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EN PORTADA

COMERÇ I OCI  Tot i el seu disseny industrial, aquests dos sectors suposen el 80% de les activitats del polígon

Fa 25 anys va començar a forjar-se el polígon

Ramassar Nord, un espai que combina

indústria, comerç i oci als afores de la ciutat

Ara fa un quart de segle es va co-

mençar a desenvolupar el polígon 

Ramassar, a Granollers, un espai 

de 15,4 hectàrees on actualment 

hi ha instal·lades 65 empreses, 

amb una ocupació de gairebé el 

92%. Tot i això, les activitats in-

dustrials i logístiques només su-

posen un 8% del total, mentre 

que tres de cada deu són activitats 

de serveis i quatre de cada deu, 

comercials. Aquesta oferta lúdi-

ca i comercial ha marcat la iden-

titat del Ramassar des de l'inici, quan a finals dels anys 90 ja van 
establir-s'hi dos supermercats 

–Caprabo i Lidl– i els Cinemes 

Nord –ara Ocine–, amb 13 sales i més de 2.000 butaques. Això va 
convertir l'espai –als afores de 

la ciutat, seguint la tendència de 

l'època– en un pol d'atracció per a 

altres supermercats i comerços no 

alimentaris –mobles, il·luminació, joguines, decoració…–, així com 
per a restaurants, cafeteries amb 

terrasses i locals d'oci, com una 

bolera i bars musicals. Aquells primers anys, de fet, molts establi-
ments del centre van traslladar-se 

al nou entorn en busca d'espais 

comercials més grans, aparca-

ments i bons accessos. 

A poc a poc, a més, van anar 

millorant algunes mancances inicials, com la neteja, les tele-

comunicacions o les connexions 

en transport públic i a peu amb 

la resta de la ciutat. Això va afa-vorir que, durant uns anys, l'èxit 
d'aquesta zona fos comparable 

a l'activitat del centre. "Ha estat 

una zona de molta batalla, hem 

hagut de lluitar molt perquè 

tingués un caràcter comercial", explica Isidre Pujadas, qui durant 20 anys ha estat al capdavant de 
l'Associació Unió de Comerciants 

del Ramassar. "La zona és bona 

i té molt potencial, però el pro-

blema és que no té un disseny 

de zona comercial, sinó indus-

trial", lamenta. 

L'exresponsable de l'entitat, que 

havia arribat a tenir una cinquan-

tena d'associats, afegeix que enca-

ra ara l'espai "no està prou ben 

definit", i que "li caldrien més 

metres comercials, sobretot a 

l'altre costat de la carretera de 

Cardedeu", per tenir més força. 

"Sobre el paper, la combinació 

entre zona industrial, comercial 

i d'oci és una bona idea, però a 

la pràctica ens comporta algun 

problema", diu l'administrador 

actual de la zona comercial, qui 

subratlla la diferència d'usuaris 

que té cada activitat. No obstant 

això, diu, aquesta diversitat de 

clients "també té una part posi-

tiva, perquè fa que l'espai sigui 

més conegut i viu". En aquest 

sentit, l'administrador també asse-nyala la importància que tenen les 
franquícies i les marques conegu-

des per fer la zona "més atractiva". 

Projecció de futur Vint anys després, l'oferta lúdica i 
comercial del Ramassar continua 

sent el seu principal valor, però amb algunes dificultats. "Encara 

no hem aconseguit que sigui 

una zona per anar-hi a passe-

jar i a passar la tarda; la gent 

hi va buscant una botiga o un 

servei concret", diu Pujadas, qui 
malgrat tot valora el motor que 

han suposat per a aquesta zona 

alguns negocis, com els cinemes o 

els restaurants. "Volem que se'ns 

valori com un espai comercial 

i lúdic, i no només industrial", 

reivindica l'administrador, qui 

reclama més inversió en nete-ja i seguretat al Ramassar Nord. 
"Darrerament, arran de la pan-

Una de les assignatures pendents 

d'aquesta àrea és la unió de l'àrea 

comercial i de serveis amb Bellavista, 

ja que la carretera de Granollers a 

Cardedeu fa una barrera i no permet 

el trànsit de vianants d'un costat a 

l'altre. El 2019, l'Ajuntament de les 

Franqueses estudiava la possibilitat 

de construir un pas de vianants 

semaforitzat a la carretera C-251 per 

millorar la mobilitat i la seguretat dels 

vianants en aquesta zona. El projecte 

preveia la construcció d'illetes i que 

la intersecció s'activés només amb un 

polsador de demanda de pas per part 

dels vianants. Aleshores l'Ajuntament 

esperava rebre una subvenció per 

executar el projecte, que de moment 

continua pendent.

Pendent la
connexió a peu
amb BellavistaEl Ramassar

busca rellançar-se

dèmia, hem hagut de fer front a 

grans concentracions de joves 

i a molts problemes de neteja", 

destaca l'administrador. Des de fa anys, els establiments de menjar 
ràpid i l'associació es fan càrrec de part de la neteja de l'espai pú-

blic, un servei que combinen amb 

el municipal. "Augmentar la se-

guretat i la neteja són dues de 

les reivindicacions que tenim 

en aquests moments", insisteix.D'altra banda, Pujadas també re-

corda que l'entorn del Ramassar es 

divideix en tres municipis –Grano-

llers, les Franqueses i la Roca–, fet que dificulta tirar endavant alguns projectes, sobretot urbanístics, 
com una possible rotonda d'entra-

da des de la carretera de Cardedeu 

o habilitar més aparcaments. Ac-

tualment s'estan executant obres 

de millora en alguns carrers, com 

l'ampliació de voreres a Salvador 

Llobet i Dionís Puig –l'espai més comercial– amb l'objectiu de fer 
aquesta zona més còmoda i transi-

table per als vianants. i x.l.
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MOBILITAT  ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PEL TRANSPORT URBÀ

Primeres afectacions per les 
obres de desdoblament de l'R3
Després de dècades de promeses  

–als any 80 ja se'n parlava–, final-

ment es comencen a palesar les 

obres –o, com a mínim les afectaci-

ons que provocaran– del desdobla-

ment parcial de la línia de Rodalies 

R3, en el tram Parets - la Garriga. 

La via que circula entre Barcelona i  

Puigcerdà fa anys que arrossega 

problemes i suma retards i els anun-

cis del ministeri competent s'han 

anat succeïnt fins enguany, quan 

al gener s'adjudicaven els treballs 

perquè aquest tram de 17,1 quilò-

metres tingui una segona via que 

permeti augmentar la freqüència de 

trens i reduir el temps de viatge.

A l'altura de Granollers, doncs, fa 

uns dies que sí que s'evidencia que 

la doble via entre Parets i la Garriga 

–i en paral·lel l'adequació de l'es-

tació Granollers Canovelles– serà 

una realitat els propers anys. Així, 

fa unes setmanes van començar 

els treballs previs a l'obra, que ha 

suposat el tall d'un carril de la cir-

culació del carrer Joanot Martorell, 

entre els carrers Arenys i Sabadell, 

per tal de deixar espai a la maqui-

nària pesada que haurà de fer-se 

servir per desenvolupar el projec-

te de desdoblament i de renovació 

de l'estació, que, a banda d'ampliar 

les vies –caldrà un nou mur de con-

tenció–, inclou una nova catenària i 

una andana més llarga i accessible. 

A l'entorn de l'estació Granollers 

Canovelles el projecte també pre-

INFRAESTRUCTURES  FINALMENT ES COMENCEN A EVIDENCIAR ELS TREBALLS, ADJUDICATS AL GENER 

La CUP debat sobre la mobilitatGranollers Pedala imagina la mobilitat del futur
La CUP ha convocat avui, dijous (19.30 h), al 

restaurant Anònims, un debat sobre quin ha de 

ser el model de mobilitat de Granollers, i alhora 

recollir prioritats, opcions i propostes per a

la ciutat de cara al programa electoral de 2023.

L'entitat Granollers Pedala ha convocat una nova pedalada

popular aquest divendres, amb sortida a les 19.15 h de la plaça

de la Corona –a les 19 h s'hi podrà fer la inscripció–. En aquesta

ocasió, la passejada pretén ser "una experiència prospectiva

per imaginar un futur habitable per a la nostra ciutat".

SOCIETAT

veu un aparcament i un nou camí 

cap al barri de Terra Alta.

De moment, però, els treballs 

més visibles són al sud de la via, en 

què Joanot Martorell té un semà-

for per regular el pas alternatiu en 

l'únic carril efectiu que li queda, i el 

carrer Vic queda tallat perquè ja no 

es permet entrar a Joanot Martorell.

Per obrir l'espai per a la maqui-

nària, fa un mes les excavadores 

van començar a retirar la vegeta-

ció i els horts que hi havia entre el 

carrer Joanot Martorell i les vies.

Els treballs de desdoblament es 

van adjudicar per 55,6 milions a 

les empreses FCC Construcción i a 

COMSA, amb un termini d'execució 

de 25 mesos. A més, cal sumar-hi 

14,5 milions de la reforma de qua-

tre estacions –inclosa Granollers 

Canovelles– i els 13,7 milions dels 

contractes de subministraments 

de materials per a l'execució.

Per trams
El projecte de desdoblament es 

va definir els anys 90, però fins al 

2008 no es va planificar. Llavors 

es preveia un desdoblament total 

de Barcelona a Vic, però les difi-

cultats econòmiques van fer re-

pensar-lo i fer-lo per fases. L'any 

passat es van licitar els treballs 

de l'estudi ambiental d'un segon 

tram de desdoblament de la línia 

R3, entre Centelles i Vic. Però això 

sí que trigarà a veure's. 

x.l.

CARRER JOANOT MARTORELL  S'hi ha tallat un carril per permetre els treballs

L'AMTU estrena seu a Josep Umbert

L'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb 
seu a Granollers i dedicada a la millora de la mobilitat del transport públic 
a Catalunya, s'ha traslladat de les oficines d'un segon pis del carrer Anselm 
Clavé a uns baixos de l'edifici Delta, al número 92 del carrer Josep Umbert.

x.l.

Al Parlament hi ha força acord, tot i 

els matisos, en què el Quart Cinturó 

s'aturi a Terrassa i no continuï fins 

a Granollers. El diputat de Junts 

Ramon Tremosa reconeixia que no 

hi ha consens pel que fa a aquesta 

infraestructura, i ERC, En Comú i la 

CUP el trobaven un projecte caduc. 

El PSC, que presentava una moció 

sobre el tram Sabadell-Terrassa, 

hi incloïa la petició d'avançar cap 

a l'oblidat tren orbital. D'altra ban-

da, la Cambra de Comerç instava la 

setmana passada a desenvolupar el 

Quart Cinturó fins a Granollers. 

El govern de l'Estat anunciava di-

marts que, en resposta a l'incre-

ment de la inflació, crearà dos nous 

impostos excepcionals i temporals 

a les grans energètiques –elèctri-

ques, gasistes i petrolieres– i a la 

banca, i bonificarà el 100% dels 

bitllets multiviatge de Rodalies de 

Renfe i trens de mitjana distància 

de l'1 de setembre al 31 de desem-

bre d'aquest any. La mesura se 

suma a la bonificació al metro urbà. 

El govern espanyol també es com-

prometia ha augmentar 100 euros 

la dotació dels estudiants becats. i

Més acord per 

al tren orbital que 

per al Quart Cinturó

Els abonaments de 

Rodalies, gratuïts

a partir de setembre
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Granollers disposarà, a comença-

ments de l'any que ve, d'un nou 

jutjat de primera instància. Així ho 

ha aprovat el Consell General de 

Poder Judicial (CGPJ) després de la 

petició que li ha traslladat el Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalu-

nya (TSJC), que en la seva memòria 

anual ha identificat aquesta neces-

sitat per reforçar el servei al par-

tit judicial de Granollers. A banda 

d'aquest, el TSJC també ha dema-

nat dos jutjats de primera instància 

a Badalona i un a l'Hospitalet de 

Llobregat, Terrassa i Mataró. Actu-

alment, Granollers té nou jutjats de 

primera instància –dos dels quals 

especialitzats en família–, quatre 

jutjats d’instrucció, tres penals, tres 

socials i un de violència domèstica. 

La nova assignació parteix del 

compromís del CGPJ i el Ministeri 

de Justícia d'adequar les càrregues 

de treball en aquells òrgans on hi 

hagi un excés d’entrada d’afers 

superiors al 30% mantingut du-

rant cinc anys i d'acostar la relació 

x.l.

TRIBUNALS  L'ICAVOR DENUNCIA QUE EL TORN D'OFICI ESTÀ "INFRAVALORAT" I RECLAMA "MÉS RECURSOS" PER A AQUEST SERVEI

Granollers tindrà el 2023 un
nou jutjat de primera instància

Els sindicats educatius han anunciat 

dues noves jornades de vaga al sis-

tema educatiu contra les polítiques 

de l'actual conseller d'Educació: el 

7 de setembre, que és el primer dia 

de classe a secundària, i el 28 del 

mateix mes. Les organitzacions sin-

dicals alerten que el curs serà "in-

governable". De fet, el dia 5, primer 

dia a educació infantil i primària, 

convoquen concentracions als ajun-

taments a la tarda. Les setmanes del 

12 al 23 de setembre es faran tan-

cades i assemblees als centres edu-

catius per debatre sobre el futur de 

les mobilitzacions. La coordinadora 

d'Acció Sindical d'USTEC, Eli Peri-

cas, assegura que l'inici de curs serà 

"combatiu", ja que lamenta que ni 

el president ni el Govern "no han 

volgut resoldre el conflicte". En-

tre les reivindicacions dels docents 

hi ha, entre d'altres, la reducció 

d'una hora lectiva per als mestres 

tant a primària com a secundària, 

més organització per a l'inici de 

curs i l'ampliació de personal. 

EDUCACIÓ

Els sindicats

educatius insten

a fer vaga el 7 i

el 28 de setembre

actual de jutges per cada 100.000 

habitants en l'àmbit del TSJC 

(11,04) a la proporció mitjana dels 

tribunals espanyols (12,08). "Cada 

any, el TSJC quantifica les neces-

sitats que té al territori en fun-

ció de les càrregues de treball de 

cada partit judicial", assenyalen 

fonts del TSJC. "Aquestes necessi-

tats es traslladen al CGPJ, el De-

partament de Justícia i el Minis-

teri de Justícia, que hi assignen 

els jutges, els funcionaris i els 

lletrats respectivament".

Més eficiència digital
Per a l'Icavor, la creació del 10è jut-

jat de primera instància a Grano-

llers és una "bona notícia", ja que 

és un servei llargament reivindicat 

pels professionals. Tot i això, alerta 

que algunes seccions dels Jutjats 

continuen "col·lapsades". "Tam-

bé caldria crear un nou jutjat de 

família, un d'instrucció i un altre 

penal", diu el degà dels advocats 

vallesans, Joan Martínez. Malgrat 

això, el degà confia que la futura 

reforma de la Llei d'Enjudiciament 

Civil, que "ha de comportar un 

gran salt endavant en la digita-

lització de la justícia", suposarà 

també una "millora en l'eficièn-

cia i l'eficàcia judicial".  x.l.

