i el Teatre Lliure, que apro-

pa a diversos municipis activitats no 

només escèniques, sinó també cultu-

rals i educatives. Sota el títol Perspec-

tiva Futur, a Granollers es podrà veure 

l’adaptació del conte infantil Frank de 

Ximo Abadía –amb la televisiva Agnès 

Busquets–, l’espectacle de petit format 

Impossible? i la projecció de Terra baixa 

al Cinema Edison dins el cicle Clàssics 

per a criatures. També s’estableix una 

col·laboració amb el festival Panoràmic 

que es traduirà en dues exposicions 

comissariades per Andrés Hispano -al 

TAG i a l'Edison– i en el concert Una nit 

al cinema amb David Carabén, líder del 

grup Mishima, interpretant en solitari 

un recull de cançons sobre la influència 

del cinema al seu treball.

MÉS TEATRE, MÚSICA
I EXPOSICIONS

Convidada
L’actriu i creadora granollerina Júlia 

Barbany, membre de la revolucionària 

companyia Las Huecas, serà l’artista 

convidada durant la nova temporada. 

Presentarà dos muntatges, Official 

presentation of the gadgets for our 

salvation, un primer treball en solitari 

sobre l’apocalipsi i el poder dels na-

cionalismes en format de conferència 

performativa, i Diversió obligatòria, 

una peça inspirada en el coaching 

motivacional de les empreses.

La programació musical
comptarà amb Els Pets, 

Els Catarres, Blaumut, 
Ladilla Rusa i Xarim Aresté
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Ceràmica Cumella continua expan-
dint el cognom familiar a través 
de projectes singulars. El darrer 
exemple és la seu del nou Caixa-
Fòrum València, que ha obert les 
portes després de dos anys d'obres 
i d'una inversió de 19 milions d'eu-
ros. Aquest equipament cultural 
parteix d'una peculiaritat: està in-serit dins d'un edifici preexistent, 
l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, concebuda per l'arquitec-
te Santiago Calatrava.Un nou arquitecte, el figuerenc 
Enric Ruiz-Geli, ha creat "un pai-
satge" dins l'edifici icònic de Ca-
latrava, que estava tancat des de 
2015. Ruiz-Geli ha emplenat les 
"costelles de la balena" amb òr-gans interconnectats, com l'edifici 
destinat a administració, llibreria 
i sala VIP, que conté 16.000 peces 
de ceràmica de colors. Per dur-lo a 
terme ha comptat amb la compli-

Cumella intervé en la creació 
del nou CaixaFòrum València

ART  EL TALLER GRANOLLERÍ HA  REVESTIT UN DELS EDIFICIS MÉS EMBLEMÀTICS DEL PROJECTE

CAIXAFÒRUM/MIGUEL LORENZO

ICÒNIC L'edifici d'administració, amb el revestiment de Ceràmica Cumella

citat del taller d'Antoni Cumella, 
amb el qual ja ha col·laborat en 
repetides ocasions, com és el cas 
d'elBullifoundation o un projecte 
a Taipei, entre d'altres.

Cumella ha creat una coberta 
ceràmica acústica interior, sostin-
guda per una estructura de fusta 
que protegeix l'estructura metàl-
lica. Aquesta evoca les palmeres 
d'Elx i vol ser un homenatge a la 
ciutat alacantina. "És un edifici 
tot orgànic, com una cúpula, 
però no totalment geomètrica, 
sinó irregular, amb diferents 
entrades", detalla cumella. 

El ceramista granollerí va co-
mençar a treballar en aquest pro-
jecte el setembre de 2020 i el repte 
ha estat més estètic que no pas de dificultat tècnica. "És tot un com-
promís acceptar un projecte 
així, perquè era molt fàcil que 
l'edifici extern se'ns mengés, ja 

que l'arquitectura del Calatrava 
és una arquitectura espectacle. 
El que fas a dins, sense competir 
directament, ha de tenir perso-
nalitat i atracció per ser autò-
nom", explica Cumella.  C. R.

n Cerámica Cumella també té un pro-
tagonisme destacat a l’exposició Trans-
gressions, una producció del Museu del 
Disseny de Barcelona que exhibeix per 
primera vegada la nova col·lecció de ce-
ràmica contemporània. La mostra –que 
es pot visitar fins al 28 d’agost– compta 
amb un espai específic sobre la relació 
entre ceràmica i arquitectura a partir 
d’una selecció de 16 peces del taller gra-
nollerí que mostren projectes destacats. 

AMB PRESÈNCIA AL 
MUSEU DEL DISSENY

CINEMA  PROJECTARÀ QUATRE TÍTOLS AMB ENTRADA GRATUÏTA

Torna el Cinemafreshhh! 

al cèntric parc Torras Villà

AjUNtAMENt

GANDULA És l'element central de la imatge d'aquest any

Veredicte, lliurament de premis 

i exposició del ral·li fotogràficLa 23a edició del ral·li fotogràfic 
Granollers es revela, que es va ce-
lebrar el 12 de juny, arriba ara a la 
fase del veredicte i d’exposició pú-
blica de les imatges guanyadores. 
El jurat, format per membres de la Federació Catalana de Fotografia, professionals de la fotografia i per 
representants d’entitats culturals, 
socials i cíviques, emetrà la seva 
resolució en un acte de lliurament 

FOTOGRAFIA  23a EDICIÓ DE 'GRANOLLERS ES REVELA'

de premis que se celebrarà dilluns 
(20 h) al Centre Cívic Nord. 

