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EN PORTADA

Els veïns i veïnes de Granollers situen el trànsit a 
la ciutat (un 11,5%), els problemes d'aparcament 
(11,2%) i la manca de neteja (11%) com els prin-
cipals problemes de la ciutat, segons una enquesta 
sobre la percepció de la ciutadania del seu municipi 
que ha elaborat la Diputació de Barcelona –el Diba-
ròmetre–. L'estudi també mostra altres respostes 
sobre quin opinen que és el problema més greu de 
Granollers. És el cas de la seguretat ciutadana i la 
manca d'oci i cultura, que passen a un primer ter-
me entre els més joves. Entre els 18 i els 24 anys, la manca de lleure i les di�icultats d'accés a l'habitat-
ge preocupen especialment, mentre que entre els 
18 i els 34, la seguretat ciutadana passa per davant 
de la resta de preocupacions. De fet, a les Franque-
ses, en el còmput general, els enquestats també la 
perceben com el principal problema (amb un 9,5% 

Trànsit, aparcament i neteja, els 
problemes que més preocupen
Segons el Dibaròmetre, l'enquesta sobre com percep la ciutadania el seu municipi, a les Franqueses 
la seguretat ciutadana desbanca les dificultats de circulació, que són les mancances "més greus" a Granollers

de les respostes), seguida de la neteja (8,7%), l'in-
civisme (8%) i la gestió política municipal (6,2%). 
Aquest darrer aspecte està per sota de la mitjana 
de la província (6,8%), tot i que Granollers hi està 
força per sota, amb un 1,2% de les respostes.

Les prioritats
Pel que fa a les prioritats, els granollerins i gra-
nollerines responen a "què és el primer que vostè 
faria si fos alcalde o alcaldessa?" dient que mi-
llorarien la mobilitat (15%), el manteniment del 
municipi (14,5%) i la neteja (7,7%), reforçar la 
seguretat (5,3%) i escoltar els ciutadans (5%). A 
les Franqueses les prioritats expressades són si-
milars, tot i que la primera té a veure amb millorar 
la seguretat, seguida del manteniment de la via 
pública i l'escolta a la ciutadania. ❉ MONTSE ERAS

La ciutadania percep 
Granollers principalment 
com a ciutat comercial, 
en més d'un 43% de 
les respostes, seguida 
de residencial (17%), 
industrial (17%) i de 
serveis (15,7%). En el cas 
dels més joves –de 18 a 
24–, el percentatge que 
ha considerat Granollers 
comercial cau al 18,9%.

És la puntuació mitjana 
sobre 10 que tant la 
població de Granollers 
com la de les Franqueses 
atorguen a la gestió 
dels seus ajuntaments. 
L'enllumenat públic i la 
recollida d'escombraries 
són els aspectes 
puntuats per sobre del 
bé, mentre que en 
ambdós casos supèn 
l'accés a l'habitatge.

6,9
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La Diputació també apro�ita l'estudi per conèixer el 
grau de coneixement que té la ciutadania de la insti-
tució i de les actuacions que impulsa o subvenciona 
a cada municipi. En el cas de Granollers, el Dibarò-
metre pregunta sobre el coneixement de l'itinerari 
de rampes mecàniques a la Font Verda i el 96,5% 
de la població en té coneixement –i gairebé tota la 
ciutadania de la franja d'edat dels 45 a 54 anys–. Se-
gons l'enquesta, el 37,5% la troben una instal·lació 
molt important; el 37,4%, bastant; el 4,7%, normal; 
l'11,9%, poc, i el 6%, gens. La Diputació també pre-
gunta per la reurbanització de l'entrada de Grano-
llers per la carretera de Lliçà d'Amunt, que coneix el 
87,3% de la població i que està bastant o molt ben 
valorada, sobretot entre els més joves.

A les Franqueses, el Dibaròmetre pregunta per la 
remodelació de la zona esportiva de Llerona, que co-
neix el 91,8% de la població, i que és més ben valo-
rada al conjunt de la comarca que a les Franqueses, 
on un 30% de la població la consideren una actua-
ció poc o gens important davant el 56% que la troba 
molt o bastant rellevant. Pel que fa a la reforma del 
reg del camp de futbol municipal, les persones del 
municipi que coneixen l'actuació són el 85,5%, i un 
36% la troben poc o gens important. ❉ M.E.