Manifest de suport al torn d'ofici

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers i el Vallès Oriental (Icavor)
es va concentrar dimarts a les portes dels Jutjats de Granollers per llegir
un manifest en defensa de la justícia gratuïta i el torn d'ofici, un servei  
"indispensable" per materialitzar el dret a la tutela judicial efectiva. Els 
advocats consideren que el torn d'ofici està "maltractat", amb un sistema
retributiu "desfassat" i una estructuració territorial "caòtica". Per això
reclamen "dignificar el servei" amb una "actualització urgent" d'aquest 
dret, millorar les condicions dels professionals, justícia gratuïta per
protegir els col·lectius en situació de vulnerabilitat i reforçar la protecció
de les víctimes de violència de gènere i els migrants, entre d'altres.   
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LA TELA ACULL LA 
POSADA DE LLARG 
DEL PLA ESTRATÈGIC

Dimecres, el pati del Museu de Ciències Naturals, a l'edifici de La Tela, acollia la presen-

tació pública de les missions del tercer pla estratègic Granollers 2030, aprovat al darrer 

ple municipal. Amb l'acte es palesava un acord de govern, oposició i agents socials i eco-

nòmics per desenvolupar una quinzena de fites alineades amb els Objectius de Desen-

volupament Sostenible (ODS). L'alcaldessa, Alba Barnusell, agraia la participació d'unes 

1.400 persones en el procés de redacció del pla i posava en valor el "consens polític, que 
és exemple per a altres municipis". Per desplegar aquests objectius marcats per al 2030 

"caldrà identificar i desenvolupar projectes amb un propòsit transcendent, més enllà 
de les necessitats immediates" i aprofitar els fons Next Generation EU. A més, es pro-

posen tres mecanismes per reforçar la participació: laboratoris ciutadans –amb un fort 

component digital–, concursos d'innovació i pressupostos participatius. A més, el Consell 

de Ciutat farà seguiment del pla, així com es proposa una comissió pròpia i una taula polí-

tica amb tots els grups municipals. A més, es crearà una oficina tècnica del pla.

Als 50 anys de dedicació 

de mossèn Joaquim Lluís 
Mossèn Joaquim Lluís Corominas 

ha fet mig segle com a capellà i, per 

commemorar-ho, la parròquia de 

Sant Esteve de Granollers acollia 

dissabte un acte que va aplegar 

una cinquantena de persones d'ar-

reu del Vallès, tant Oriental com 

Occidental. De fet, mossèn Joaquim 

va ser ordenat capellà als 33 anys i 

va ser a la parròquia granollerina 

als anys 70, quan va relacionar-se 

amb un grup de joves de l'Espai 

Colònies, entre els quals els impul-

sors d'aquest homenatge, Carles 

Canet i Joan Girbau. El seu pas per 

Granollers, però, no va ser gaire 

llarg i, el 1977, es va traslladar per 

ser rector a Collbató (el Baix Llo-

bregat). Actualment, als 85 anys, 

exerceix a Cubelles (el Garraf). i

L'Hospital General de Granollers 

ha posat en marxa una nova funcio-

nalitat a la seva app amb la qual els 

familiars dels pacients que entren 

al quiròfan poden seguir de mane-

ra virtual tot el procés quirúrgic, i 

saber en tot moment on es troba el 

pacient en les diferents fases de la 

intervenció. Aquest desplegament 

tecnològic s'emmarca dins el pro-

jecte de millora de l'experiència del 

pacient, que té com a objectiu in-

corporar la seva visió i també dels 

familiars dins l'assistència que se li 

ofereix. Per aquest motiu, abans de 

posar en marxa la nova funcionali-

tat, s'ha testat la viabilitat a través 

de familiars reals, que han fet el 

seguiment del pacient dins el bloc 

quirúrgic mitjançant l'app.

Aquesta acció, a part de donar 

tranquil·litat als familiars, ja que es-

tan informats en tot moment sobre 

la fase de la intervenció en què es 

troba el pacient, permet també fer 

l'espera i el seguiment de l'actua-

ció fora de l'espai estricte del bloc 

quirúrgic –dins o fora de l'hospital–. 

Així mateix, facilita que estiguin 

connectades totes aquelles perso-

nes autoritzades pel mateix pacient.

Mitjançant l'app, els familiars 

estan informats sobre en quin mo-

ment el pacient ha fet l'admissió 

al centre, a quina hora ha entrat al 

bloc quirúrgic, quan ha començat i 

acabat la intervenció, quan es pre-

veu que es dugui a terme la infor-

mació per part del metge i, final-

ment, en quin moment el pacient 

ha sortit del bloc quirúrgic.

A part de l'app, els familiars 

també poden fer el seguiment de 

la intervenció des de la pàgina web 

de l'hospital i a les pantalles de te-

levisió que hi ha a les sales d'espe-

ra del bloc quirúrgic i a la unitat de 

cirurgia sense ingrés (UCSI), així 

com a la cafeteria del centre.

Per tal de dur a terme el segui-

ment de la intervenció, qui no dis-

posi de l'app de l'Hospital General 

de Granollers pot descarregar-la 

–a través del Google Play (disposi-

tius Android) o app Store (dispo-

sitius Apple)–. Una vegada descar-

regada, en entrar a l'aplicació, els 

familiars han d'entrar a la pesta-

nya pacient a quiròfan i introduir 

el codi del pacient (que se li dona-

rà en el moment de fer l'admissió, 

si el pacient ve del carrer, o a l'ha-

bitació, en cas que el pacient esti-

gui hospitalitzat). i M.E.

Els familiars podran 
seguir el procés a 
quiròfan del pacient

M.E.

c.canEt

SALUT  A TRAVÉS DE L'APP MÒBIL DE L'HOSPITAL PLANIFICIACIÓ  S'ESCENIFICA L'ACORD DE CIUTAT PER ASSOLIR LES MISSIONS DEL DOCUMENT

RECONEIXEMENT  ACTE A LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE

MOSSÈN JOAQUIM LLUÍS

Els Bombers rescaten una dona 

atrapada sota una branca al CNG
Una branca de pi de grans dimensions va caure dilluns a la zona de les 

piscines d'estiu del Club Natació Granollers (CNG). Els fets van succeir a 

primera hora de la tarda i van provocar dues ferides lleus, una sòcia i una 

cambrera del Gat a l'Aigua de la FVO. Aquesta darrera va quedar atrapada 

sota la branca i va haver de ser rescatada pels Bombers –van rebre l'avís a 

les 16.16 h–, que hi van acudir amb tres dotacions. Hi van treballar uns 45 

minuts, no només per alliberar la dona atrapada, sinó també per retirar la 

branca i assegurar-se de la seguretat de l'arbre. Al lloc dels fets també hi 

van acudir agents de la Policia Local i serveis d'emergències del SEM. La 

dona que havia quedat atrapada va ser traslladada a l'Hospital de Grano-

llers. Aquest dimecres el CNG encara mantenia la zona de l'entorn de l'ar-

bre clausurada a l'espera de l'informe tècnic definitiu de l'estat del pi, que, 

segons l'empresa especialista, està sa. De fet, el club ha explicat que es fan 

auditories puntuals de l'arbrat; que l'agost passat van recomanar la retira-

da d'un om i que fa un mes i mig van certificar el bon estat dels exemplars.  

La població d'origen ucraïnès pre-

sent al Vallès Oriental s'ha triplicat 

en tres mesos i ha passat de 185 

persones refugiades amb targeta 

sanitària a l'abril a 645 al juliol. 

L'alumnat que accedeix als men-

jadors escolars ascendeix a 115. 

Aquetes dades actualitzades es van 

compartir dimecres al Consell d'Al-

caldies celebrat a Montornès, i en 

el qual també es va explicar el fun-

cionamnent de l'Oficina de Fons 

Europeus i l'Oficina d'Agenda 2030 

que el Consell Comarcal posarà en 

funcionament properament amb 

un pressupost de 120.000 euros, 

per promoure projectes suscep-

tibles de ser finançats, i espais de 

reflexió i acció entorn els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible.  

POBLACIÓ

La ciutadania 

ucraïnesa al Vallès 

Oriental s'ha triplicat 

en tres mesos
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L’estiu és teu!
Saludable i divertit

Tot l’estiu,

SEMPRE AL

TEU RITME 

Tot l’estiu,

OBERT PER VACANCES!
El teu Centre per als que més t'estimes i per a tu.
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La presentació de la darrera no-

vel·la de Ramon Font, Després de la 

tempesta, Pink Floyd, va donar peu 

a una taula rodona sobre el movi-

ment underground i la contracul-

tura, dijous al restaurant llibreria 

Anònims. Per al presentador de 

l'acte, el periodista Joan Besson, 

aquest volum "és un homenatge 

i un reconeixement a tota una 

generació que va fer coses molt 

interessants", per bé que "alguns 

dels seus membres han quedat 

oblidats". Potser un d'aquests 

oblidats és el poeta de Montme-

ló Daniel Vidal Benet, mort l'any 

2000, que en vida va lliurar a Font 

una carpeta amb obra i documen-

tació diversa que aquest ha incor-

porat a la trama d'una novel·la 

amb costures de thriller. Font va 

reconèixer que la figura de l'amic 

ha estat la font d'inspiració del 

llibre i va aprofitar l'ocasió per re-

tornar tot aquest material al seu 

germà, Xavier Vidal, present a la 

trobada, a qui va considerar com 

"el propietari més legítim".

Un nom que va planar durant 

la conversa va ser el de l'activista 

cultural Joan Illa Morell, JIM, mort 

el desembre passat. Karles Tor-

ra, periodista musical del diari La 

Vanguardia, el va definir com cata-

litzador de moltes iniciatives tren-

cadores, especialment vinculades 

a l'àmbit de la música.

Un altre dels convocats va ser 

Canti Casanovas, cocomissari de la 

recent exposició sobre la contra-

cultura que es va poder veure al 

Palau Robert de Barcelona i també 

cap visible del portal d'internet la 

web sense nom, que des de fa 15 

anys atresora testimonis i recur-

sos vinculats a la cultura alterna-

tiva. Casanovas va explicar que la 

aquesta iniciativa i la novel·la de 

Font comparteixen el fet d'anar a 

la recerca "d'alguna cosa que ens 

falta, que se'ns ha amagat, una 

memòria històrica", i va afegir 

que "en aquest país s'ha pro-

mogut una cultura convergent i 

nacionalista que ha ocultat tota 

una sèrie de coses. I, per altra 

banda, l'esquerra no ha sabut, 

encara ara, entomar les moltes 

propostes que es van fer quan 

va caure el franquisme".

En relació amb la desmemòria, 

Font es va mostrar dolgut pel fet 

que no s'hagi difós més que el 1970 

el cantautor Pau Riba va estrenar el 

disc Dioptria a la sala de festes Din-

go, a la cantonada dels carrers Joan 

Prim i Francesc Ribas, i no pas al 

Price de Barcelona. Torra va expli-

car que l'opció granollerina va arri-

bar després de la negativa del Palau 

de la Música Catalana a acollir el 

concert, al·legant que els seguidors 

podrien destrossar el mobiliari de 

la sala. "Com a resposta, Riba li va 

enviar al senyor Millet una boti-

C.R.

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ANÒNIMS ACOLLIA LA PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA DE RAMON FONT 'DESPRÉS DE LA TEMPESTA, PINK FLOYD'

"Alguns van preferir els diners 
a mantenir els seus principis"

TESTIMONIS  Joan Besson va conduir el debat amb Karles Torra, Ramon Font, Xavier Vidal i Canti Casanovas (d'esq. a dreta)

farra llaçada amb una senyera, 

utilitzant a Sisa com a recader". 

Curiosament, Riba també va tancar 

una època de gran efervescència a 

la ciutat en protagonitzar el 1976 

un concert al terrat de la seu del 

Centro de Iniciativas y Turismo 

(CIT), al carrer de Sant Roc, emu-

lant la cèlebre actuació de comiat 

dels Beatles a Londres.

En opinió de Casanovas, "Cata-

lunya –i Granollers– eren a la pe-

rifèria, i per això van entrar a la 

modernitat abans que Madrid". 

En cert moment, "Barcelona va 

ser la capital cultural d'Espanya".

Enfilant una nova dècada, el 

restaurador Ramon Parellada es 

va convertir en una mena de pont 

generacional en transformar Ca la 

Sila, al carrer d'Agustí Vinyamata, 

en "un poliesportiu dels sentits", 

un espai que va marcar una època. 

Torra va recordar que Granollers 

també va ser precursora de l'art 

conceptual, gràcies als concursos 

d'Art Jove que van donar a conèi-

xer a Jordi Benito, un altre anima-

dor de la nit granollerina a la dè-

cada dels 80, primer al Bar Beria i 

després al  Local Radical. 

Font va introduir una reflexió 

final a l'assenyalar que, en el seu 

parer, "la contracultura va fer 

la gran davallada a partir del 

1979. La democràcia es va car-

regar tot aquest moviment a 

còpia de donar subvencions ofi-

cials a la gent que interessava, 

donades bàsicament pels ajun-

taments. I alguns van preferir 

els diners a mantenir-se fidels 

als seus principis". Malgrat tot, 

per Casanovas "la contracultu-

ra no ha estat un fracàs. Mol-

tes de les coses que vam viure 

en aquell moment són vigents. 

Ja no vivim en un món obscur 

i negre, i això és un èxit de tots 

aquells moviments de l'època: 

des del naturisme fins a l'ecolo-

gia, el feminisme o el moviment 

d'alliberament gai".  C. RIOBÓ 

PUBLICACIONS

'Vallesos' presenta 

el film inèdit de la 

Columna del Vallès

L'Anònims va acollir dimecres 

(18.30 h) la presentació de la 

Caravana Obrim Fronteres i de 

la campanya per a la regula-

rització dels migrants. Per fer 

visible la seva petició, enguany 

la  xarxa Caravana Obrim Fron-

teres tindrà com a centre d'in-

terès les fronteres internes eu-

ropees, de manera que aquest 

estiu recorrerà els Pirineus, des 

del País Basc fins als Alps, per 

acabar al Pirineu català.

Dimecres, el Museu de Grano-

llers organitza una nova sortida 

per conèixer els treballs de l'ex-

cavació arqueològica del poblat 

ibèric del Puig Castell a Samalús.

COOPERACIÓ

ARQUEOLOGIA

Presentada la 

iniciativa Caravana 

Obrim Fronteres

Nova sortida a Puig 

Castell de Samalús

La revista llibre Vallesos presen-

ta avui, dijous (19.30 h), el nou 

número d'estiu, que inclou un re-

portatge sobre les imatges inèdi-tes filmades per Alfred Canal de 
la sortida de Granollers de la Co-

lumna del Vallès de 1936. L'acte, 

al cinema Edison, inclourà pre-

cisament la projecció d'aquestes 

imatges, així com d'altres del ro-

datge de la pel·lícula Penny Prin-

cess, el 1952 al poble del Mont-

seny. La presentació comptarà 

amb la participació de Pius Ca-

nal, Carles Fonts, Lambert Botey 

i Jordina Medalla, entre d'altres.
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
04/07 Consuelo Cárdenas Alonso  77 anys 
04/07 Montserrat Torres Cuixart  89 anys 
04/07 Jaume Roma Masana  88 anys
04/07 Josep Rosell Naval  81 anys 
05/07 Anita Guijarro Pradas  87 anys
06/07 Mercedes Diago Subirana   51 anys
06/07 Maria Devall Payet  99 anys 
06/07 Pietat Farrés Amblàs     102 anys 
06/07 Elvira Yélamos Yélamos  83 anys 
07/07 Manuela Cuadriello González 91 anys
07/07 Josep Ferrer Orriols  80 anys 

07/07 Miguel Cuevas Cavanillas  83 anys 
07/07 Á. Cornelio Castro Shingre  56 anys 
07/07 José Ramón Lloret Lucas  57 anys
07/07 Antonio Ferrón Gutiérrez    88 anys
08/07 Carmen Torres Prieto     86 anys 
08/07 Teresa Lorente Martín      98 anys 
08/07 Buensuceso López Gutiérrez 85 anys 
09/07 J. Antonio Martínez Bautista  89 anys 
09/07 Manuela Cárdenas Liébanas 76 anys 
09/07 Augusto Saco Afonso  73 anys 
10/07 Remei Segalés Ferrer  89 anys

Del 8 al 16 d'octubre es disputarà 
al Marroc l'11a edició de l'Uniraid, 
una travessa pel desert de més de 
2.000 km amb esperit solidari. El 
raid, dividit en sis etapes, s'adreça 
a estudiants universitaris d'entre 
18 i 28 anys, que han de recórrer 
la ruta marcada amb un vehicle de 
més de 20 anys i la ITV passada. La 
prova està organitzada per Iridis 
Travel, una agència de viatges es-
pecialitzada en itineraris d'aven-
tura, amb més de 30 anys d'experi-
ència dissenyant rutes pels deserts 
africans. Amb tot, aquest no és un 
raid competitiu, sinó que és, so-
bretot, una experiència juvenil de 
caràcter solidari. Per això, un dels 
requisits és portar al cotxe almenys 
40 kg de material que pugui ser do-
nat a les comunitats locals. 