El concurs, organitzat per l’Ajun-
tament i per l’Associació Fotogrà-fica Jaume Oller, contempla dues categories –infantil, fins a 14 anys, 
i adulta, a partir de 15 anys– i 11 
premis. Després del lliurament 
s’obrirà l’exposició amb totes les 
col·leccions, que es podran veure fins al 15 de juliol. 

Dimarts tornarà tot un clàssic de 
les nits d’estiu: les projeccions a 
la fresca organitzades per l’Ajun-
tament i el Cinema Edison a l'am-
fiteatre del parc Torras Villà, a les 
22 h i en versió original subtitu-
lada. La pel·lícula inaugural serà 
la comèdia dramàtica francesa 
Adiós, idiotas i en els successius 
dimarts de juliol s’han progra-

mat La boda de Rosa,  Nomadland 
i Grease. Les sessions són gra-
tuïtes, amb entrada lliure sense 
inscripció prèvia. Hi haurà una 
foodtruck i un servei de barra per 
poder menjar i també l’opció de 
llogar una gandula per 3 euros. 
Les reserves ja es poden fer de 
manera anticipada a través del 
web del Cinema Edison. i
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FESTA  GAIREBÉ UNA QUARANTENA D'ACTES EN QUATRE DIES, INCLOENT-HI DOS CORREFOCS, DOS CASTELLS DE FOCS, UNA TRACA I UNA VARIADA OFERTA MUSICAL

Bellavista encén les festes majors

LES FRANQUESES. Dels cinc nuclis 

que conformen el municipi, el 

barri de Bellavista és el primer 

que celebra la seva festa major, 

que arrenca avui, dijous. Serà la 

primera edició que afronta sense 

restriccions la Comissió de Fes-

tes, reformada tot just abans de 

la pandèmia i que, fins ara, no ha 

tingut oportunitat d'organitzar-se 

amb normalitat. Això explica, en 

part, que aquest any es trobi a 

faltar l'emblemàtica estirada de 

tractor, que l'entitat confia poder 

recuperar l'any vinent, incorpo-

rant també altres novetats. La ma-

jor part dels actes tindran lloc a la 

plaça Major. 

Els Diables els Encendraires i 

la comissió de festes llençaran el 

txupinazo d’inici (21.30 h), que 

donarà pas a la 9a edició de la Ca-

minada Nocturna Solidària (21.30 

h) –amb un recorregut de 7 quilò-

metres– i una projecció a la fres-

ca de la pel·lícula d’animació Los 

Mitchell contra las máquinas.

Divendres el programa inclou 

un concurs de petanca a les pistes 

del Casal d’Avis i Centre Social de 

Bellavista (16 h); un berenar in-

fantil, animat pel grup La Tresca i 

la Ventresca i jocs d’aigua (18 h); 

la cercavila de festa major (18.30 

h); ball de la gent gran amb l’actu-

ació de Francisco Sanz (20 h); un 

ARXIU

L'ARROSSADA  Dissabte, la paella gegant atraurà els incondicionals

En el rosari de festes major i sants 

de barri que se succeeixen aquests 

dies, aquest cap de setmana és el 

torn del barri de Can Gili: La festa 

tindrà bona part del seu epicentre 

al Centre cívic.

El programa s‘enceta divendres 

amb el pregó (19 h) a càrrec de 

Maria Muntal, directora del col·le-

gi Turó de Can Gili. Mitja hora més 

tard, una traca d’inici de les festes 

i la xaranga d’Estrella Band obrirà 

la gresca festiva, amb una discote-

ca mòbil per als infants (20.30 h), 

un sopar de germanor a la plaça 

Mas Estaper (21 h), seguit d’un 

espectacle del transformista Juan 

Reina (21.30 h) i una sessió musi-

cal del dj JC Valverde.

L’endemà dissabte es disputa-

rà un torneig de dòmino (10 h), se 

celebrarà una festa de l’escuma de 

colors amb animació a la plaça de 

les Grades (12 h), una arrossada 

popular al pati del centre cívic (14 

h) –els tiquets s’han d’adquirir per 

endavant, el preu és de 3 euros per 

als socis i 7 euros per a la resta–, 

un espectacle infantil a càrrec de la 

companyia Tururut a la plaça de les 

Grades (18 h), una xocolatada (19 

h), una actuació del Centre Cultu-

EL CENTRE CÍVIC CONCENTRARÀ BONA PART DE LA VINTENA D'ACTIVITATS DEL PROGRAMA

Can Gili posa flamenc a l'estiu
JOSEP M. NOGUERA

Atracció itinerant

Des de dijous i fins diumenge al pas-

seig d’Andalusia, entre els carrers 

Menorca i Extremadura, hi haurà es-

tacionada la Caravana Escape Room, 

una atracció itinerant que permetrà 

participar en grups de fins a cinc per-

sones. Les inscripcions ja es poden fer 

a través del web www.lacaravanaesca-

peroom.com.