Població informada

El transport

Comercial

Més del 86% de la ciutadania es desplaça per dins de Gra-
nollers caminant, tot i que hi ha un 9% que fa servir més 
sovint el cotxe –que es converteix en el transport princi-
pal per a desplaçaments fora de la ciutat en un 74,6% de la 
població, seguit del transport públic (23,2%). Per deixar el 
cotxe, els enquestats demanen millores a la xarxa de trans-
port públic i per anar en bicicleta –un mitjà que s'usa prio-
ritàriament un 1,5% a Granollers i un 0,2% a les Franqueses. 

VOSTÈ QUIN DIRIA QUE ÉS EL PROBLEMA MÉS GREU DEL SEU MUNICIPI?

A Granollers (% de respostes) A les Franqueses  (% de respostes)

Circulació / trànsit 11,5% Seguretat ciutadana 9,5%

Aparcament 11,2% Neteja 8,7%

Neteja 11% Incivisme /manca d'educació 8%

Seguretat ciutadana 8,3% Gestió política i municipal 6,2%

Incivisme /manca d'educació 5,2% Problemes associats a la immigració 5%

Accés a l'habitatge 3% Manca d'oferta comercial 4%

Manteniment de carrers 3% Circulació / trànsit 3,7%

Oferta d'oci i cultura 2,8% Accés a l'habitatge 3,2%

Contaminació i medi ambient 2,5% Estat d'algunes zones 2,8%

Manca de zones verdes 2,5% Manteniment de carrers 2%

Manca d'oferta comercial 2,2% Transport públic 2%

Estat d'algunes zones 2% Oferta d'oci i cultura 2%
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POLÍTICA  ENGUANY ES COMPLEIXEN CINC ANYS DE LA TARDOR DEL 2017, AMB EL REFERÈNDUM DE L'U D'OCTUBRE DE FONS

Diumenge (10.15 h), coincidint amb 
la Diada Nacional de Catalunya, 
el portaveu de JxGrn, Àlex Sastre, 
presentarà una proposta perquè la 
ciutat recordi el diputat general que 
l'any 1714 es va oposar a la capitu-
lació de Barcelona. Serà una manera 
de retre un homenatge permanent 
a Francesc de Perpinyà, diputat de 
la Diputació del General de Cata-
lunya. Fill d'una família benestant, 
residia al palau Perpinyà-Masferrer 
de la plaça de la Porxada. Perpinyà 
va tenir un paper distingit durant 
les deliberacions de la capitulació 
de Barcelona, i s'hi va oposar, que 
va signar el general Villarroel. 

ACTIVITATS DELS PARTITS

Junts reconeix la 

figura de Francesc 

de Perpinyà

Candidatures de PrimàriesJordi Turull, amb els associats de Granollers
Granollers x la Independència-Primàries celebrarà 
un procés de primàries per elegir els candidats de 
la formació a les eleccions municipals de l'any que 
ve. La tria es farà l'1 d'octubre, i el 16 de setembre 
acaba el termini per presentar candidatures.

El secretari general de Junts per Catalunya, el paretà Jordi Turull,
serà dijous que ve –15 de setembre– a Granollers en una trobada
amb els associats de la ciutat i la comarca per abordar l'actualitat
política i les eleccions municipals del maig vinent. Turull
s'adreçarà a la militància, que compartirà un sopar de germanor.

SOCIETAT

La secció local d'ERC a Grano-
llers organitza divendres (19.30 
h) l'acte d'homenatge a Salvador 
Casanova i l'ofrena floral a l'olive-
ra de la Porxada que porta el seu 
nom. A l'acte intervindran els res-
ponsables del documental sobre 
la trajectòria de Casanova, que va 
estrenar-se fa uns mesos, i s'anun-
ciarà l'entitat guanyadora del 
guardó d'enguany, que es dona a 
organitzacions que aporten valor 
afegit a la cultura i societat cata-
lanes i granollerines. També hi 
intervindrà la portaveu d'ERC a 
l'Ajuntament, Núria Maynou. 