En aquesta edició hi participaran 
dos joves de 23 anys de Granollers 
i les Franqueses, Lluís Domene i 
Pere Garriga. En Lluís estudia Màr-

tem estudiant". "Gairebé és com 

muntar una empresa", afegeix en 
Lluís, encarregat de trobar els pa-
trocinadors. Per finançar el projec-
te, Domene i Garriga han impulsat 
un crowdfunding per a particulars 
mitjançant les xarxes socials –@fe-

nix_raid a Instagram–, i han elabo-
rat un dossier de patrocini que han 
presentat a diverses empreses.

Pel que fa al vessant solidari, 
l'objectiu és portar-hi material 
escolar i esportiu, recipients de 
cuina, roba i també medicaments. 
Entre d'altres, hi col·laboren l'AE 
Ramassà, aportant bona part 
d'aquest material, i el Col·legi Jar-
dí, amb qui han arribat a un acord 
per impulsar activitats solidàries 
al centre. Finalment, més enda-
vant també faran una presentació 

queting i Comunitats Digitals a la 
UPF, i en Pere Enginyeria Mecàni-
ca a la UPC. "El que va sorgir com 

una idea remota en una conversa 

de bar va anar agafant força, i a 

finals de gener vam decidir ins-

criure'ns", explica en Pere. "El pri-

mer que havíem de fer era trobar 

un cotxe, i vam comprar un Seat 

Marbella de l'any 88", diu en Lluís.
A partir d'aquí ha començat el 

procés per posar a punt el cotxe, 
adequar-lo mecànicament per su-
perar les 6 etapes amb només un 
roadbook, un mapa i una brúixo-
la –sense GPS ni dispositius elec-
trònics–, afrontant els obstacles 
naturals i les proves d'estratègia 
que proposa l'organització. Entre 
d'altres, "cal reforçar els baixos i 

la suspensió, rectificar la culata 

i buidar-lo per dins per reduir 

el pes", diu en Pere, qui destaca 
que "tot plegat ens està servint 

d'aprenentatge per al que es-

@FENIX_RAID

SOLIDARITAT L'AE RAMASSÀ ÉS UNA DE LES ENTITATS QUE HA PROPORCIONAT MATERIAL PER DISTRIBUIR EN COMUNITATS LOCALS 

Raid solidari pel 
desert del Marroc

A PUNT PER AL RAID  Pere Garriga i Lluís Domene, amb el cotxe que conduiran

Lluís Domene i Pere Garriga, de Granollers 

i les Franqueses, participaran a l'octubre a 

l'Uniraid, una aventura solidària per a joves

Prop d'un centenar de persones 
van fer el tradicional salt de la cam-
panya solidària Mulla't per l'es-
clerosi múltiple, que va tenir lloc 
diumenge a la piscina exterior del 
CN Granollers. L'acció, impulsada 
per la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM), es va celebrar conjunta-
ment a les 12 h a mig miler de pis-
cines d'arreu de Catalunya. Durant 
la matinal, la FEM va recaptar fons 
a través de la venda de material 
vinculat amb la campanya, i tam-
bé hi havia una guardiola solidària 
per recaptar fons.  Amb aquesta 
acció, el CNG torna a donar suport 
a totes les persones que conviuen 
amb aquesta malaltia, així com a 
la FEM, que té com a objectiu ga-
rantir els serveis de neurorehabi-
litació i recerca. L'esclerosi múlti-
ple és una malaltia autoimmune 
que afecta el cervell i la medul·la 
espinal (sistema nerviós central). 
Afecta entre dues i tres vegades 
més les dones que els homes i és la 
principal causa de discapacitat en 
els joves, després dels accidents de 
trànsit. A Catalunya hi ha prop de 
9.000 persones afectades per l'es-
clerosi múltiple.

A LES PISCINES DEL CNG

Un centenar
de persones es 
mullen per
l'esclerosi múltiple

de l'expedició a les Franqueses, 
amb la pintada d'un mural.

Traçat pel desert
El punt de partida serà Tànger. Des-
prés creuaran el Marroc per l'inte-
rior, travessant l'Atles, on faran 
entrega del material escolar i soli-
dari a comunitats seleccionades per 
l'organització. Després continuaran 
en direcció sud, cap a les dunes 
d'Erg Chebbi, i recorreran el desert 
seguint les antigues rutes del Pa-
rís-Dakar fins arribar a Marràqueix. 
Finalment, els participants –uns 
200 vehicles d'Espanya, Andorra 
i Portugal– tornaran cap a Tànger 
per l'oest del país. En total hauran 
estat 6 etapes que combinaran con-
ducció per carreteres de muntanya, 
pistes, sorra i dunes. X.L.

Detingut per falsificar bitllets de tren
Els Mossos d'Esquadra van denunciar la setmana passada una persona 
de 42 anys per presumpte delicte de falsificació de document mercan-
til. En una intervenció de prevenció de delictes al polígon Can Gordi, els 
agents van trobar amagats dins d'un gruix de cinta aïllant un seguit de 
títols de transport falsificats, que es venen més barats que els oficials i 
que passen la barrera d'accés al transport públic. Arran d'això, els agents 
van detenir la persona responsable d'aquests documents falsificats.

El Jutjat d'Instrucció número 2 de 
Granollers ha decretat l'ingrés a 
presó preventiva d'una dona, de 
58 anys i veïna de Tona, detingu-
da dijous com a presumpta autora 
de tres robatoris amb violència i 
intimidació a comerços del centre 
de la ciutat. Els fets van passar el 
mateix dia, quan els Mossos van 
rebre l'avís que s'havien produït 
robatoris violents a tres botigues 
de Granollers. En els tres casos es 
va descriure l'autora dels fets com 
una dona que portava un barret de 
palla i menjava gelat. La dona treia 
un punxó metàl·lic i amenaçava les 
víctimes perquè li donessin diners 
de la caixa registradora. Fins i tot va 
arribar a agredir algunes víctimes, 
deixant esgarrapades a dues d'elles. 
Mitjançant la descripció dels boti-
guers, els agents van localitzar la 
dona a l'estació d'autobusos quan 
pretenia marxar. Se li va trobar el 
punxó metàl·lic, el barret de palla i 
diners en metàl·lic. La dona va que-
dar detinguda per tres delictes amb 
violència i intimidació. 

L'Àrea Bàsica Policial de Granollers 
va fer dijous una sessió informati-
va amb els responsables dels locals 
d'oci nocturn de la comarca per tal 
de reforçar la seguretat en aquests 
entorns d'oci i potenciar la xarxa 
comunitària en el sector pel que fa 
a conductes que afecten la llibertat 
i la indemnitat sexual. La trobada 
també va ser el punt de partida per 
establir l'estructura i els eixos des 
d'on es treballarà el nou pla d'acció 
contra les violències sexuals en en-
torns d'oci, amb el lema Sense con-

sentiment és violència.
En la sessió es van abordar qües-

tions relacionades amb la preven-
ció i la normativa, i es va avançar 
en el protocol d'actuació que es 
definirà per actuar tant dins com 
fora dels locals. Els responsables 
dels locals d'oci van traslladar les 
seves inquietuds i es van mostrar 
disposats a col·laborar i participar 
en tasques preventives i nous pro-
jectes que ajudin a millorar, iden-
tificar i, sobretot, prevenir qualse-
vol tipus de delicte relacionat amb 

la violència sexual als espais d'oci.
En aquesta primera trobada, 

inèdita al Vallès Oriental, van par-
ticipar-hi una vintena d'empresa-
ris i treballadors de l'oci nocturn, 
així com una representació del cos 
de Mossos d'Esquadra, com les 
unitats regionals de proximitat i 
atenció ciutadana i de policia ad-
ministrativa, a més dels integrants 

de l'ABP de Granollers, encapçala-
da per l'inspector Joan Coll. També 
el responsable del grup operatiu 
de prevenció i proximitat (GOPP), 
el grup d'atenció a la víctima, la 
unitat d'investigació i l'oficina de 
relacions amb la comunitat i l'ofi-
cina de relacions amb la ciutada-
nia de l'ABP de Mollet del Vallès.

Una dona amenaça
botiguers amb un 
punxó per robar-los

Mossos i locals d'oci, plegats 
per evitar violències sexuals

A partir de les trobades

es farà un pla d'acció 

contra les agressions 

sexuals en entorns d'oci
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Ja hem definit les 3 Missions Granollers 2030 que orienten 
la transformació cap a una ciutat més sostenible

GRÀCIES
a les 1.400 persones que heu fet arribar més de 1.000 propostes

www.plaestrategicgranollers.cat
@Granollers2030

Aquest mes de juliol, el tomàquet serà 
el protagonista de la gastronomia a la 
comarca. I tindrà dues capitals que aco-
lliran les activitats adreçades a posar 
en valor les varietats locals recupe-
rades d'aquest fruit: Santa Eulàlia de 
Ronçana, amb la XII Fira del Tomàquet, 
i Caldes de Monbui, amb les Jornades 
Gastronòmiques del tomàquet.

La fira, que organitzen l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana i el Con-
sell Comarcal, se celebrarà el cap de 
setmana del 23 i 24 de juliol al Centre 
Cívic la Fàbrica. Aquell cap de setmana 
hi haur+a visites guiades a l’hort de 
l’Espelt a càrrec de Llavors Orientals 
(9.15 h i 11.15 h), taller familiar a càrrec 
d’Agromosaic (10.15 h) i tast de varie-
tats antigues de tomàquets, a càrrec 
de Slow Food Vallès (11.45 h). Dissabte 
24, a les 12.15 h es farà la presentació i 
degustació del gaspatxo termal, elabo-
rat amb aigües minero-medicinals de 
Caldes i amb tomàquets de proximitat 
i, a les 13 h, hi haurà un Show cooking 
amb l'elaboració de quatre tapes fetes 
amb tomàquets de varietats locals, a 
càrrec del Gremi d’Hostaleria del Va-
llès Oriental (cost 2 euros). Diumenge 
25, a les 12.15 h, es fa la presentació 

CALDES I SANTA EULÀLIA DE RONÇANA ESDEVENEN
CAPITALS DE LES VARIETATS LOCALS DE TOMÀQUET

FIRA I JORNADES GASTRONÒMIQUES PER TASTAR AQUEST FRUIT, AMB LA IMPLICACIÓ DE RESTAURANTS I COMERÇOS

de Conserva de Tomàquet, un projec-
te conjunt de grups de consum agro-
ecològics del Vallès i dle Maresme i, a 
les 13 h, hi haurà música en directe a 
càrrec d'Slim Bay Seals.

Licor i gasptaxo a les Jornades 
Gastronòmiques del tomàquet de Caldes
A més, Caldes acollirà les Jornades 
gastronòmiques del tomàquet, del 22 
al 31 de juliol. Es podrà degustar el 

gaspatxo termal i, com a gran novetat 
en el transcurs del concert que se ce-
lebrarà la nit del 22 de juliol se servirà 
un xupito fet amb licor de tomàquet, tal 
com va anunciar la regidora de Turis-

me calderina, Carme Germà, La regi-
dora va mostrar la seva satisfacció per 
participar a la fira: “Vam quedar molt 
contents l’any passat, perquè és una 
Fira molt treballada i consolidada i, a 
més, a Caldes vam fer un estudi sobre 
les varietats de tomàquet calderí i vo-
líem aportar el nostre gra de sorra”. 
   També durant la roda de premsa de 
presentació el conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Àlex Valiente, des-
tacava el repte de la comercialització 
d'aquest producte "de qualitat impres-
sionant", i posava en valor la implicació 
dels dos municipis i de restauradors i 
comerciants, així com el treball de re-
cuperació de Llavors Orientals: "Tenim 
tot el cercle tancat i un model d’èxit”.
   L’alcalde de Santa Eulàlia de Ronça-
na, Francesc Bonet, es mostrava “or-
gullós" que el municipi se l’identifiqui 
amb la proximitat i l’entorn verd", i 
Ricard Alcojor, de l’associació Llavors 
Orientals, advertia que “els productors 
ho estan passant molt malament per-
què estan baixant les vendes un 40%" i 
animava a mimar més els productors. 

Restaurants i comerços implicats  
a Santa Eulàlia de Ronçana
Enguany, per primer cop, es fa fins al 
24 de juliol “El tomàquet al plat”, amb 
plats elaborats amb tomàquets de va-
rietats recuperades del Vallès. Hi par-
ticipen 10 restaurants: Can Farell, Can 
Juli, Can Rajoler Fusión, L’Àmfora, La 
Bimba, la Fàbrica, La Mama, La vostra 
Pizza, Petra II i Pizzeria Di Mara. També 
s'hi ha implicat Ronçana Comerç Actiu, 
amb una nova edició de l’Objecte Infiltrat 
amb uns 20 comerços participants. i
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Fa un quart de segle es va gestar el polígon Ramassar, un espai al nord de 

Granollers i limítrof amb les Franqueses que s'ha caracteritzat per la implantació 

de serveis, lleure i restauració. De fet, als anys 90 era tendència desplaçar 

el sector serveis a grans superfícies allunyades dels centres dels municipis, 

una proposta que ha suposat el declivi del comerç als nuclis urbans de força 

ciutats de l'àrea metropolitana especialment. Afortunadament, Granollers

va escapar d'aquesta desfeta, però sí que s'ha trobat amb un problema comú 

a molts municipis: la manca d'opcions d'oci nocturn per als joves. El trasllat 

de cinemes, restaurants, bars i discoteques a polígons va solucionar les

molèsties per sorolls per garantir el descans dels veïns. A canvi, però,

els carrers, un cop acaba l'horari comercial, semblen d'una ciutat fantasma. 

D'altra banda, ara que el repte de la mobilitat ha escalat posicions en les

prioritats de la societat, aquella fórmula s'ha vist caduca, i els espais ja ideats 

han de trobar solucions per rellançar-se des del punt de vista del segle XXI. 

De fet, el Ramassar es troba a una distància ideal per poder-hi arribar sense 

vehicle a benzina. Algunes operacions urbanístiques, com l'anhelada connexió 

a peu amb Bellavista, i una proposta de transport públic a demanda poden

fer brillar aquest projecte de fa 25 anys.

LES CENTRALITATS DEL LLEURE

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Granollers torna a fer pudor de salsitxa 
industrial: alguna indústria del voltant està 
cuinant merda. […] Espero que l'ajuntament 
tingui ben localitzada aquesta indústria i 
faci alguna cosa abans no comencin
a apareixer problemes de salut.