ESCAPE ROOM AL
PASSEIG D'ANDALUSIA

correfoc amb la participació dels 

Diables els Encendraires i els Di-

ables Lo Peirot de Tremp (22 h); 

el pregó i presentació de la festa 

(22.45 h); castell de focs (22.50 

h); l’espectacle El retorn de la dè-

cada de Bravo Gama (23 h), i una 

sessió a càrrec del dj Madera (1 h) 

La Malgirbada, l’ateneu popular 

de Granollers, que va obrir portes 

el passat mes de març,  organitza 

la seva particular Festa d’Estiu 

aquest divendres, per la qual fan 

una crida de voluntaris.

Aquesta trobada d'esperit co-

munitari es desplegarà durant tota 

la tarda i vespre a la plaça Jacint 

Verdaguer. Començarà a partir de 

les 18 h amb un seguit d'activitats 

infantils de carrer relacionades 

amb el món del circ.

La gresca continuarà a les 20 

h amb un concert a càrrec del 

duet musical Diveu. Les seves in-

tegrants, la Cèlia i la Júlia, dues 

amigues que ens van conèixer a 

una coral, presentaran un especta-

cle-tribut a les dones que més les 

han inspirat al llarg de la seva vida.

Una hora més tard, tothom s'en-

taularà pel sopar popular. Els ti-

quets es posaran a la venda el ma-

teix dia, a partir de les 18 h, i per 

un preu popular de 3 euros. Des-

prés de l'àpat, pels volts de les 22 

h, segon concert, aquest cop ani-

Primera gresca d'estiu 

de l'ateneu La Malgirbada 

n Aquest divendres la Malgirbada 

tanca la recollida de material destinat 

al mercat gratuït de roba segona de mà 

que tindrà lloc diumenge, d’11 a 17 h. al 

mateix ateneu.

Demà divendres a la tarda, de 18 

a 23 h encara es poden portar pe-

ces de roba al local, que ha d’estar 

neta i dipositada en bosses. L’objectiu 

d’aquesta iniciativa és el de repensar 

els nostres hàbits de consum alhora 

que renovem els armaris.

ROBA AMB UNA 

SEGONA VIDA

mat pel grup de rock la Roca del 

Vallès Periferia, que presentaran 

els temes del seu disc de debut, 

l’EP Ruta al desvelo, publicat gràci-

es a una campanya de micromece-

natge. Cap a la mitjanit, després de 

la música en directe, hi haurà una 

sessió de música enllaunada servi-

da per les PD F. 

per acomiadar la nit.

L’endemà, dissabte, l’oferta 

festiva continua amb la Gimcana 

Amelia (10 h); xocolatada popu-

lar (10.30 h); festa de l’escuma 

(11 h); arrossada popular (14 h);  

tobogan aquàtic (15.30 h); els jocs 

gegants Jugantots (17 h); exhibi-

ció del Club Karate Nokachi (18 

h); tir amb arc (18 h); exhibició de 

twirling (19 h); correfoc infantil 

(22 h ); el concert de Mrs. against 

Beasts (22 h); castell de focs 

(22.45 h); l’espectacle La central 

dels grans èxits, amb el millor de la 

música dels 70, 80 i 90 (24.30 h) i 

el comiat amb la Canya Jove del dj 

Lokito (1 h)

El darrer dia, diumenge, hi hau-

rà una exhibició de tai-txi (9 h); 

masterclass de zumba oberta a 

tothom (9.30 h); ballada de sar-

danes (10 h ); processó i missa de 

Festa Major (12 h); mostra de dan-

sa i música (18 h); concert benèfic 

a càrrec de la Coral Xeremella, el 

Cor Camins i el Cor Mixt Amics de 

la Unió (18 h); els Sanfermines 

Infernals (21 h) i el comiat de la 

festa, amb el lliurament dels pre-

mis del torneig de petanca (22 

h). Abans de la traca final (23.30 

ral Andalús de Granollers amb els 

grups Flamenco por Derecho, Savia Nueva, Ballet flamenco de Ana Cal-
derón i el cor Sueño Rociero (19.30 

h) i una sessió del dj Emeka a la pla-

ça Mas Estaper (23 h)

El diumenge, darrer dia de la fes-

ta, es llevarà amb una missa rociera 

a la plaça Mas Estaper a càrrec del 

Centre Cultural Andalús de Gra-nollers (10 h), inflables aquàtics i 
activitats per a infants i joves a les 

pistes de bàsquet (11 h), un ver-

mut del soci al pati del centre cívic 

(12.30 h), un berenar de la tercera 

edat amb ball al pati de la Masia (19 h) i un sorollós fi de festa servit pels 
Diables de Granollers (22 h).  