Homenatge a 

Salvador Casanova

Diumenge, Onze de Setembre, se 
celebarà novament la Diada Naci-
onal de Catalunya. Per a bona part 
dels partits i entitats sobiranistes, 
serà la diada que recordarà el 5è 
aniversari del referèndum de l'1 
d'octubre, tot i que en aquesta oca-
sió el moviment independentista 
es mostra més desunit que mai. Les 
tensions entre els dos partits de 

la Diada a la plaça Onze de Setem-
bre. Serà a partir de les 11 h, amb 
l'ofrena floral de les institucions 
i entitats de la ciutat; l'actuació 
musical  del Cor Gaia Amics de 
la Unió, dirigit per Maria Illa, i el 
Ball de l’Homenatge, amb l'Esbart 
Dansaire de Granollers. El mateix 
dia, l'alcaldessa Alba Barnusell 
farà públic el ban que tradicional-
ment publica l'Alcaldia amb motiu 
de la Diada.

La vigília, dissabte, hi haurà una 
ballada de sardanes a la Porxada a 
partir de les 18 h, seguit d'un con-
cert del Cor Mixt dels Amics de la 

govern a Catalunya, ERC i Junts, es 
deixaran notar en bona part de les 
celebracions, sobretot a la manifes-
tació que l'Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) ha convocat a l'avin-
guda del Paral·lel de Barcelona. 

Més enllà de com afrontin els 
partits independentistes aquesta 
jornada, a Granollers se celebrarà 
un any més l'acte institucional de 

Els recels dins de
l'independentisme 
marcaran l'11-S

Les Franqueses commemorarà un any més la

Diada Nacional de Catalunya amb un seguit d'actes 

institucionals. Com és habitual, la celebració començarà 

al matí (10.30 h) amb una conferència a la sala de plens 

de l'Ajuntament, que en aquesta ocasió anirà a càrrec 

del periodista i expert en comunicació política Toni Aira. 

Aira és professor universitari i col·labora en diferents 

mitjans de comunicació analitzant l'actualitat en tertúlies, debats i escrivint articles 

d'opinió. Especialitzat en comunicació política, ha treballat com a assessor i ha 

escrit diversos llibres sobre aquesta temàtica. A les Franqueses farà una xerra-

da amb el títol La Catalunya que guanya: l'Onze de Setembre i els sentiments que 

mouen el món. Després de la xerrada, a les 12 h, la celebració es traslladarà al 

passeig Tagamanent, on es farà una ofrena floral al monòlit de l'Onze de Setembre, 

hi actuaran la Coral Xeremella i el Cor Camins, i hi haurà una ballada de sardanes 

amb els Sardanistes Franquesins i la Cobla Genisenca.

Toni Aira, convidat a les Franqueses

arxiu

OFRENA FLORAL  Diumenge, a partir de les 11 h, a la plaça Onze de Setembre

Unió (20.45 h). Finalment, a partir 
de les 21.15, els Amics de l'11 i 
l'Agrupació Sardanista de Grano-
llers organitzen un nou sopar de 

pa amb tomàquet amb motiu de la 
Diada. Els tiquets per al sopar te-
nen un preu de 8 euros.  

Dissabte al vespre, marxa de torxes
Com és habitual a la ciutat, la vigília de l'Onze de Setembre se celebrarà 
una nova marxa de torxes pel centre, organitzada per l'agrupació lo-
cal de la CUP, amb l'objectiu de continuar "cridant independència". 
La marxa sortirà de la Porxada a les 20.30 h i farà un recorregut per 
diversos carrers del centre. A més, també a la Porxada Òmnium farà 
l'habitual crema del Decret de Nova Planta (20 h), prèvia a la marxa. La 
CUP també convoca a manifestar-se diumenge, a partir de les 18.30 h, a 
la plaça Urquinaona de Barcelona. 