Arnau Bellavista @sacaix Àlex Sastre @alexsastre83

He conversat una estona amb el president 
Mas. Hem parlat de Catalunya, de la situació 
de l'independentisme i de les oportunitats per 
Granollers a les municipals de 2023. Un diàleg 
franc amb un referent, que sempre m'ha donat 
suport i amb qui tinc una bona relació personal!

ls sectors agrícoles i ramaders 
de tota la Unió Europea, per ser 
precisos, estan en peu d'alar-
ma, quasi en peu de guerra per 

tot el que està passant. Ja no parlem del 
canvi climàtic que ens toca a tots i, molt 
especialment al sector primari. Sequeres 
perllongades, glaçades, pedregades i les 
fortes calors que fan perdre milions d'eu-
ros als agricultors i ramaders, quan era 
importantíssim collir molt de cereal, per 
no haver de dependre dels grans especu-
ladors dels cereals, que no tot es culpa de 
la guerra d'Ucraïna.

Qui més culpa té que tinguem uns preus 
disparats de les matèries primeres són 
els que s'enriqueixen, diguem carburants, 
gas, electricitat i cereals amb el vistiplau 
de la Unió Europea. França com sempre, 
la primera que ha intervingut les elèc-
triques, la inflació amb subvencions no 
s'arreglarà, manca una política ferma per 
uns mercats distorsionats, inflats que pro-
ductors i consumidors paguem totalment. 
Ja seria hora que la Comissió Europea en 
comptes de pagar, anunciés a les televi-
sions i als mitjans escrits, escoltés més 
el que passa, ara amb una mà ens donen 
una ajuda enverinada i plena de clàusules 
per complir i, amb l'altra mà ens venen. 
Som moneda de canvi, com sempre des 
del 2.000 amb el lliure comerç, ara toca 
Nova Zelanda. Han signat un acord amb 
la UE per la importació gradual durant 7 
anys de 38.000 tones lliures d'aranzels de 
carn de xai, 10.000 tones de carn de vacu, 
15.000 tones de mantega i 25.000 tones 
de llet en pols. Tot sense aranzels, entrada 
lliure i pels europeus, sortida a pals.

Com pot ser que la nova PAC més ver-
da i de proximitat (de la granja a la tau-

Després de les fortes calors i 
sequeres, arribarà la nova PAC

la), carns que viatjaran 25.000 km lliures d'aranzels i de CO₂, es veu que això no va 
contra el canvi climàtic, ara podem veure 
com Països Baixos, els nostres veïns euro-
peus els volen fer tancar les explotacions 
tant de porcs com de vaques perquè conta-
minen. Es veu que fer venir carn de l'altra 
banda de món no contamina, vaixells, avi-
ons; fer tancar per comprar fora, una po-
lítica agrària erràtica ja fa temps. Primer 
per deixar la terra en guaret, pagar per no 
produir, ara amb la guerra inhumana s'ha 
vist com Europa no som autosuficients ni 
de petroli, ni de gas, ni cereal. Si no po-
dem fer una PAC més productiva i menys 
restrictiva, avui més que mai la nova PAC 
s'allunya de la realitat, treuen les ajudes 
del gira-sol i la colza si no en tenim, ara 
hem pogut veure, entre pandèmia i guerra, 
unes puges desorbitades i una inflació que, 
els únics beneficiaris són les grans petro-
lieres, grans empreses de gas i els especu-
ladors del cereal. Una PAC més productiva 
i pagar realment el que val el producte.

El sector no vol viure d'almoines, com 
ara anuncia la Comissió Europea per 
mitigar les pèrdues milionàries, men-
tre productors i consumidors, els grans 
perdedors d'aquesta inflació. Per acabar 
d'arrodonir la nova PAC ens fan anuncis 
televisius d'una nova PAC tan maca que 
diu "cuidar el camp és cuidar la nostra vida", però resulta que cada dia tanquen 
explotacions de cítrics, de vaques, de xais, 
i comprem carns de països que no com-
pleixen cap de les normatives europees, això si volen ser verds i sostenibles. Pot-
ser tots acabarem com el noi de l'anunci 
de cervesa, que vol viure la vida admi-
rant paisatges verds, ossos, natura. Una 
vida sense treballar, ell mateix s'envia un 
missatge que vol viure la vida, potser tots 
haurem de fer el mateix. Jo que he sigut 
una fervent europeista, em dol que es per-
di l'esperit pel qual va néixer la política 
agrària comuna - PAC, produir aliments i 
unes rendes dignes als agricultors.

E

ROSA PRUNA
Franquesina, presidenta 

d'Asaja Barcelona

Bústia

Carta oberta a l'alcaldessa

Il·lustríssima alcaldessa Sra. Alba Barnu-
sell, Moltes gràcies per la resposta que ens 
va enviar el proppassat dia 27 de juny i 
per les disculpes pel retard en contestar la 
nostra petició de data 17 de maig.

En la nostra carta li demanàvem dues 
coses: la primera que accedís a penjar la 
pancarta en defensa del català i la segona 
que definís la posició del govern del nostre 
ajuntament respecte de la nostra llengua. En la seva resposta, però, no hi ha cap referèn-
cia al primer punt, és a dir, no ens diu res de 
la pancarta; només ens respon a la segona 
qüestió, fent un repàs als motius del retrocés 
que pateix el català i esmentant una "moció 
presentada i aprovada el novembre de 2021 
en suport al model d'escola i a la llengua catalana". Quants granollerins, però, estan 
assabentats de l'aprovació d'aquesta moció?

A l'ANC –Assemblea Nacional Catalana– 
de Granollers ens agradaria que el seu go-
vern fes accions ben visibles i contundents 
que demostrin a la gent de la nostra ciu-
tat que realment aposten per una defensa 
sense matisos de la nostra llengua, i no no-
més a l'escola, sinó arreu de la ciutat, en 
tots i cadascun dels àmbits que afecten la nostra vida quotidiana. Però ja vam veure 
en el ple del dimarts 28 de juny que la de-
fensen amb la boca petita: davant una mo-
ció presentada pel grup Granollers per la 
Independència - Primàries Catalunya, que 
demanava l'ús del català a l'àmbit sanitari, 
vostès es van abstenir. És curiosa, si més 

no, la manera que tenen de demostrar com 
defensen la nostra llengua.

I pel que fa a la petició posterior que vam 
fer sol·licitant el protocol per escrit (refe-
rent als elements que es poden penjar a la 
façana de l'Ajuntament), van dir per telè-
fon a la secretària de la nostra entitat que el rebríem aviat. No entenem, però, que la 
tramesa del document trigui a arribar-nos 
atès que suposem que l'esmentat protocol 
deu estar escrit de fa molt de temps. No obstant això, esperem el seu enviament el 
més aviat possible. 

L'Assemblea Nacional Catalana també 
creu, com vostè, que la llengua ha de ser-vir per unir-nos, però nosaltres afegim que 
per aconseguir-ho tots hem de tenir clar el 
mateix: que "Si perdem el català, perdem la 
identitat". Restem a la seva disposició per 
si vol que en parlem amb més profunditat.

JUNTA PERMANENT DE L'AT DE GRANOLLERS 
DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Regulació a mitges
Fent recaure sobre les empreses la decisió 
de l'ús de les mascaretes, Pedro Sánchez 
no va fer altra cosa que privatitzar una 
altra cogovernança –ara amb el sector 
privat– i crear innecessàriament dubtes 
jurídics i novament evadir les seves res-
ponsabilitats. Una vegada més, el govern 
de l'Estat regula a mitges.

MARTÍ MANCILLA / MOLLET DEL VALLÈS
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Quatre de les societats mercantils 
que integren el grup Automòbils 
Bertran, un dels grups automobilís-
tics més importants de la comarca, 
ha presentat concurs de creditors. 
Aquest concurs va acompanyat 
d'una oferta vinculant del Grup 
Maas per a l'adquisició de la unitat 
productiva de Bertran, una opera-
ció que han negociat directament 
el venedor i el comprador i que 
ara necessita la validació del jutjat 
social que tramita la liquidació del 
concurs, i que pot arribar de ma-
nera "imminent". La transacció, 
segons algunes fonts, se situaria al 
voltant dels 6 milions d'euros. Des de Maas han confirmat l'"o-
ferta de compra vinculant" per 
la unitat de negoci del grup auto-
mobilístic granollerí, una proposta 
d'adquisició que preveu la subro-
gació d'una gran part dels llocs de 
treball vinculats actualment a l'em-
presa, "amb la voluntat de pro-
porcionar continuïtat al negoci".

Automòbils Bertran va celebrar 
l'any passat el seu 50è aniversari a 
Granollers. Durant aquest temps ha 
esdevingut el titular dels concessi-onaris oficials de les marques Ško-
da, Opel, Citroën, Honda i Hyundai.  
Disposa d'unes instal·lacions de 
més de 10.000 metres quadrats a 
tocar de la C-17, a Font del Ràdium, 
on a més dels concessionaris de ve-
hicles nous hi ha un ampli catàleg 
de vehicles d'ocasió, així com ser-
veis postvenda i de manteniment: 

arxiu

AUTOMÒBILS BERTRAN  Més de 50 anys d'història en el sector de l'automoció

EMPRESES  L'HISTÒRIC GRUP AUTOMOBILÍSTIC GRANOLLERÍ HA ACOMPANYAT EL CONCURS DE CREDITORS D'UNA OFERTA DE COMPRA 

recanvis, taller mecànic, elèctric 
i xapa i pintura. Grup Maas, per la 
seva banda, va ser fundat el 1964. 
És un dels grups automobilístics 
més importants de Catalunya, amb 
més de 500 professionals, set mar-
ques comercials (Citroën, DS, Nis-san, Kia, Škoda, Seat i Cupra) i més 
de 30 instal·lacions a les comarques 
de Barcelona. Ofereix serveis inte-
grals de mobilitat per a particulars i 
empreses, com la venda de vehicles nous i d'ocasió, gestió de flotes co-
mercials, serveis postvenda, venda 
i distribució de recanvis originals, 
lloguer de turismes i vehicles in-
dustrials, assegurances i gestoria.

Subrogació de 60 treballadors
Segons han alertat els mateixos 
treballadors, l'operació suposaria 

la reducció de la plantilla dels 90 
empleats actuals a 60. Davant d'ai-
xò, la plantilla ha anunciat mobilit-
zacions i la presentació d'al·legaci-
ons contra l'oferta presentada per 
Grup Maas per adjudicar-se la uni-
tat productiva de Bertran. Repre-
sentants dels treballadors denun-
cien que Grup Maas ha incomplert 
la promesa de no prendre decisi-ons respecte als llocs de treball fins 
que no es completi l'adquisició.

El despatx d'advocats Col·lectiu 
Ronda, que assessora els treballa-
dors, presentarà al·legacions per 
oposar-se a l'acomiadament d'un 
terç de la plantilla en cas que es 
completi la compra d'Automòbils 
Bertran. Les al·legacions també 
reclamen que el tràmit concursal 
es prengui en consideració la situ-

Vaga a Automòbils Bertran a 
les portes de la venda a Maas

La Cambra del Vallès Oriental ha 
posat en marxa una iniciativa per 
fomentar la col·laboració empresa-
rial. És Xarxa de Negocis Cambra, un 
espai de reunió setmanal a disposi-
ció de l'empresariat local per im-
pulsar els negocis, establir sinergies 
amb altres emprenedors, compar-
tir oportunitats i potenciar la ren-
dibilitat i la competitivitat al mer-
cat. L'objectiu és que l'empresariat 
adherit –actualment uns 50– pugui 
augmentar un 20% el seu negoci a 
l'any, segons l'activitat que repre-
senti. Entre les activitats que s'or-
ganitzen hi ha reunions setmanals 
presencials d'1 hora i mitja perquè 
els membres col·laborin i intercan-
viïn negocis. La comunitat també 
té una aplicació pròpia, un entorn 
privat i exclusiu per dinamitzar 
l'intercanvi de negocis. Finalment, 
hi haurà esdeveniments sectorials 
amb altres membres del mateix 
sector d'activitat d'altres territoris. 
"És una manera d'apostar pel 
territori, dinamitzar l'economia 
local i contribuir al creixement 
i la competitivitat dels negocis", 
diuen des de la Cambra. 

PER DINAMITZAR L'ECONOMIA

Vilanimal, a la plaça PerpinyàRecollida de material escolar a CCOO
La plaça Perpinyà acollirà dissabte, de 9 a 14 h,
la parada d'encants solidaris de l'associació 
Vilanimal, constituïda el 2008 sense ànim de 
lucre per a la defensa dels animals i que funciona 
gràcies a voluntariat i les aportacions ciutadanes.

Des d'aquest dilluns i fins al 5 de setembre es du a terme als locals
de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona la recollida solidària
de material escolar. Aquest any es donarà tot el material a Creu Roja, que
el distribuirà equitativament entre els municipis de les tres comarques.
A Granollers es pot portar el material a la seu del carrer Pius XII.

ECONOMIA

La Cambra promou 

trobades setmanals 

d'empresaris

Trobada anual del sector de l'automoció

Més de 120 tallers van assistir divendres, al restaurant Torre del Pla de 
Llerona, al Sopar de Gala de l'Automoció 2022, organitzat per la Unió 
d'Empresaris d'Automoció de Catalunya (UEAC). L'acte va comptar amb una 
exposició de cotxes clàssics, sortejos, concursos, música i reconeixements 
als tallers que fa més de 25 anys que formen part del gremi –Motos Quique, 
Parets Motor, Taller Martí Fabra i J. Enrique e Hijos (del Ramassar)– i als 
que es jubilen enguany– Martí Fabra, Joan Argemí, i els granollerins Pelayo 
Luengo i Justo Martínez–. El president de la UEAC, Domingo Comas, va 
destacar en el seu parlament al canvi de paradigma en el qual es troba el 
món de l'automoció i la necessitat d'adaptar tecnològicament tots els tallers.

ueac

ELS TALLERS, EN UN MOMENT DE TRANSICIÓ TECNOLÒGICA

Segons les dades de l'Oficina Co-
marcal de Consum, el primer 
semestre de 2022 les reclama-
cions relacionades amb els ser-
veis d'electricitat, aigua i gas han 
augmentat un 120,7% respecte al 
mateix període de l'any passat, i 
han passat de 58 a 128. D'aques-
ta manera, els serveis energètics 
passen a ser el sector amb més 

reclamacions i se situen per da-
vant de les telecomunicacions i 
internet, que es mantenen, però, 
com el segon sector amb més re-
clamacions, però amb una caigu-
da interanual del 50% (de 116 el 
primer semestre de 2021 a 58 el 2022). Hi ha també un augment 
de les reclamacions dels serveis fi-
nancers, sobretot relacionats amb 

CONSUM  L'OFICINA COMARCAL DE CONSUM GESTIONA 1.145 EXPEDIENTS EL PRIMER SEMESTRE

Les reclamacions en llum, 

gas i aigua creixen un 120%

fraus i operacions no sol·licitades 
pels consumidors, que creixen un 
69,70%. L'Oficina Comarcal de 
Consum ha gestionat 1.145 expe-
dients el primer semestre de 2022, 
un 8,2% més que durant el mateix 
període de l'any passat. Del total 
d'expedients, 431 són reclamaci-
ons, que baixen un 4,6% respecte 
a l'any passat. Les consultes han 
crescut un 29,1% i arriben a 204. 
D'altra banda, dels expedients que 
arriben a la fase de mediació se 
n'han resolt amb acord el 47,2%, 
més del doble que l'any passat. 

Laboral

La plantilla d'Automòbils Bertran, in-

tegrada per 90 persones, ha acordat 

en assemblea, celebrada dimecres, 

convocar una vaga indefinida a par-

tir del proper dimecres 20 de juliol en 

defensa dels llocs de treball i pel man-

teniment de les seves condicions la-

borals en el marc del procés concursal 

que afecta quatre de les societats del 

grup automobilístic granollerí. El 98% 

dels treballadors del grup han donat 

suport a la convocatòria. L'aprovació 

de la mesura ha estat celebrada pels 

representants de la plantilla, que han 

reiterat la seva "decepció" pel fet que 

l'oferta traslladada per part de Grup 

Maas per adjudicar-se la unitat pro-

ductiva de les societats concursades 

inclogui la previsió d'extingir els con-

tractes d'un terç de la plantilla actual.