Revetlles populars per Sant Joan

En un context d'alerta per risc d'incendis, la Font Verda, Can Bassa –i també la 
festa major– i Ponent són tres barris de Granollers que han celebrat la revetlla 
de Sant Joan, al voltant d'una foguera, com mana la tradició. Música, petards, 
animació i bona participació sense incidents van marcar l'inici de l'estiu.

El programa dedica espai a les exhibicions de centres i entitats del barri, del karate al twirling

Calendari
LA FESTA DE BELLAVISTA SERÀ 

la primera, però., al municipi, la 

seguiran, Marata, el 22, 23, 29, 30 

i 31 de juliol; Corró d’Amunt, del 5 

al 7 d'agost; Llerona, del 7 a l'11 de 

setembre, i Corró d’Avall, del 15 

al 18 de setembre, que tancarà el 

calendari de gresques estiuenques 

a les Franqueses.

h) Gerard Borrell, un còmic i mag 

atípic i atrevit, protagonitzarà 

l’espectacle The Big Band Tontery, 

un xou per adults força gamberro 

basat en l'humor, la improvisació i 

la interacció amb el públic.  
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Magalí Sare, una esponja musical
Magalí Sare és una d'aquelles in-
tèrprets emergents que val la pena 
gaudir ara en la distància curta, 
abans que la projecció mediàtica la 
traslladi a escenaris més grans. Avui 
dijous (20 h) la cantant i multinstru-
mentista de Bellaterra serà a l'espai 
exterior de Roca Umbert presentant 
el seu nou disc com a compositora, 
Esponja, editat al mes d'abril.

Enregistrat durant tot l'any 2021 

estat les dones de la seva família: la 
mare, la germana, la neboda i també 
ella mateixa. Al disc també hi ha una 
versió d'una cançó del seu germà.

El treball ha comptat, a més, amb 
dues col·laboracions especials. La 
del cantant i músic portuguès Sal-
vador Sobral al tema Sempre vens 

assim i la del grup femení Las Mi-gas, que proporcionen un to afla-
mencat a la cançó ETC.  

Les dones prenem l'escenari és el 
títol d'un cicle estiuenc organit-
zat per la Xarxa de Centres Cívics 
que enguany torna amb el mateix 
propòsit: visibilitzar la figura fe-
menina en el món de la música, 
en concerts gratuïts a l'aire lliure 
i ubicats als barris de la ciutat. La 
primera de les quatre actuacions 
programades tindrà lloc diven-
dres (22 h), a la plaça davant del 
Centre Cívic Nord. Qui pujarà dalt 
de l'escenari és la parella formada 
per Aiala & Eltornado. La primera 
és una desimbolta cantant barce-
lonina, entusiasta de la música ne-
gra i la cultura pop amb un ampli 
registre vocal, que des de 2019 ha 
publicat dos àlbums saludats per la 
crítica i ha actuat en festivals com 
el Cruïlla XXS, Black Music Festival 
o el Let's Festival. Per la seva ban-
da Marco Fonktana és un produc-
tor, MC i dj de l'escena hip hop a 
Barcelona que es fa dir Eltornado 
quan fa incursions en l'àmbit de 
la producció electrònica, aportant 
bases rítmiques potents, grooves 
seductors i, en definitiva, música 
ideal per ballar. 

'Les dones prenem l'escenari' 

amb Aiala & Eltornado
AIALA & ELTORNADO

AIALA & ELTORNADO

A l'estiu de 2020 van creuar les 
seves carreres i l'aliança ha donat 
com a resultat una combinació in-
fal·lible de R&B electrònic, pop, rap 
i electrònica que s'ha traduït en un 
grapat d'EP i singles digitals –i un 
àlbum en camí– i un espectacle en 
directe abassegador que suma les 
agraïdes aportacions instrumentals 
del trombonista Josep Blanes i el 
trompeta Uri Escolano.  

La violoncel·lista granollerina Nú-
ria Maynou, durant anys resident 
a les Franqueses, se suma al grup 
Mishima en alguns concerts de la 
gira de presentació del seu nou 
treball, L'aigua clara. És un acom-
panyament que ja va començar a 
fer l'estiu passat i que també ha 
tingut reflex en l'enregistrament 
del disc, on ella toca en dues can-
çons. Maynou coneixia el grup de 
fa anys i tenen amics comuns. De 
fet, havia participat en una banda 
sonora que el seu líder, David Ca-
rabén, havia fet per TV3.