ELS TREBALLADORS 
ACORDEN L'ATURADA
A PARTIR DE DIMECRES

ació econòmica i financera de tot el 
grup empresarial, que inclou una 
asseguradora i dues societats patri-
monials, i no només els balanços de 
les quatre societats concursades. i
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Es perden les vacances 
si estem de baixa mèdica?

L’expert respon

Olga Marquina
Advocada laboralista 
del Col·lectiu Ronda

Si hi ha una pregunta que any 
rere any es repeteix quan arri-
ba l’estiu és la de què passa si 
estem en situació d’incapacitat 
temporal quan arriba la data en 
què hauríem de començar les 
nostres vacances o si causem 
baixa mèdica mentre encara 
estem gaudint-les. Preguntes 
ben lògiques i que sovint cau-
sen una gran angoixa davant la 
perspectiva de perdre aquests 
dies de descans tan esperats i 
desitjats per tothom. Sortosa-
ment, però, aquesta angoixa no 
està justificada doncs la legisla-
ció ens reconeix el dret a recu-
perar els dies de vacances que 
no puguem gaudir pel fet d’es-
tar en situació de baixa mèdica, 
tal i com ara us explicarem.

Els treballadors en situació de 
baixa mèdica o incapacitat tem-
poral en el moment d’iniciar-se 
el període vacacional no perden 
el dret a fer les seves vacances 
i poden recuperar aquests dies 
no gaudits. També podran recu-
perar-los en cas que la baixa o 
la incapacitat es causi un cop ini-
ciades les vacances. En ambdós 
casos, segons recull l’article 38 
de l’Estatut dels Treballadors, els 
dies de descans que coincideixin 
amb el temps de baixa queden 
ajornats per tal que els puguem 
consumir quan finalitzi el perío-
de d’incapacitat temporal i esti-
guem degudament restablerts.

El temps de baixa mèdica no és 
l’únic supòsit en què el gaudi 
de les vacances s’ajorna fins un 
moment posterior. També po-
drem gaudir les nostres vacan-
ces més endavant si coincidei-
xen amb el període de permís 
per naixement, risc a l’embaràs 
o lactància natural acumulada. 
En aquests casos, i de forma 
anàloga, podrem fer les vacan-
ces amb posterioritat sense per-
dre el dret a gaudir-les.

Com a norma general, les va-
cances han de fer-se dins l’any 
natural en què han estat meri-
tades. Però aquesta regla no 
s’aplica quan no hem pogut 
fer-les com a conseqüència 
d’una situació d’incapacitat 
temporal. Si aquest ha estat el 
cas, podrem fer les vacances 
en el futur, dins el període dels 
18 mesos posteriors a la finalit-
zació de l’any en què han estat 
generades. Fins i tot, si la cau-
sa per no fer les vacances quan 
originalment pertocava són els 
esmentats casos de permís per 
naixement, risc durant l’emba-
ràs o lactància natural acumu-
lada, es desactiva la limitació 
del període de 18 mesos i man-
tenim el dret a fer les vacances 
ajornades encara que haguem 
ultrapassat aquest temps.

Aquesta especial protecció del 
dret a fer vacances malgrat 
existeixin circumstàncies que 
ho impossibilitin ens ha de fer 
pensar en la importància cab-
dal que l’ordenament laboral 
atorga a les vacances com a 
element substancial del dret a 
la pròpia salut, el descans i la 
integritat física. És per això que 
les vacances es consideren un 
dret indisponible i irrenunciable 
per part de la pròpia persona. 
Així, per exemple, no podem 
renunciar a fer-les ni tampoc, 
com afirma taxativament el ma-
teix article 38 de l’Estatut dels 
Treballadors, podem «substi-
tuir-les per una compensació 
econòmica».

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

Ara fa dos anys, en plena pandèmia, 
el Consell Comarcal va impulsar la 
plataforma MarketplaceVO, un es-
pai online per fomentar la col·labo-
ració entre empreses de la comarca 
i ajudar a la difusió dels productes 
que s'elaboren al Vallès Oriental. 
Més de 300 empreses van partici-
par d'aquesta iniciativa impulsada 
per la Taula Vallès Oriental Avança 
(TVOA), un projecte que mostrava 
la diversitat d'empreses de la co-
marca i facilitava la competitivitat 
del territori en un moment de crisi. 

Després de dos anys, la platafor-
ma ha fet un salt endavant i s'ha 
renovat. El MarketplaceVO recull 
ofertes i demandes de productes 
o serveis d'empreses de diferents 
àmbits o sectors, com el comerç, 
la indústria, l'oci o l'hostaleria. El 

omplint un breu formulari, i actu-
alitzar periòdicament els produc-
tes que ofereixen. Es pot accedir a 
la plataforma a través del web del 
Consell Comarcal, on hi ha geolo-
calitzades totes les empreses que 
volen donar-se a conèixer, o des 
del web marketplacevo.cat.

El conseller de Promoció Econò-
mica del Vallès Oriental, Jordi Ma-
nils, destaca que la plataforma és 
"un catàleg online de les empre-

ses de la comarca amb informa-

ció de cada una d'elles, qui són 

i què ofereixen", mentre que el 
conseller de Turisme, Àlex Valien-
te, apunta que amb aquesta inicia-
tiva "acompanyem les empreses 

de la comarca i donem resposta 

a una demanda dels ciutadans i 

dels mateixos negocis".

web ha renovat la interfície, el dis-
seny i, sobretot, el cercador i els 
filtres de cerca per facilitar la loca-
lització d'empreses, ja sigui a tra-
vés de la classificació d'activitats 
CCAE, per municipi o sectors d'ac-

tivitat. A més, s'ha afegit un tauler 
d'anuncis en què els usuaris poden 
sol·licitar algun producte o em-
presa. Per formar part del catàleg, 
de manera gratuïta, les empreses 
poden registrar-se al mateix web 

TEIXIT PRODUCTIU LA PLATAFORMA ONLINE S'HA RENOVAT PER SER MÉS ÚTIL I ACCESSIBLE

Nou impuls al 'marketplace' 

d'empreses del Vallès Oriental

Barnils, 100 anys 'preparant embotits'

L'empresa familiar Martín Barnils SL, especialistes en tripes, espècies
i preparats per a embotits, va celebrar el 2020 el seu centenari, i l'any 
passat va obrir unes noves instal·lacions al polígon Jordi Camp, que 
substitueixen l'històric magatzem i botiga del carrer Almogàvers.
Per celebrar aquests dos esdeveniments, després dels impediments de
la pandèmia, la firma va organitzar dissabte, a la nova nau del carrer 
Mataró, una festa d'aniversari i inauguració amb veïns, clients i proveïdors. 

A.MULROONEY

El conseller d'Empresa i Treball, 
Roger Torrent, va visitar dimecres 
l'empresa Riera Nadeu, al Coll de la 
Manya, fabricant d'equips indus-
trials i proveïdora de serveis per a 
les indústries química i farmacèu-
tica. També va visitar KH Lloreda, 
a Can Castells de Canovelles, espe-
cialitzada en productes de neteja i 
desengreixants i que recentment 
ha fet el salt al mercat dels EUA.

El conseller Torrent 

ha visitat Riera 

Nadeu i KH Lloreda

RIERA NADEU

VISITA  El conseller Torrent, a les instal·lacions de Riera Nadeu, a Granollers

Més de 300 empreses

s'hi van inscriure

en la primera edició,

l'estiu d'ara fa dos anys

La setmana passada es van reunir 
a Granollers els socis europeus del 
projecte Fever, encarregat de de-
senvolupar i provar solucions per 
al mercat de la flexibilitat en l'àmbit 
de l'energia. En la trobada, celebra-
da al TAG, hi va haver sessions per 
revisar i planificar les proves en 
entorns reals i es van fer demos-
tracions tècniques de les tecnolo-
gies desenvolupades. Estabanell 
participa d'aquest projecte d'inno-
vació finançat amb fons europeus. 
"Apostem per iniciatives que im-

pulsen les energies renovables i 

distribuïdes, necessàries per fer 

front a la volatilitat del mercat, 

assegurar la qualitat de sempre i 

tenir cura de l'entorn natural". 

El mercat de la

flexibilitat energètica 

es prova a Granollers
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Toni Garcia marxa a KuwaitIgnasi Vilarrasa fi txa per l'Osca
L'extècnic del Fraikin Granollers, Toni Garcia, 
s'ha compromès amb el Kazma SC, de Kuwait. 
L'entrenador català, vinculat amb el BMG des del 
2008 al 2014, viurà la seva segona experiència 
internacional després del Toulouse, de França.

Ignasi Vilarrasa s'ha incorporat a l'Osca, de la Segona Divisió 
espanyola, després de signar l'acord amb el club blaugrana per a 
les dues pròximes temporades. El lateral esquerre va jugar amb 
èxit aquesta passada temporada amb l'Atlètic Balears, 
de la Primera RFEF, amb 38 partits, 2 gols i 9 assistències. 

El KH-7 BM Granollers ha incor-
porat Ester Somaza, que proce-
deix del Mubak BM La Roca. La 
primera línia, de 18 anys, és el ter-
cer fitxatge que comunica el club 
en tan sols una setmana. 

Somaza és una de les jugadores 
més prometedores de l'handbol 
base espanyol. És la líder de la se-
lecció estatal juvenil que aquest 
estiu disputarà el campionat del 
món juvenil a Macedònia. La poli-
valent jugadora, també ha debutat 
amb les Guerreras júnior i ha par-
ticipat en grups de treball de la se-
lecció absoluta pels preparatoris 
dels Jocs del Mediterrani. Aquesta 
temporada ha jugat a la Divisió 
d'Honor Plata amb el BM La Roca i 
hi ha anotat 69 gols.

Amb només 18 anys és una de 
les laterals esquerres amb més 
projecció de l'handbol estatal. Es 
tracta d'una jugadora amb molts 
recursos i amb un gran llança-

Ester Somaza, la nova 

jove promesa del KH-7

HANDBOL | Lliga Guerreras JUGAVA AL MUBAK BM LA ROCA

ment. S'adapta molt bé al joc en 
equip i ha coincidit amb moltes 
jugadores del KH-7 BM Granollers 
tant a la selecció catalana com a la 
selecció espanyola. 

ESTER SOMAZA

L'Esport Club ha incorporat un 
davanter amb olfacte golejador. 
Xavi Lao, de 25 anys, va jugar la 
temporada passada amb el filial 
de l'Europa, a la Segona Catalana. 
L'atacant, que afrontava el seu 
primer curs amb el club escapo-
lat, va ser el màxim golejador dels 
vuit grups de la Segona Catalana 
amb 26 gols en 26 partits. 

Els gols de Lao van servir per 
celebrar l'ascens de l'Europa B a 
la Primera Catalana. De fet, dels 
26 gols tan sols 3 van ser de pe-
nal i va disputar 22 partits com a 
titular –a els altres 4 va començar 
de suplent–. A banda de tot això, 
Lao és un davanter que coneix 
prou bé el tècnic David Vilajoana 
perquè la temporada passada van 
coincidir en el mateix club, tot i 
que l'entrenador dirigia només el 
primer equip.  

Anteriorment, a l'Europa B, tam-
bé va competir a la Segona Cata-
lana amb el Sant Quirze i havia 
estat quatre anys als Estats units 
d'Amèrica. Així que el davanter ara 
afronta el repte de seguir marcant 
gols, però a la Primera Catalana de 

l'ECG, que té com a objectiu recupe-
rar la Tercera RFEF o, com a mínim, 
pujar a la nova Superlliga Catalana.  

Més incorporacions
L'Esport Club ja ha fitxat 11 juga-
dores per a la pròxima temporada 
i encara necessita incorporar-ne 
més. D'entre els fitxatges confir-
mats, 9 procedeixen d'equips de 
la Primera Catalana, excepte Lao i 

el migcampista César Paredes, que 
va jugar a la Tercera Catalana amb 
la Santa Eulàlia. La resta d'incor-
poracions són els defenses Ignasi 
Gómez (Banyoles), Pau Ruiz (Pa-
rets) i Martí Alba (Martinenc); els 
migcampistes Joel Sánchez (Vic), 
Josep Ulldemolins (les Franqueses) 
i Marc Bellalta (Vic); i els davanters 
Guillem Ruiz (Parets), David Castro 
(Tona) i Iván Garcia (Tona). 

FUTBOL | Primera Catalana VA MARCAR 26 GOLS EN 26 PARTITS AMB EL FILIAL DE L'EUROPA

CE EUROPA

L'ECG fitxa Xavi Lao, pitxitxi 

de la Segona Catalana

FITXATGE  Xavi Lao en un partit amb l'Europa B

El CF Les Franqueses ha estat 
enquadrat al subgrup 2A de la 
Segona Catalana. La categoria ter-
ritorial es disputarà en dues fases 
amb una primera regular i una se-
gona per l'ascens o la permanèn-
cia. Els equips iniciaran la segona 
fase acumulant els punts sumats 
en la primera fase.

L'equip franquesí tindrà com a 
rivals a la primera fase l'Ametlla, 
l'Atlètic Ibèria, el Júpiter, el Llo-
reda, el Martinenc, la Molletense, 
el Parc, el Racing Vallbona, el Sant 
Genís-Penitents i el Singuerlín. 

Aquestes agrupacions són de 
caràcter provisional, abans que 
es produeixi el sorteig del calen-

dari de partits. L’inici de la lliga 
a la Segona Catalana es produirà 
el cap de setmana del 17 i 18 de 
setembre.

Al grup 9 de Tercera
Bellavista Milan, Llerona, Cano-
velles i Atlètic Vallès han estat 
enquadrats al grup 9 de la Terce-
ra Catalana, que s'iniciarà el 17 i 
18 de setembre. L'agrupació està 
formada també amb Cardedeu B, 
La Torreta, Lliçà d'Amunt, Llinars, 
Martorelles, Montmeló, Montor-
nés Norte, Palautordera, Parets B, 
Sant Celoni, Santa Eulàlia de Ron-
çana, Unificació Santa Perpètua, 
Vilamajor i Vilanova del Vallès. 

El CF Les Franqueses, al grup 

2A de la Segona Catalana

ELS EQUIPS DE LA TERCERA CATALANA ENQUADRATS AL GRUP 9

WIGGINS, VEGUÉ I VALERA, DEL BMG, I KABA GASSAMA

Campions dels Jocs Mediterranis

Nicole Wiggins, Ona Vegué i Pol Valera, del BM Granollers, i la granollerina 
Kaba Gassama han guanyat amb Espanya els Jocs Mediterranis d'Orà 2022 
(Algèria). La selecció femenina va imposar-se contra Croàcia (29-25) i 
la masculina contra l'Egipte (27-28), en les finals que va disputar-se la 
setmana passada. Els dos combinats estatals van guanyar tots els partits 
disputats del campionat internacional. Amb la selecció masculina estatal 
també hi havia dos exjugadors del Fraikin Granollers, Ian Tarrafeta i 
Chema Márquez. Aquest últim, des del juliol, ja forma part de l'equip del 
Saint-Raphael, de la lliga francesa. 

FEDERACIÓ CATALANA

BMG

El Fraikin i el KH-7 ja coneixen els 
seus rivals de les semifinals de la 
Supercopa de Catalunya. La copa 
catalana serà el primer títol que 
es jugaran els dos equips grano-
llerins a la temporada 2022-2023. 

El Fraikin disputarà la semifinal 
contra l'Handbol Banyoles, i el FC 
Barcelona, vigent campió, ho farà 
contra el Finestrelles Shopping 
Center Handbol Esplugues. 

Pel que fa al KH-7 BMG, que de-
fensa títol, el partit de la semifinal 
serà contra l'Handbol Sant Vicenç 
i l'altra eliminatòria serà contra 
l'OAR Gracia Sabadell-Sant Quir-
ze. Les finals es disputaran el 29 
d'agost a Martorell. 

El Fraikin i el KH-7 

jugaran a Martorell 

la Supercopa 

HANDBOL
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El proper 27 de novembre de 
2022 se celebrarà la quarta edició 
de la cursa solidària CNG4Camins, 
que organitza el Club Natació Gra-
nollers. Una cursa de perfil exi-
gent, de tipus trail, de 6 i 14 quilò-
metres, que tornarà a passar per 
camins i corriols dels termes de 
Granollers, la Roca i Vilanova del 
Vallès. A més, enguany se celebra-
rà també una cursa infantil per a 
joves a partir dels 8 anys. 

La cursa de 6 km, l'Speed Race 
amb més de 100 metres de desni-
vell, és assequible per a corredors 
principiants o que prefereixen 
distància curtes. Pel que fa a la 
cursa de 14 km, la Trail Race, de 
més de 240 metres de desnivell, 
tindrà pistes ràpides per als cor-
redors que volen iniciar-se al trail.

Un dels aspectes més destacats 
d'aquesta edició és l'obertura de 
la cursa a corredors infantils, amb 
dos recorreguts circulars segons 
edat: la Mini Race d'1,5 km i la 
Kids Race de 3 km.

La CNG4Camins obre 

el període d'inscripcions

ATLETISME | Cursa popular  SE CELEBRARÀ EL 27 DE NOVEMBRE

L'atletisme màster del Club Atlètic 
Granollers va celebrar tres meda-
lles de bronze en el Campionat 
del Món, que va tenir lloc del 29 
de juny al 10 de juliol a Tampere 
(Finlàndia). 

Els medallistes granollerins 
van ser Nídia Borget en els 2.000 
metres obstacles, Jaume Vila en el 
triple salt i Pat Vidal, que va for-
mar part de la prova de relleu del 
4x100 metres llisos. Vidal també 
va participar en el salt d'alçada, 

El Circuit acollirà 

una prova elèctrica 

del World RX

El Club Atlètic suma 

tres medalles al Mundial

CICLISME  PARTICIPEN PROP DE 400 CICLISTES, DE 102 EQUIPS MOTOR

"S'han dignificat les pistes exte-
riors del pavelló de bàsquet". Ho 
diu el president del Club Bàsquet 
Granollers, Joan Nadal. L'Ajunta-
ment ha activat les últimes setma-
nes la renovació del paviment de 
les pistes exteriors del pavelló de 
bàsquet, que es preveuen enllestir 
els pròxims dies. L'actuació té un 
cost de 30.000 euros. 

Aquestes pistes són d'ús del 
CBG, però també estan obertes 
a la ciutat. "És una instal·lació 
molt ocupada perquè nosaltres 
la fem servir en diferents ho-
raris a les tardes, però també 
estan obertes als esportistes 
de la ciutat, i hi ha molt street 

basket". "Nosaltres vam fer una 
proposta a l'Ajuntament i ens 
van escoltar", diu Nadal, que 
es mostra satisfet de l'obra: "els 
equips que havien d'entrenar a 
les pistes exteriors s'ho prenien 
com un càstig; ara ja no serà 
així. Les pistes tenen un nou 
paviment i un color que és molt 
agradable, han quedat molt bé". 
La instal·lació, que està situada a 
l'exterior del pavelló de bàsquet, 
permet la pràctica en tres pistes 
mini, o bé es pot convertir en una 
pista i mitja d'un altre, de mides 
grans. 

Recepció a l'Ajuntament
L'Ajuntament va fer dilluns una 
recepció institucional al sènior 
masculí del CBG pel triomf de la 

BÀSQUET | Lliga EBA  L'AJUNTAMENT SATISFÀ LA PETICIÓ DEL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

Copa Catalunya i l'ascens a la Lliga 
EBA. L'acte va tenir lloc a la sala 
de plens amb l'alcaldessa, Alba 
Barnusell, i el regidor d'Esports, 
Álvaro Ferrer. 

L'equip va poder també sortir 
al balcó de l'Ajuntament i aixecar 
el trofeu de campions de la Copa 
Catalunya. Hi havia jugadors del 
sènior masculí i la delegació esta-
va encapçalada pel seu president, 
Joan Nadal.

L'acte institucional va servir al 
CBG per tancar la temporada de 
somni 2021-2022 del sènior mas-
culí i donar pas al curs 2022-2023. 
L'objectiu de l'equip granollerí 
serà lluitar per la permanència a 
la Lliga EBA.  J.L.R.b.

joan nadal / CBG

PISTES  Paviments renovats a l'exterior del pavelló de bàsquet del carrer Girona

Es renova el paviment de 

les pistes exteriors del pavelló

El CBG disputarà la fase de grups de la 

Lliga Catalana d'EBA al setembre, que 

li servirà per agafar la mida a la nova 

categoria. La Federació Catalana de 

Basquetbol ja ha publicat el calendari 

dels cinc grups de la copa catalana i el 

CBG està enquadrat al 3. L'equip dirigit 

per Toni Olivares iniciarà la competició 

el 3 de setembre a la pista del Mataró 

Homs, el 10 de setembre rebrà el Ma-

taró Parc Boet i l'última jornada serà el 

17 de setembre a casa contra el Joven-

tut Badalona B. 

AL GRUP 3 DE LA
LLIGA CATALANA EBA

CnG

PRESENTACIÓ  La cursa es va presentar dimarts a El Xiprer

El CNG ja ha obert el període 
d'inscripcions de la cursa amb 
un preu per dorsal a partir dels 
13 euros per a l'Speed; 19, per la 
Trail, i, pel que fa a infantils, 6 per 
a la Mini i 8, per a la Kids. La ins-
cripció inclou una bossa del cor-
redor amb samarreta i avitualla-
ment a l'arribada de les curses. 

Aquesta edició de la CNG4Camins serà 

a benefici d’El Xiprer, que acull i acom-

panya persones que pateixen solitud, 

pobresa, exclusió o marginació social. 

"Cal que la societat vegi la tasca que 
fa El Xiprer i el CNG ajudarà, no només 
a donar-li visibilitat, sinó a contribuir 
a la integració i socialització de les 
persones a les què El Xiprer acull", diu 

el president del CNG, Eduard Escandell.

PROVA SOLIDÀRIA  
AMB EL XIPRER

Màster  LA CITA INTERNACIONAL TÉ LLOC A FINLÀNDIA

amb un meritori setè lloc i Mònica 
Navarro va ser vuitena en salt de 
longitud. 

Campió català sub-16
El Club Atlètic també ha celebrat 
una medalla d'or en el Campio-
nat de Catalunya sub-16 amb el 
triomf d'Oriol Micolau en martell, 
de 4 quilos. El granollerí va acon-
seguir el millor registre del campi-
onat català amb un llançament de 
46,31 metres. 

L'Eastern Watts domina les 24 Hores

El guanyador de la Mussara 24H del Circuit de Barcelona-Catalunya ha 
estat l'Eastern Watts amb un total de 196 voltes al traçat mundialista del 
motor. La cursa de resistència de bicicletes, que va tenir lloc el cap de 
setmana, va comptar amb prop de 400 participants, d'entre 102 equips. 
Durant la prova ciclista, també es van celebrar les curses de 6 i 12 hores. 
En la de 6, va guanyar l'equip Muntbikes CC amb 47 voltes i en la de 12,  
el campió va ser l'equip Llerllengues-Prats Cycling Team. 

mussara

El World RX torna a la pista del 
Circuit de Barcelona-Catalunya el 
29 i 30 d'octubre per revolucionar 
el món del RallyCross, en celebrar 
per primer cop una prova 100% 
elèctrica del Campionat del Món 
FIA. "Estem molt contents de 
poder confirmar que tindrem 
una temporada més el Catalu-
nyaRX al nostre calendari, amb 
una prova 100% elèctrica en 
la qual podrem gaudir de les 
categories RX i RX2 i amb la 
primera edició de l’E-Mobility 
Experience com a novetat", ha 
assenyalat el director del Circuit 
Barcelona-Catalunya, Josep Lluís 
Santamaria.  



DJ, 14 JULIOL 202218

Focs al pla de Can Gall Mocadors i gotsEl tradicional castell de focs de �i de
festa tornarà al seu espai habitual:

el pla de Can Gall, entre  el carrer

de l’Església i l’Era de Can Castells.

Serà dilluns 25 de juliol, a les 22.15 h.

Del 22 al 25 de juliol, Canovelles 

celebrarà els actes centrals d'una 

festa major que recupera la nor-

malitat amb una setantena d'ac-

tivitats als carrers. Divendres 22, 

la cercavila dels Cans i les Ovelles 

serà el tret de sortida d'un progra-

ma en què no hi faltaran correfocs 

–el mateix divendres a la nit, la Co-

lla de Diables i Diablots encendrà 

les carretilles per partida doble: al 

correfoc infantil (21 h) i a l'adult 

(23 h)–, concerts i espectacles, i 

altres mostres de cultura popular. 

Així, les activitats mítiques de la 

festa major recuperen el format 

tradicional, com en el cas de la cer-

cavila motera, la tapa solidària de 

dissabte a la plaça de la Joventut 

–en suport a l'associació Betesda–, 

la trobada de puntaires, la trobada 

i cercavila de gegants –dissabte a 

les 18.30 h–, l'exhibició de la Colla 

de Bastoneres de la Comissió de 

Sant Antoni Abat –diumenge a les 

20.30 h–, el Gran Partit de Futbol 

entre Cans i Ovelles i la Catxarrada.

Les arts escèniques seran tam-

bé protagonistes indiscutibles 

amb una desena de propostes de 

circ, màgia, humor i titelles, com la 

presència Mag Selvin, l'espectacle 

Naguis & Bobas dirigit per Tortell 

Poltrona, el número familiar Ten-

tempié i la companyia molletana 

més veterana Galiot Teatre.

La cloenda de la festa –dilluns 

25, a les 20 h– comptarà amb una 

AJUNTAMENT

Uns 70 actes perquè Ovelles i 
Cans campin sense restriccions Tot i que per a l'inici oficial de la 

festa major caldrà esperar al pre-

gó del 22 de juliol, aquesta setma-

na hi ha una dotzena d'actes per 

escalfar motors, que culminaran 

el dijous 21 amb una novetat pro-

tagonitzada pel Piles, el gegant 

més esbojarrat de la colla canove-

llina. Així, aquest gegant de mano-

tes de 3 metres d'alçada encapça-

larà la primera cercavila nocturna 

Posa't les Piles, en què anirà de 

festa acompanyat dels seus amics 

el Farras dels Blaus de Granollers 

i en Manelic i na Marta, els gegants 

bojos de Terrassa.

Per començar a viure la festa, 

però, no caldrà esperar tant. Per 

exemple, quest divendres (20 h) 

l'Assemblea Jove Kndurgent orga-

nitza el toc d'inici amb pd i una ta-

ller de dancehall, i dissabte (22 h) 

tindrà lloc l'acte de presentació de 

la Festa Major de Cans i Ovelles, 

amb un vídeo de l'edició passada, 

un espectacle 

de Planeta Im-

pro i una vinila-

da dels anys 80.

Durant els 

dies previs a 

la festa grossa, 

a més, no faltaran activitats clàs-

siques com la Botifarra Amiga, 

sopar popular Jamón, jamón de 

dimecres i el Concurs de Truites 

de dijous 21, així com diverses 

activitats esportives i el cinema a 

la fresca de dimarts (22 h) a l'Era 

de Can Castells amb Aus de presa

i dimecres (20 h) al parc de Can 

Xarlet, amb Trolls 2. 

El duet aragonès Los Gandules  

–un grup de versions amb lletres 

humorístiques– i el quintet femení 

Maruja Limón –entre el flamenc, 

el pop i els son llatins– seran els 

encarregats de posar el ritme a les 

nits del diumenge i del dijous 21 

de juliol, respectivament. ❉

La música és protagonista amb concert, entre d'altres, de Sra. Tomasa

PRESENTACIÓ  La setmana passada es donava a conèixer l'ampli programa

Dies per escalfar motors
i posar-se les piles

Les samarretes, els mocadors i els gots

de la festa es podran comprar enguany

en establiments de Comerç Actiu

repartits pel municipi. A més, alguns bars

i restaurants vendran el got reutilitzable.

cantada d'havaneres a la plaça Eu-

ropa, amb el grup palafrugellenc 

Peix Fregit, i una sardinada i rom 

cremat.

És hora de ballar 
Cada dia a mitjanit, la música, el 

ball i la diversió es trobaran a l'es-

cenari de la plaça de la Joventut. 

Els primers a pujar-hi seran els mí-

tics Hotel Cochambre divendres, i 

dissabte els seguirà una doble ses-

sió musical amb uns altres experts 

en versions i festes majors: La Ban-

da del Drac, amb més de 40 anys 

trepitjant escenaris, i La Banda del 

Coche Rojo. Diumenge, el ball anirà 

a càrrec de Pirates RumbVersions, 

amb versions de Peret, Gipsy Kings 

i Los Manolos, entre d'altres. Clou-

rà la nit la Banda Neón.

L'espai jove serà a la pista poli-

valent on divendres tindrà lloc el 

Festival de Música Jove, amb la for-

mació local Kiko Medicina, el trio 

de rapers mataronins 304 Tour, 

el projecte vallesà de mestissat-

ge Seyka, la brass band celonina 

Quantum Manoletes i els lleitans 

Lasta Sanco –una barreja de músi-

ca electrònica i sons africans–.

Dissabte el col·lectiu Intoxica-

des hi celebrarà La Nit que el Me-

reixes amb Sra. Tomasa, l'exitosa 

banda barcelonina que fusiona ge-

neres llatins, electrònics i urbans.

El cantant de Sevilla Falete, un dels més destacats del �lamenc i 
la copla, serà el protagonista  de 

l'última nit de festa. M.E.

un espectacle 

de Planeta Im-

pro i una vinila-

Durant els 

dies previs a 

la festa grossa, 

Dies per escalfar motors
i posar-se les piles

La canovellina Patricia Domín-

guez, coneguda artísticament com 

a Patricia Donn, serà la pregonera 

de la festa, divendres, a les 20 h, a 

l'Auditori de Carrencà. La ballari-

na ha trepitjat els tablaos més im-

portants de l'Estat i ha compartit 

escenari amb grans figures del fla-

menc. Enguany ha debutat com a 

creadora amb l'espectacle Mujeres, 

que es va estrenar a Can Palots. 

El quart relator de la festa major 

de Canovelles serà el comunicador 

del municipi Sergio García (1990), 

autor del bloc de viatges Singularia. 

Aquest no serà el primer cop que 

García escriurà sobre la festa major. 

El 2020 al seu blog va escriure l'en-

trada El pueblo de las 2.500 tortillas 

de patatas sobre el concurs cano-

vellí. Enguany es podrà llegir al web 

i Instagram de l'Ajuntament. ❉

Pregó de la 'bailaora' 
Patricia Donn

Relat del viatger 
Sergio García
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FESTA MAJOR DE CANOVELLES

Farmàcia Girbau

Canovelles
T’oferim atenció personalitzada 

per cuidar la teva salut

Horari: De dilluns a divendres 

de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. 

Dissabtes de 9 a 13.30 h

Carrer Sol, 65 · Canovelles 

farmaciagirbau.cat 

    938 40 61 08   

    676 463 944

Segueix-nos a les xarxes socials:

BONA FESTA MAJOR, 

CANOVELLES!