De moment, se'ls podrà veure el 
9 de juliol a l'Istiu Festival, a Cas-
telló d'Empúries, i el 15 al festival 
Vallviva, a la Vall d'en Bas. "Van 

pensar en mi perquè volien una 

col·laboració nova, ho vam pro-

var i va funcionar. Ha estat una 

alegria poder col·laborar amb 

ells, quan les circumstàncies 

permeten la inclusió del violon-

cel", explica la intèrpret.
Maynou compagina el paper de 

músic d'acompanyament amb la 
pertinença a Invisible Harvey, un 

Mishima incorpora la violoncel·lista 
Núria Maynou a la gira del nou disc

MÚSICA  LA INTÈRPRET GRANOLLERINA REFORÇA LA SONORITAT DEL GRUP EN ALGUNS DELS CONCERTS DE 'L'AIGUA CLARA' PROGRAMATS AQUEST ESTIU

GAspAR mORER

EN CONCERT  Núria Maynou, en un concert a la sala Apolo de Barcelona

grup de pop amb secció de corda 
que acaba de publicar el single Sal-

go en tu dedicatoria, avançament 
d'un llarga durada que sortirà des-
prés de l'estiu. També aporta el 
seu so vellutat al grup Flamaradas, 
i la llista d'artistes i grups amb els 
quals ha col·laborat –en estudi o 
bé en directe– és llarga. Inclou als 

cantautors Joan Dausà, Pau Vallvé, 
Xarim Aresté i Maria Coma i ban-
des com Estúpida Erikah i u_mä. 
"Des que tinc 17 anys toco en 

grups, per mi ha estat com una 

cursa de fons", confessa. 
El seu primer grup va ser Apple-

dog, un septet de pop electroacústic 
format per músics vallesans que va 

tenir cert recorregut a la comarca. 
Maynou va formar-se com a 

intèrpret a l'Escola Municipal de 
Música de les Franqueses –la seva 
directora aleshores, Marta Serra, 
va tenir força a veure en l'elecció 
del violoncel com a instrument– i 
al Conservatori Josep Maria Ruera. 
Amb el pas del temps ha ampliat el 
seu interès a la flauta travessera, el 
piano i ara està aprenent a tocar la 
guitarra –"he anat tastant coses", 
diu–  i per això li agrada definir-se 
com a "músic transversal".

Tanmateix, és força crítica amb 
l'ambient que de vegades envol-
ta la música clàssica i ha preferit 
focalitzar-se en el pop. Com ella 
explica, "vaig decidir abandonar 

la clàssica perquè no m'agrada 

gaire l'ambient que es respirava 

en alguns llocs. Té coses que no 

m'agraden i que no m'afavorei-

xen com a persona. A més, es ge-

neren unes competitivitats ab-

surdes que fan que gent com jo 

marxi corrents d'orquestres i de 

certs llocs. Si no ens ho hem de 

passar una mica bé, malament". 

n Professionalment, Núria Maynou 

també dedica el seu temps a Seed Mu-

sic, una agència de management i co-

municació i segell discogràfic amb base 

d'operacions a Guissona que està fent 

créixer un catàleg de música clàssica i 

jazz, facturat per músics joves. Impul-

sa projectes artístics singulars, com 

llibres-discos amb materials comple-

mentaris com ara vídeos i textos d'au-

tor. Des d'aquesta plataforma, la Núria i 

la fundadora del projecte, Rut Martínez, 

plantegen una visió innovadora de la 

música clàssica i de la seva promoció. 

Original i sobretot amb una concepció 

més moderna, engrescadora per a les 

noves generacions i allunyada de cli-

xés. "El que m'agrada és treballar per 

fer projectes possibles, treure discos 

o coses que valguin la pena", conclou. 

PLANTANT LA LLAVOR

I encara sobre aquesta qüestió, 
afegeix: "La clàssica la reivindico 

perquè l'he estudiada, m'agrada 

i forma part de mi. Quan a casa 

assajo sola, crec que toco més 

clàssica que qualsevol altra cosa. 

Però quan toco amb gent, és per 

fer pop. Quan he sortit dels estu-

dis o del circuit professional de 

la clàssica és quan m'ho he pas-

sat millor".  C.Riobó

en diferents ubicacions –Banyo-
les, Cornellà del Terri i Barcelona, 
principalment–, la temàtica de les cançons gira al voltant de la confi-
guració de la pròpia personalitat, 
posant èmfasi en les etapes de la vida que més van definint el nostre 
caràcter: la infantesa i l'adolescèn-
cia, èpoques plenes de canvis. És un 
disc ple de confessions i de sentit de 
l'humor i la principal inspiració han 



dj, 30 jUNY 2022 37

MÚSICA  EL PASSATGE GREGORI RESINA ACULL AQUEST CONCERT GRATUÏT A L'AIRE LLIURE

Sonoritat clàssica a la fresca
El segon i últim dels concerts gra-

tuïts que el Teatre Auditori ha pro-

gramat a l'espai exterior del pas-

satge Gregori Resina, just darrere 

de l'equipament, arriba dimarts 

(20 h) amb un repertori de música 

clàssica. Els intèrprets seran la pa-

rella formada pel pianista barcelo-

ní Daniel Blanch i la violinista po-

lonesa Kalina Macuta, actualment 

integrant de l'Orquestra Simfònica 

del Gran Teatre del Liceu.

El duet es va constituir a Barce-

lona el 2002 i des d'un bon prin-

cipi es va caracteritzar per una 

intensa empatia musical i també 

per l'intercanvi cultural. Així, els 

seus programes acostumen a es-

tar formats per música espanyola 

i polonesa, i també grans obres 

clàssiques.