Traslladant la dita de qui per Nadal 

res no estrena, res no val a la festa 

major d'estiu, els gegants Carles, 

Cisqueta i Vicenteta de Canovelles 

s'han assegurat anar ben mudats i 

preparats a un dels seus moments 

estel·lars. Així, divendres passat 

feien una festa a la plaça Marga-

rida Xirgu per estrenar les noves 

peces de vestir d'aquests gegants, 

encarregades a la dissenyadora 

i figurista mataronina Gemma 

Malé, qui ha revisat algunes im-

precisions de la vestimenta que 

barrejava el vestuari antic català 

amb el d'altres indrets.

El Carles i la Cisqueta, els dos pri-

mers gegants de Canovelles, van 

néixer el 1991 al taller Sarandaca 

de Granollers, on també va néixer 

la gegantona Vicenteta el 1999. 

Representen la família benestant 

de Can Castells, els comtes de Ma-

garolas. Els nous vestits, preparats 

per a dues o tres dècades de vida 

més, representen millor el paper 

d'aquestes figures, que divendres 

pandèmics, amb una cercavila que 

també sortirà de la plaça Marga-

rida Xirgu i transcorrerà la tarda 

de dissabte 23 fins a la plaça de la 

Joventut, amb la ballada del Carles, 

la Cisqueta i la Vicentena, fent vo-

leiar les noves vestimentes, però 

també en Pilas i l'Urpes.  

van rebre el suport del gos Urpes i 

del gegant manotes Pilas, així com 

de tota la colla castellera, i els seus 

tabalers i grallers. Tot plegat, com 

deia la convocatòria de la festa, 

per anar Mudat per arreu del món, 

i tornar a la festa major sense res-

triccions després dels dos anys 

comerç actiu canovelles

gegants canovelles

ELS GEGANTS DE CANOVELLES ESTRENAVEN NOU VESTUARI DIVENDRES PASSAT

Moda d'alçada per al Carles, 
la Cisqueta i la Vicenteta

BOTIGUERS  El comerç canovellí s'afegeix a la celebració de la gresca d'estiu

LA COLLA  Els gegants Cisqueta, Carles i Vicenteta celebraven la nova roba

Coincidint amb la festa major, l'as-

sociació Comerç Actiu Canovelles 

ha organitzat diverses activitats. 

La principal serà Puja al tren del 

comerç, una iniciativa adreçada als 

més petits i als mes grans de les fa-

mílies. Dissabte 23 i diumenge 24, 

els clients de les botigues associa-

des podran fer un recorregut tran-

quil en trenet pels voltants de Can 

Palots, on es desenvolupen moltes 

de les activitats de la festa. Des de 

ja fa uns dies, les botigues asso-

ciades a Comerç Actiu ofereixen 

gratuïtament als clients els tiquets 

per poder pujar al tren. Es preveu 

que durant els dos dies unes 2.000 

persones puguin gaudir d'aquest 

recorregut. D'altra banda, Comerç 

Actiu també impulsa el tradicio-

nal concurs d'aparadors per guar-

nir-los amb els colors i els elements 

de la festa, i l'activitat Ets Can o Ove-

lla, en què els nens poden enganxar 

gomets a la seva colla preferida. En-

guany, l'associació també col·labo-

ra diumenge al matí al cercaxuxes 

dels Diables de Canovelles. 

El 23 i 24, puja al tren de
Comerç Actiu Canovelles

CONCURS D'APARADORS I ACTIVITATS PER A INFANTS I GENT GRAN
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Cinema de premi al Cinemafreshhh!Una activitat per posar a prova l'enginy
La guanyadora de l'Oscar 2020, Nomadland, unacinta a mig camí entre la ficció i el documental, dirigida 
per la guionista i directora Chloé Zhao, és el tercer

títol del festival de cinema a la fresca de Granollers.La projecció serà dimarts (22 h) al parc Torras Villà.
El programa DiverJocs continua i dimarts (17.30 h)
s'atura a la plaça Jaume I, on la companyia d'arts decarrer Tombs Creatius portarà L'estrany viatge del Sr. Tonet. Una proposta de jocs i experiències per a tots els públics 
"per mantenir despert l'infant que portem a dins".

CULTURA

El festival Musik N Viu 2022 ar-riba aquest cap de setmana a la segona i tercera jornades, que se celebraran de manera consecutiva aquest divendres (21 h) i dissabte (23 h) a l'escenari del Parc Firal, amb entrada gratuïta i amb una oferta musical ben diferenciada. La nit de divendres estarà de-dicada a la cultura de club, amb 
un programa dissenyat per pri-

mera vegada pel col·lectiu local Konghost, que també opera com a segell discogràfic. Punxaran dife-rents dj d'aquesta escuderia cons-tituïda fa set anys i que el 2018 es va consolidar com a entitat, amb un projecte que vol imprimir un ca-ràcter social a les seves activitats.
Una nit, múltiples estils
Viatge electrònic és el títol d'un programa que s'emet setmanal-ment a Ràdio Granollers i a altres 
emissores. El seu conductor i edi-

tor, el dj i compositor granollerí Joel Parera, conegut com a Dosha rere els plats, serà un dels noms 
presents a la primera nit del fes-tival, juntament amb altres col·laboradors d'aquest espai radio-

fònic, com dj Monkey, dj Letung i Babar, tots ells aplicats a diferents 
estils de la música electrònica, des 

MÚSICA  EL FESTIVAL TANCA EDICIÓ AMB UN PROGRAMA DOBLE I MOLT VARIAT AL PARC FIRAL

MUSIK N VIU

Sons electrònics i ritmes 
urbans al Musik N Viu

ACTUEN DINS EL CICLE 'LES DONES PRENEM L'ESCENARI'

del chill al més underground. El primer es va foguejar a finals dels 90 punxant a sales osonenques com Nexus o Portland i el 2002 debutava al Sónar. Letung és un altre veterà de l'escena, amb més de 20 anys fent ballar el personal. Babar, àlies del granollerí Ramon Daví, completarà el cartell junta-ment amb Kon Act –o l'associació de Miguel Bouroubat i Jordi Case-llas– i ACTK!, el misteriós artista i 
dj del col·lectiu Konghost.

Directes contundentsL’endemà dissabte serà el torn dels ritmes urbans proposats per l’associació juvenil Jovent Ignorat, creada el 2003 per promoure ac-tivitats lúdiques i culturals. És el 
cas de la Revetlla dels Ignorats, el Carnaval a la Fàbrica i també han 
intervingut en edicions anteriors del mateix Musik N Viu.

En el seu cas han apostat pels emergents The Tyets com a caps 
de cartell. El duet mataroní format 

per Xavier Coca i Oriol de Ramon, són els inventors del que han ano-

menat trapetón, una exitosa com-binació de trap, reggaeton, ritmes llatins i pop, sempre en català. També actuaran Nativa, que aplega molts membres dels valen-

cians La Raíz, ara en aturada inde-finida. El nou projecte va debutar l'any passat amb un disc homònim i el seu so bascula entre el pop·rock, el rap i l’electrònica. I final-ment els més joves del lot –i tam-bé els més nombrosos–, Lola and 
the Rhinos, un octet nascut fa tres anys i integrat per músics del Va-llès Oriental i Osona. Amb la veu d’Aurora Casadellà al capdavant, ofereixen una barreja incendiària de funk, latin i soul amb un directe 
contundent i festiu.  

DJ MONKEY

Com molts altres grups, La Reina van haver de recórrer al microme-

cenatge per poder enregistrar el seu disc de debut, precedit per un any sencer de composició dels te-mes que el conformen i comptant amb algunes col·laboracions espe-cials, com la d'Adrià Salas, compo-sitor i cantant de La Pegatina. La 
campanya va reeixir i Sóc jo ja és una realitat, publicat de manera 
independent i autogestionada. Però de seguida va esclatar la 
pandèmia i el projecte es va haver 

d'aturar. Més de dos anys després i amb el septet ja reactivat, diven-dres (22 h) pujaran a l'escenari de la plaça Joan Oliver, al barri de 
Can Bassa, dins del cicle Les dones 

prenem l'escenari, una iniciativa de visibilització femenina organitzada 
per la Xarxa de Centres Cívics. I, de 

fet, el grup encapçalat per la cantant 

Lia Kali i la pianista i compositora 

Marta Cervera difon un missatge d'empoderament i d'autoafirmació. 
"La Reina neix de la necessitat 

d'expressar que som les reines 

i els reis del nostre propi món, 

que tenim el poder personal de 

crear i dirigir les nostres vides".El seu primer disc parla sobre-tot d'amor propi, de revolució in-dividual com a forma de revolució col·lectiva. La fórmula musical del grup es basa en els ritmes balla-bles com el latin, el soul, el reggae, 
el pop, el hip-hop o el funk. 

ArxIU

EN FEMENÍ  Lia Kali i Marta Cervera són la sal i el pebre de La Reina

La Reina regna a Can Bassa

A la barcelonina Elena Gadel se la 
coneix per les seves múltiples fa-

cetes. Es va donar a conèixer ara fa 20 anys a la segona edició del 
concurs televisiu Operación Triun-

fo; després ha estat cantant de te-

atre musical de llarg recorregut, 

autora de tres discos en solitari i un quart a punt de sortir del forn, actriu del serial de sobretaula de TV3 Com si fos ahir i també jurat 
del talent show Eufòria.

Enmig de tanta activitat, Gadel ha trobat temps per bastir l'es-

pectacle Les dones de la meva vida, al costat de Marta Robles, líder del 
grup Las Migas i una de les guitar-

ristes de flamenc més importants 

de l'actualitat. Un viatge musical a través del qual interpreten aque-

lles cançons, creades per dones, que han marcat d'alguna manera 
les seves vides.Així, el seu repertori empa-

renta dones de discurs punyent i revolucionari o petites joies que van arribar per quedar·se a la 
memòria. De Maria del Mar Bo-

Elena Gadel i Marta
Robles s'endinsen en les 
cançons creades per dones

net o Marina Rossell fins a Mayte Martín i Clara Peya, passant per Lola Flores, Maria Arnal o textos 
d'escriptores com Maria Mercè 

Marçal. Com elles mateixes expli-quen, l'espectacle "neix de la ne-

cessitat de donar llum a tantes i 

tantes dones que ens han enllu-

ernat el camí fet fins ara". La veu de l'Elena, plena de matisos, troba 
el seu complement en la guitarra de Robles, amb colors i detalls rics 
de diversos gèneres.Avui dijous (20 h) presentaran a l'espai exterior de Roca Umbert aquesta proposta musical i poèti-ca, amb entrada gratuïta, que va ser nominada en la darrera edició dels Premis ARC en la categoria de grup revelació i que ja han passe-jat per multitud de poblacions de 
la geografia catalana.  C.R.

Els veïns recuperen La Lluïda de Palou

Palou va celebrar dissabte la Lluïda, la seva particular festa major d'estiu. 
A més de l'arrossada i el dinar de germanor que recull la imatge, el  
programa també va comptar amb un torneig de tennis taula, una actuació 
de l'Esbart Dansaire de Granollers, un vermut reggae i una botifarrada
popular, jocs d'aigua i tallers de circ i un triple concert de fi de festa amb 
les actuacions de Yacine Belahcene, All Foll Friki Folk i La Bossa d'Urina.

A.MUlrooNey

FESTA  LA TERCERA EDICIÓ TORNA A LA PLENA NORMALITAT
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EL CONSULTOR DE RRHH

La comunicació interna parteix de la cultura i l’ADN corporatiu

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

La gestió del capital humà a l’empresa ha canviat, 
ha evolucionat principalment amb la pandèmia 
i el teletreball, ajudada per la tecnologia. La 
comunicació ha esdevingut més virtual i el rol del 
lideratge es fonamenta a generar proximitat i 
comunicació amb els equips.
Els beneficis d’establir un pla de comunicació 
intern com a projecte a l’empresa tant petita com 
mitjana o gran són molts i, sens dubte, ajuda 
a fidelitzar i atraure el talent, mostrar interès i 
donar-li suport; per atraure talent hem de generar-
lo internament i no només retenir-lo.
Beneficis d’un pla de comunicació intern:

• Ajuda a transmetre la identitat corporativa i els 
seus valors.
• Contribueix a generar un clima de confiança 
evitant els rumors, a més d’afavorir el coneixement 
de l’estat de l’empleat de primera mà.
• Els empleats coneixen els objectius de 
l’organització i com poden contribuir a la millora 
de la productivitat.
• Es comparteix la situació de l’empresa i els seus 
èxits, facilitant la participació de l’empleat.
• Facilita adaptar-se al canvi.
• Incrementa la motivació de l’empleat en donar-
los valor a la feina i esforç.
• La creació i el desenvolupament de xarxes socials 
corporatives contribueix a la cultura digital de 
l’empresa.

Propostes per a una comunicació interna 
eficient:

• L’empresa ha de dissenyar un pla onboarding o 
manual de benvinguda per als nous empleats. 
Ajudarà a sentir-se còmodes al seu nou lloc i 
reduirà la inseguretat d’una nova feina.
• Utilitzar un format de comunicació atractiu, 
visual i explicat de manera senzilla i esquemàtica.
• Innovar en l’avaluació del rendiment. Fomentar 
l’autoavaluació de l’empleat, que valorin el seu 
exercici, que expressin la seva opinió, propostes 
de millora... tot això ajudarà a augmentar el 
compromís amb l’empresa.
• L’avaluació dels responsables d’un equip o 
departament. Els empleats poden mesurar 
les competències tècniques i les toves com 
la capacitat de lideratge, de comunicació, de 
gestió de l’equip...etc. En definitiva, comptar 
amb l’opinió dels empleats per desenvolupar la 
comunicació interna de l’empresa.
• Fomentar moments i llocs de trobada 
informals. Ajudarà a estrènyer llaços entre 
els empleats, afavorir l’intercanvi d’opinions i 
punts de vista. Proporcionar l’ambient per ser 
més comunicatius i potenciar el que siguin més 
resolutius amb les incidències que presenta la 
tasca professional de cada responsabilitat.
• Tenir mètriques adequades (tant qualitatives 
com quantitatives) per saber l’estat de la 
comunicació interna de l’empresa i com és 
percebuda per l’empleat.
A Helpoint® sabem de la importància de la 
fidelització i desenvolupament de talent per a 
les organitzacions, per això, recomanem que 
s’implementi un pla de comunicació efectiu 
a cada organització acord amb els objectius 
empresarials. T’ajudem a millorar la teva 
comunicació interna.

■ Tudi López i Marta Navascue van 
construir la Granota el 1995, per acom-
panyar la festa de Sant Joan del Barri 
de Can Bassa. Amb el temps, la figura 
va quedar en desús al centre cívic fins 
que un dia, per error, la brigada mu-
nicipal la va traslladar al local de les 
colles de Blancs i Blaus, on va tornar 
a quedar arraconada. El 2010 la colla 
del Drac de Granollers va decidir po-
sar-la a punt i retornar-li el protago-
nisme que havia perdut. Des d’aquell 
any llueix un gran barret de Patum 
d’on surten set punts de foc, a més de 
llançar aigua per la boca i el nas. Per la 
revetlla, torna a casa i és l’encarregada 
d’encendre la foguera del barri.