Junts o bé per separat han ac-

tuat a importants cicles i festi-

vals nacionals i internacionals, 

i el 2004 van ser distingits en el 

prestigiós Concurs Internacional 

Maria Canals de Barcelona.

Blanch és un músic compromès 

amb la recerca i la recuperació del 

patrimoni del país i està previst 

que faci una residència al Teatre 

Auditori. En el repertori de la seva 

ARXIU

SINTONIA  El duet sobresurt per la seva compenetració dalt de l'escenari

actuació a Granollers inclourà pe-

ces del compositor de música de 

cambra i sardanes Lluís Benejam, 

que interpretarà amb el piano 

Steingway de gran cua del TAG.

Aquest concert a la fresca és 

una proposta organitzada per 

l'Associació Musical Simfònica i 

de Cambra de Sant Cugat, amb la 

col·laboració de l'Associació Joan 

Manén.  

La Societat Coral Amics de la Unió 

ha donat a conèixer el calendari 

d'actuacions estiuenques, altra 

vegada marcat pels viatges inter-

nacionals dels tres cors de l'enti-

tat. L'exitosa estrena de l'òpera La 

flauta màgica al Gran Teatre del 

Liceu –amb funcions fins dissab-

te– ha donat el tret de sortida a 

uns mesos de molta activitat.

El cap de setmana passat el cor 

Veus va ser convidat al Rencontre 

Internationale de Choeurs Jeunes 

de Persan i del 15 al 22 d'agost 

participaran en el Cantemus Inter-

national Choral Festival and Mas-

tercourse de la ciutat hongaresa 

CANT CORAL  ELS CORS DE L'ENTITAT TENEN MOLTA ACTIVITAT

Amics de la Unió torna a 

fer un estiu a moltes veus
de Nyíregyháza, per presentar l'es-

pectacle Songs of hope davant de 

programadors internacionals.

Del 19 al 23 de juliol el Cor Jove 

participarà en el 68è Certamen In-

ternacional de Habaneras de Tor-

revieja, el concurs de referència 

arreu del món. Del 2 al 7 d'agost 

també viatjarà fins a Istanbul per 

fer una gira de concerts amb una 

de les formacions més reconegu-

des del país, el Chromas Choir.

Per la seva banda, el 17 de juliol el 

Cor de Cambra actuarà al Castell de 

Mur, al Pallars Jussà, en el marc de 

la programació del Festival del Ro-

mànic i dels Castells de Frontera.  

Un dels clàssics de l'estiu és l'Aplec de Nit que l'Agrupació Sardanista de 

Granollers organitza al parc Torras Villà i que enguany se celebrarà el 9 de 

juliol. Abans, però, hi haurà un aperitiu. L'associació proposa divendres 

una ballada de tarda vespre (20 h), i de dimensions més reduïdes, a la pla-

ça Perpinyà. Tindrà format de revetlla, perquè hi haurà coca i cava per a 

tots els assistents. La Cobla Ciutat de Granollers que interpretarà un pro-

grama amb una desena de sardanes signades per Amadeu Escoda, Enric 

Morera, Ramon Vilà, Ricard Viladesau i altres compositors del gènere. 

Revetlla amb vetllada sardanista

Està previst que David 

Blanch faci properament 

una residència al Teatre 

Auditori de Granollers
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ARTS DEL MOVIMENT  ROCA UMBERT PORTA AL BALLARI I COREÒGRAF FRANCÈS FABIAN THOMÉ

Dansa per veure i per practicar
La programació estiuenca del cicle 

Obert x Vacances també dedicarà 

atenció a la dansa. Per a dimecres 

(20 h) s’ha dissenyat un itinerari 

a través del qual es podrà veure 

una mostra del procés de creació 

de VenAestar, de Cristina Gubern 

i Sàndal Boada, companyia resi-

dent al Centre d’Arts en Moviment. 

Desglossada en tres parts, és una 

peça de dansa contemporània que 

parteix de la idea d’estar més pre-

sents, habitant cos i espai. 

La proposta continuarà, a l'es-

pai exterior de Roca Umbert, 

amb Moi-je, una peça del francès 

Fabian Thomé, interpretada per 

Gonzalo Peguero Pérez i el mateix 

Thomé. Aquesta cerca el just equi-

libri entre la mirada dels altres, 

que fa de mirall, i l’escolta d’un 

mateix, sense distraccions exter-

nes i en harmonia. 

Thomé va començar a ballar 

amb 7 anys. Part de la seva forma-

ció la va fer al Real Conservatorio 

Profesional de Danza de Madrid, 

on va graduar-se en dansa espa-nyola i flamenca.
Va anar construint la seva car-

rera formant part de les millors companyies de flamenc del seu 
país i treballant amb Joaquín Cor-

tés; Rafael Amargo, com a solista i 

primer ballarí o Lola Greco, entre 

ru

ru

FABIAN THOMÉ
altres. A partir de 2012 protago-

nitza un periple internacional i 

en els darrers anys, gràcies al seu 

desenvolupament com a coreò-

graf, ha estat professor invitat en 

diverses institucions europees. 