AIGUA I FOC, UNA
HISTÒRIA PECULIAR

Swing, estàndards de 
jazz i versions de pop i 
rock a l’Hotel Ciutat

Festa a ritme de swing
amb La Maquinista 
Dixie Band i Lindy Frogs

El City, el restaurant de l’Hotel Ciutat de Gra-

nollers enceta una programació de sopars a 

la fresca, amenitzats amb música en directe, 

que ocuparà els pròxims divendres de juliol 

i el de la primera setmana d’agost. Tots els 

concerts comencen a les 21 h al jardí de 

l’hotel i tenen el pop i el jazz com a protago-

nistes. Divendres Martí Ventura Duet oferirà 

l’actuació inaugural, interpretant un reper-

tori multigenèric amb peces de folk, jazz, 

pop i rock. La resta de convidats són Harpo 

Pop (22 de juliol) amb èxits del pop nacio-

nal i internacional de tots els temps; l’Alfons 

Bertran Trio (29 de juliol), amb estàndards 

de jazz i versions de hits de tota la vida i 

Harpo Rock (5 d’agost), amb grans himnes 

del rock en format acústic. Les reserves ja es 

poden fer a través del web de l'establiment 

(www.citygranollers.com). ❉

Ens trobem entre revetlles –de les tres 

amb més anomenada encara queda pen-

dent la de Sant Jaume–, de manera que 

l’animat col·lectiu Lindy Frogs, resident a 

La Troca de Roca Umbert, ha volgut afe-

gir-se a la festa, però substituint la foguera 

i els petards per una ració, igualment in-

cendiària, de swing i altres estils vintage.

Dissabte (21 h) celebren a Roca Umbert 

la particular revetlla amb música en direc-

te servida per La Maquinista Dixie Band, 

un quintet de jazz tradicional que la fa 

ballar des de fa més de 20 anys amb un 

repertori de melodies dels anys 30 i 40. 

La formació la integren alguns músics ben 

coneguts de l’escena vallesana: el trompe-

tista Albert Cruz, el bateria Albert Mallorca, 

el saxofonista Xavi Miró, el guitarrista Lluís 

Murillas i David Parras a la tuba. ❉

MÚSICA CONCERT A LA FRESCA REVETLLA A ROCA UMBERT

Durant aquest 2022 la colla del 

Drac de Granollers continua ce-

lebrant activitats per festejar el 

30è aniversari, en realitat amb 

dos anys de retard per culpa de la 

pandèmia. Dissabte a la tarda tot 

el protagonisme recaurà en una 

altra bèstia que gestiona la colla, 

la Granota de Can Bassa, que fa 

més d’una dècada que treu aigua 

pels nas i la boca, i foc pel barret.

A les 16 h es farà la plantada a 

la plaça de Can Trullàs, on tothom  

TRADICIÓ COMPTARÀ AMB BÈSTIES DE BLANCS I BLAUS I EL BURRICORNI DE CANOVELLES

Diada remullada amb 

la Granota de Can Bassa 

qui ho vulgui es podrà fer fotos 

amb les bèsties participants: el 

Basser de la colla dels Blancs, la 

Guita dels Blaus i el Burricorni de 

la Colla de Diables de Canovelles. 

A les 17 h començaran una cerca-

vila que sortirà de la plaça i dis-

correrà pels carrers de Sant Josep, 

Joan Camps i Giró i Pius XII fins a 

arribar al Parc del Congost, on es 

farà una remullada.

Els actes de celebració del 30è 

aniversari tindran el seu punt cul-

CONTRASTOS La Granota agrada als amants de l'aigua i del foc

LA GRANOTA

minant durant la tornada a plaça 

amb motiu de la Festa Major –amb 

El joc del Drac, l’activitat Xops!, els 

balls del Drac de Granollers i del 

Drac petit i altres sorpreses– i es 

tancaran cap a finals d’any amb 

la 28a Mostra de Bestiari de Foc, 

el 15 d’octubre, i amb l’exposició 

i lliurament de premis #Foto-

drac2022, al novembre. ❉

72a edició de l'Aplec de Nit al parc

Tres cobles – la Jovenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona– van posar banda sonora, dissabte al vespre, al 
tradicional Aplec de Nit organitzat per l’Agrupació Sardanista Granollers. 
Com ja és costum, la trobada va incloure un sopar popular i sortejos.

A.MULROONEY

ES VA ESTRENAR LA SARDANA 'LA PEDRA DE L’ENCANT'

La Pirotecnia del Mediterráneo ha guanyat la 30a edició del Concurs 

Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, i el Premi Especial 

Festa Major de Granollers, amb l'adjudicació del castell de focs de la fes-

ta granollerina per valor de 21.780 euros. El concurs s'ha pogut tornar a 

celebrar després de dos anys. De fet, a la darrera edició de 2019, també 

va ser la guanyadora del premi granollerí. 

La Pirotecnia del Mediterráneo farà 

el castell de focs de la festa major

Viatge musical de Viena a Nova York
El Jove Projecte Orquestral, que comanda el director d'orquestra Josep Maria Sauret, tor-

narà a visitar la ciutat diumenge (20 h), convidat per l'Associació Cultural Amics de la 

Ciutat de Granollers. A la sala Francesc Tarafa oferirà el concert De Viena a Broadway, de-

finit com un viatge musical de contrastos que transita de la Viena romàntica a la brillan-

tor de Nova York. El programa consta de la Simfonia concertante de Mozart, l'Obertura 

Egmont de Beethoven i temes dels populars musicals de Broadway. 
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El restaurant llibreria Anònims 

acull l’exposició Celebrem que ce-

lebrem de l’artista de Premià de 

Dalt Mireia Pujol, una mostra d’il·

lustracions digitals basades en fo·tografies reals de persones grans. 
Per acomiadar la mostra, Pujol 

ha tingut la iniciativa d’organitzar 

un Mercat d’Art que tindrà lloc a 

l’establiment del carrer de Mi·

quel Ricomà, dissabte de 12 a 18 h. El públic hi podrà trobar venda 
d’obres de pintura, escultura, ce·

ràmica i il·lustració, fonamental·ment de creadors maresmencs.
Pujol, que ja va muntar una ex·

periència similar a la seva vila na·tal, abans del confinament i amb 
bons resultats, constata que “no 

és tan fàcil de trobar un lloc on 

poder vendre les teves peces, de 

forma directa. A més, quan fas 

mercats d’aquest tipus t’acom-

panyes i crees moltes sinergies 

amb la gent amb què estàs”.
La convocatòria a artistes o ar·

tesans que s’hi vulguin incorporar encara és oberta. Les persones 
interessades poden contactar di·

rectament amb la promotora de 

Un Mercat d’art a l’Anònims 

acomiada la mostra de Mireia Pujol

ART  LA CREADORA MARESMENCA HI HA PRESENTAT L'EXPOSICIÓ 'CELEBREM QUE CELEBREM'

MIREIA PUJOL

'CELEBREM QUE CELEBREM'

la idea (mireia.pujolriera@icloud.
com) Pujol és una creadora poli·

facètica –il·lustradora, muralista 

i també imparteix tallers artístics per a infants i adults. Ella mateixa es defineix com “un 

cul inquiet”– i el seu estil està ori·entat a un segment de públic fami·liar. A l’abril va publicar el conte I 
tu, què fas dissabte? L’aventura 

d’anar a l’esplai per a l’associació 

Esplais Catalans, i al novembre en 

presentarà un altre, El gran secret 

de l’Espantamonstres. A més, tam·

bé fa contes personalitzats per en·càrrec.  

n Avui, dijous (18.30 h), l’Anònims tam-
bé serà el marc de la presentació del 
llibre La campana hermètica de l'ar-
tista barceloní Francesc Torres, pioner 
del videoart i la instal·lació multimèdia. 
Escrit durant el període de confinament, 
l’autor rememora tot el seu recorregut 
vital i creatiu fins al dia d’avui per cons-
truir una mena de manifest vital i artís-
tic. A més, incorpora la part textual de 
l’exposició del mateix títol que va pro-
tagonitzar el 2018 al MACBA, amb motiu 
de la donació que va fer al museu dels 
seus objectes personals. L’acte con-
sistirà en un diàleg entre l’editor Joan 
Ricart i el mateix Torres.

MEMÒRIES D’UN DELS 
CREADORS CATALANS 
MÉS INTERNACIONALS

Un any més, el festival Panorà·

mic, gràcies a l'Institut Ramon 

Llull, torna a tenir presència a dos 

dels principals i més prestigiosos 

certàmens internacionals de foto·

grafia del continent: el juliol a Les 

Rencontres d’Arles, a França, i al 

setembre el Festival Grenze Arse·nali Fotografi de Verona, a Itàlia. 
El Panoràmic ha estat convidat 

a participar per primer cop a les 

sessions de revisió de portfolis 

i networking internacional Pho·

to Folio Review, un gran fòrum 

d’intercanvi amb nous talents 

fotogràfics, comissaris i festivals d’arreu. També s'han presentat 
dos projectes en format d'exposi·

ció: Deja-Vu de Joan Fontcuberta, 

codirector de Panoràmic, i la in·

vestigadora Pilar Rosado, aplicant 

la tecnologia de xarxes neuronals 

generatives a un conjunt de dades 

format per obres de les col·lecci·

ons de les Franciscaines de Deau·

ville, i el projecte Manual de gestos 

russos, de la fotògrafa Alba Serra, 

que l’any passat ja es va exposar 

en el marc del festival, a Barcelo·na. Serra també va ser l‘autora del cartell de la passada edició.
Pel que fa a la cita italiana, tots 

dos festivals intercanviaran artis·

tes per promoure la interrelació 

Catalunya–Itàlia entre els crea·dors emergents. L'artista visual 

Rubén Torras presentarà a Vero·

na l’obra Road moview, produïda 

per Roca Umbert Fàbrica de les 

Arts i comissariada per Font·cuberta. Aquest projecte uneix la 
realitat captada per Google Stre·

et View amb ficcions extretes del passat cinematogràfic. 
Per la seva banda, el festival ita·

lià enviarà un artista a la sisena 

edició del Panoràmic, que se cele·

brarà a l'octubre.  

INTERCANVI D'ARTISTES PER PROMOURE CREADORS

El Panoràmic és present als 

certàmens d’Arles i Verona
Roca Umbert organitzava dijous i 

divendres les primeres Jornades 

d’art, educació, pensament i cul·tura. L’objectiu d’aquesta trobada 
era reunir a Granollers professi·

onals i institucions que entenen 

l’educació en un sentit molt am·

pli –més enllà de l’àmbit estric·

tament escolar– i a partir d’aquí 

crear un espai de treball, de diàleg 

i de coneixement compartit, enfo·

cat des de la perspectiva de la cre·ativitat. La convicció dels organit·

zadors és que l’educació ha de ser 

“un dels eixos prioritaris a l’ho-

ra de promoure una ciutadania 

crítica i creativa”. Dijous es van 
donar a conèixer les experiènci·

es de l’Escola Ferrer i Guàrdia i de l’IES Carles Vallbona. Diven·

dres a la jornada hi participaven 

directius de centres culturals de l'Estat (La Tabacalera  de Madrid, 
Fundació Museo Jorge Oteiza de 

Navarra, CREALAB de La Palma, el MACBA, el MNAC, el CCCB, etc.), 
juntament amb tècnics de projec·tes educatius.   c.r.

Roca Umbert rep 

unes jornades 

d'educació, cultura 

i pensament

Convidat per primer cop 
a les sessions de revisió 
de  portfolis Photo Folio

 Review de Les Rencontres
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Nit de versions en directe al Mirallet

Els concerts en viu a la terrassa del restaurant El Mirallet en�ilen la recta �inal. Dimecres (21 h) actuaran els vallesans The Jartbreikers, rellegint els èxits més oblidats de la dècada dels 60 i �ins als anys 90, amb un enfoc personal i sorprenent.
La Torreta, primera festa major 

d'estiu de la Roca del Vallès

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 14

18.30 h Restaurant Anònims

Presentació del llibre La campana

hermètica, amb l'autor Francesc Torres

i l'editor Joan Ricart

19.30 h Cinema Edison

Presentació del número 23 de la revista 

Vallesos i projecció d'imatges inèdites

20 h Centre Cívic Nord

Lliurament de premis del 23è ral·li 

fotogràfi c Granollers es revela

20 h Roca Umbert

Les dones de la meva vida: 

Elena Gadel i Marta Robles en concert

DIVENDRES, 15

18 h Centre Cívic Can Gili

Tardes Kanalla: tarda de jocs de taula 

a la plaça

19 h Plaça de la Corona

Pedalada Granollers 2049. Passejada 

21 h Restaurant City

Sopar concert amb Martí Ventura Duet

21 h Parc Firal

Musik N Viu: Dj Monkey + Dj Letung + 

Kon Act + Dosha + Babar + Ackt!

22 h Barri de Ponent

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers

Panoràmiques de Granollers.

Fins al 29 de juliol

Museu de Granollers 

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve.  

Museus i Liceu: una història 

Les dones prenem l'escenari: 

La Reina en concert

DISSABTE, 16

17.30 h Plaça de Can Trullàs

Diada de la granota de Can Bassa

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

Revetlla de swing: La Maquinista Dixie 

Band en concert

23 h Parc Firal

Musik N Viu: The Tyets + Nativa + Lola 

and the Rhinos

DIUMENGE, 17

20 h Sala Francesc Tarafa

Concert De Viena a Broadway del 

Jove Projecte Orquestral, organitzat 

per l'associació Amics de la Ciutat de 

Granollers

DIMARTS, 19

17.30 h Plaça Jaume I

DiverEstiu: DiverJocs. L'estrany viatge 

del Sr. Tonet, a càrrec de la companyia 

Tombs Creatius

18.30 h Plaça Jaume I

Presentació del llibre Del 19 de juliol

del 36 al maig del 37. Revolució i 

contrarevolució a Catalunya,

amb l'historiador Agustí Guillamon

22 h Parc de Torras Villà

Cinemafreshhhh: projecció de la

pel·lícula Nomadland

DIMECRES, 20

9.30 h c. Joan Camps, davant 

de l'escola Salvador Espriu

Visquem l'arqueologia. Sortida matinal 

a l'excavació arqueològica del poblat 

ibèric Puig del Castell de Samalús

Des d'avui, dijous, i fins diumenge, el barri 

de La Torreta celebra una festa major amb 

un programa digne de tot un poble, atès 

el nombre i la varietat d'activitats que 

s'organitzen, més d'una trentena. A més, s'ha 

convocat un concurs per engalanar balcons 

i patis exteriors, on tampoc no pot faltar el 

domàs oficial.

Divendres se celebrarà la cercavila d'inici 

amb els gegants, la traca, el pregó a càrrec 

de la Casa Santa Maria del Jaire i el correfoc 

infantil. Els dies successius sobresurt el 

repte dels Cargols, la cursa i la cargolada; 

el correfoc d'adults; l'arrossada popular; els 

concerts de la cover band Typical Spanish 

Rumba, el grup d'havaneres L'Espingari i La Tribut FM, i les sessions amb els

dj Trabubu, Events i Kosi. Excepcionalment, aquest any s'ha posposat el castell de 

focs artificials. El programa complet es pot consultar a www.laroca.cat.

“Al Vallès 
el tomàquet té 
olor i té gust”

FIRA del
TOMÀQUET

23 i 24 
de juliol
de 2022 
Santa Eulàlia
de Ronçana

Amb el suport:Organitza: Col·labora:

compartida. Fins al 17 de juliol

Dimonis. Ex-orcismes i 

in-orcismes de Verdaguer. 

Fins a l'11 de setembre

Afi nitats. Permanent

Museu de Ciències Naturals 

Tu investigues! Permanent

Biblioteca Roca Umbert

Faulari. Fins al 22 de juliol

Centre cívic Nord

Fotografi es dels participants al
ral·li fotogràfi c Granollers es revela. 

Fins al 15 de juliol

Restaurant llibreria Anònims

Celebrem que celebrem. 

Fins al 16 de juliol

Artemisia. Art & Tendències

Obres de Gabriella Stellino
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