Moi-Je, iniciat el 2019 és un de la 

mitja dotzena de projectes de cre-

ació que ha emprès.  

Taller
Durant la setmana la dansa serà 
protagonista a Roca Umbert gràcies 
a Flowing connection, un workshop 

de moviment impartit per Fabi-
an Thomé, que farà una estada al 
Centre d’Arts en Moviment fins di-
vendres. Els tallers estan adreçats a 
persones amb un nivell mitjà-avan-
çat i tindran lloc cada dia de 10 a 13 
h. Les inscripcions ja es poden fer a 
través del web d’Escena GrAn (www.

escenagran.cat)

Los Nadie és el títol d’un espectacle 

de llarg recorregut del col·lectiu 

de dansa integrada Liant la Troca, 

resident a Roca Umbert. Dissabte 

(20 h) reestrenen aquest muntatge 

dirigit per Jordi Cortés, Glòria José 

El col·lectiu Liant la Troca 
recupera la peça 'Los Nadie'

DANSA INTEGRADA  El col·lectiu recupera un dels seus muntatges

Un taller explora 
els llibres d'artistaLes infinites formes dels llibres, 
la mida, la textura o l’acabat són 

alguns dels aspectes que les artis-

tes Ximena Pérez Grobet i Mercè 

Soler tractaran en el taller de dos 

dies El contenidor en diàleg amb el 

contingut (dissabte i diumenge, de 

10 a 14 i de 15 a 18 h) a l’Espai 

d'Arts de Roca Umbert. 

L’objectiu d’aquest taller és el 

d’assessorar a aquells professio-

nals que tinguin un projecte de 

creació entre mans. 

Dos documentals de referència 
es projecten a l'Espai d'Arts
Surplus, terrorismo de consumo és el títol d'un documental suec de 2003 que fa una provocadora reflexió sobre el consumisme en el món globa-

litzat i conclou que aquest mode de vida no aporta la satisfacció que se 

li atribueix generalment.

Divendres (21.30 h) i dins del cicle L'arxiu com a laberint: retalls, pas-

titx, apropiació i malsons, el comissari, docent, realitzador i escriptor 

Andrés Hispano dinamitzarà un cinefòrum gratuït a la sala la Miranda 

de l'Espai d'Arts de Roca Umbert a partir de la projecció d'aquest títol i 

del curtmetratge brasiler La isla de las flores de Jorge Furtado (1989), 

que mostra de manera satírica la crua realitat de la societat brasilera. 

Fou premiat al Festival de Berlín i altres certàmens i és considerat com 

un dels millors documentals de la història. 

i Artur Villalba a la nau de Dents de 

Serra, amb taquilla inversa.

Liant la Troca es va constituir el 

2011, a partir de l’experiència d'uns 

tallers dirigits per Cortés i organit-

zats per Patrícia Carmona a l'espai 

la Troca de Roca Umbert. El grup 

està compost per persones de di-

ferents àmbits socials i també amb 

capacitats motrius diverses, però 

tots ells coincideixen en la necessi-

tat d'expressar-se a través de l'art 

i el moviment. Per aquesta raó les 

seves creacions de dansa amb un 

fort component social i expressiu 

–”dansant a la frontera entre l'art 

i la rebel·lia”– apropen l'especta-

dor a conceptes com capacitat, inte-

gració, accessibilitat o inclusió i, per 

contra, tracten d’esborrar de la seva 

ment idees com discapacitat, rebuig, 

no accessible o segregació. 
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L'escena polonesa al Fusiònica 23.0
L'extens festival de música alternativa va cremant 

cartutxos i aquest divendres (19 h) porta al Dràstik

(c. Joanot Martorell, 12) un programa doble amb

intèrprets polonesos: el post-punk de The Pau i

l'inclassificable art rock alternatiu de Bajzel.

Durant un parell de dies a l’any la vila 

d’Argentona esdevé la capital de la 

ceràmica i la terrissa a Catalunya, 

gràcies a la fira internacional Argillà. 

Aquest cap de setmana celebra nova 

edició, consolidant el retorn a la plena 

normalitat.

Després d'una bona valoració, s'ha 

volgut repetir la ubicació que es va 

estrenar l’any passat, el pati de l'Escola 

Bernat de Riudemeia, una localització 

que permet agrupar els expositors en 

un sol espai tancat, ampli, còmode i 

amb molta ombra.

En aquesta edició s'han seleccionat 

60 artesans ceramistes, majoritàriament 

de Catalunya i la resta de l'estat  

espanyol, però també hi haurà representants de França –que és el país convidat–, 

Marroc, Itàlia, Alemanya, Eslovènia, Polònia i l'Equador.

A banda de l'espai firal, de l’exposició Ceràmica contemporània francesa. 

Artistes de la col·lecció Viviane S. i de la mostra de cinema Cineràmica 2022, a la 

plaça de l'Església es duran a terme activitats educatives, com ara demostracions 

de terrissa tradicional al torn i tallers per als més petits. Els adults també podran 

participar al taller de ceràmica rakú. 

A banda, s'han programat accions artístiques, xerrades i debats, les visites 

guiades al Museu del Càntir o les actuacions musicals a càrrec de l'associació 

Musicargentona. La fira es clourà, com és tradició, el diumenge al vespre amb 

la trepitjada de fang. Com cada any, es podrà adquirir el càntir d’autor de l'any 

2022, en aquesta ocasió obra de l'arquitecta i dissenyadora Carme Pinós. Tota la 

informació disponible al web www.argilla.cat.

Torna la fira de la terrissa
i la ceràmica a Argentona

Tres nits musicals a l'11è Cicle
de Jazz de l’Ametlla del Vallès

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 30
21.30 h Bellavista

Inici de la Festa Major. Fins diumenge

DIVENDRES, 1
Zona esportiva de Corró d'Avall

Torneig internacional d'hoquei. Fins 

diumenge

DISSABTE, 2
9.30 h Complex Esportiu Corró d'Avall

Jornada de natació inclusiva

22 h Pavelló Espai Can Prat

Caminada nocturna de Corró d’Amunt

DIJOUS, 30
20 h Roca Umbert

Magalí Sare en concert

DIVENDRES, 1
18 h Ateneu popular la Malgirbada

Festa d'Estiu

19 h Centre cívic Can Gili

Festes del Barri de Can Gili

20.30 h Plaça de Lluís Perpinyà

Revetlla sardanista

21 h Gra

Carmanyola Crime. Pícnic a la plaça  

de l’Església

22 h Plaça davant del centre cívic 

Nord

Les dones prenem l'escenari: Aiala & 

Eltornado en concert

DISSABTE, 2
10 h Centre cívic Can Gili

Festes del Barri de Can Gili

10 h Roca Umbert

El contenidor en diàleg amb el

contingut. Taller a càrrec de les artistes 

Ximena Pérez Grobet i Mercè Soler

20 h Roca Umbert

Los Nadie. Espectacle de dansa 

integrada a càrrec del col·lectiu Liant 

la Troca

DIUMENGE, 3
10 h Centre cívic Can Gili

Festes del Barri de Can Gili 

DILLUNS 4
20 h Centre cívic Nord 

Veredicte i lliurament de premis del 

XXIII Ral·li Fotogràfic Granollers es 

revela

DIMARTS, 5
10 h Roca Umbert

Flowing connection. Taller de dansa  

a càrrec de Fabian Thomê

17.30 h Plaça Joan Oliver

DiverCirc. Activitats relacionades  

amb el circ

20 h Teatre Auditori de Granollers

Concert de música clàssica amb el 

pianista Daniel Blanch i la violinista 

Kalina Macuta

AGENDA

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juliol 

Elements4Life. Fins al 7 de juliol

Tu investigues!, sala d'invertebrats i 

aules de paleontologia i malacologia.

Permanents

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

en cadena. Fins al 10 de juliol

Biblioteca Roca Umbert
Faulari. Exposició-joc. Fins al 22 de 

juliol

Centre cívic Nord

Exposicions

LES FRANQUESES

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. Fins al 17 de juliol

Dimonis. Ex-orcismes i  

in-orcismes de Verdaguer.  

Fins a l'11 de setembre

Afinitats. Permanent

Museu de Ciències Naturals 

22 h Parc Torras Villà

Cinema Freshhhh!: Adiós, idiotas

Fotografies dels participants al XXIII 
ral·li fotogràfic Granollers es revela. 

Fins el 15 de juliol

Biblioteca de Can Pedrals
Visca la revolució! Fins al 30 de juny

Restaurant llibreria Anònims
Celebrem que celebrem.  

Fins al 16 de juliol

Espai Tranquil-Barbany
My pottery art. Obra de Marta de Juan. 

Fins al 7 de juliol

Artemisia. Art & tendències
Obres de Gabriella Stellino

L’Ametlla del Vallès celebra aquest cap de setmana l’11a edició del Cicle de Jazz, 

amb un concert cada dia, a les 20 h a la plaça de l’Ajuntament,que combinarà 

noms  contrastats i talents emergents. Les entrades anticipades –per un import 

mòdic de 4 euros– ja es poden adquirir el web www.entrapolis.com.

Inaugurarà el programa Lucía Fumero Trio, demà, divendres. La cantant i  

pianista catalana d’arrels llatines continua presentant el seu disc de debut,  

Universo normal, publicat el 2020. L’endemà dissabte serà el torn de David 

Viñolas Quintet, la formació liderada per aquest bateria de Centelles que també 

arriba amb nou treball sota el braç, 5ET. Diumenge posarà el punt final Alba  

Alsina Quintet, que també s’estrena discogràficament amb l'autoeditat   

El principio, primer treball com a líder, saxofonista i compositora d’un projecte  

que aprofundeix en la fusió del jazz i el flamenc.
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