La vigília de la Diada,

dissabte, hi haurà

sardanes, concert coral

i sopar a la Porxada

Diumenge al matí tindrà lloc l'acte institucional 

de la Diada a la plaça Onze de Setembre
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El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem considerats 
un dels quatre millors 
centres auditius 
de Barcelona i província

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

El sorteig de La Primitiva cele-

brat dijous de la setmana passa-

da va deixar un premi de gairebé 

32 milions d'euros a la ciutat per 

a un sol encertant. La combinació 

guanyadora va ser la formada pels 

números 8, 10, 14, 29, 30 i 46, amb 

el 5 com a número complementa-

ri i el 9 com a reintegrament. El 

Joker va ser el 9151620. Segons va 

informar l'organisme de loteries 

de l'Estat, la recaptació del sor-

teig va pujar a 11.561.625 euros. 

La butlleta premiada, per tant, va 

encertar la categoria especial (sis 

encerts i reintegrament), una com-

binació que coincideix molt po-

ques vegades i que, amb el premi 

acumulat de primera categoria (6 

encerts), equival en aquesta oca-

sió a 31.963.653 euros. 

La butlleta es va registrar di-

lluns 29 d'agost a la finestreta de 

l'administració de loteries nú-

mero 10 de Granollers, situada 

a l'avinguda Sant Esteve, 98, en 

una aposta doble, la més comuna 

tits, però el màxim són 400.000 

euros per dècim. Aquest és de 

32 milions", valoren les dues res-

ponsables de l'establiment, que fa 

11 anys que es fan càrrec d'aques-

ta administració. "Fins ara haví-

em donat premis significatius, 

d'entre 100.000 i 200.000 eu-

ros en diferents sortejos, però 

d'aquest joc. Esperança Muñoz i 

Isabel Villanueva, les dues respon-

sables de l'administració, es mos-

traven il·lusionades i molt satis-

fetes d'haver lliurat el premi més 

important que s'ha repartit mai 

a Granollers a una sola persona. 

"Els premis de Nadal fan molta 

il·lusió perquè són molt repar-

X.L.

JOCS LA BUTLLETA VA SER SEGELLADA LA SETMANA PASSADA A L'ADMINISTRACIÓ DEL NÚMERO 98 DE L'AVINGUDA SANT ESTEVE

Un encertant de La Primitiva 
guanya 31,9 milions d'euros

SATISFETES  Esperança Muñoz i Isabel Villanueva, titulars de l'administració

mai un d'aquesta quantitat", 

expliquen. 

Durant tots aquests dies hi ha 

hagut molta expectació a l'admi-

nistració, sobretot dijous, quan 

molta gent va passar per l'establi-

ment només per felicitar-les. "No 

sabem qui ha estat la persona 

que s'ha endut el premi, però 

estem segures que ha de ser 

algú del barri, perquè la gran 

majoria de clients que tenim 

són d'aquí", diuen les administra-

dores. Totes dues van celebrar el 

premi fent una copa de cava amb 

alguns clients habituals, i esperen 

que el premi suposi un impuls a les 

vendes de loteria per als pròxims 

mesos, sobretot per la campanya 

de Nadal. I pel que fa a la sort, con-

tinuen confiant en la bruixa que 

tenen exposada al mostrador, que 

una clienta va batejar amb el nom 

d'Estel i que és la imatge que iden-

tifica la seva administració. X.L.

"La persona premiada 

ha de ser del barri Sant 

Miquel, perquè la majoria

de clients són d'aquí"

La borsa d'estudi Memorial Joan 

Camps, impulsada per l'Associació 

Cultural a través del Centre d'Estu-

dis i en conveni amb l'Ajuntament, 

finalitza el termini per a la presen-

tació dels projectes el 30 de setem-

bre. L'import del premi és de 5.000 

euros i el projecte guanyador s'ha 

d'haver realitzat en el termini d'un 

any sota el control científic d'un ju-

rat. El treball premiat serà publicat 

íntegrament pel Centre d'Estudis 

i l'Ajuntament, i ha de tractar as-

pectes relacionats amb la història, 

l'economia o la societat de Grano-

llers i el Vallès Oriental. La iniciativa 

que té com a objectiu promoure la 

investigació a la comarca. El jurat de 

l'edició d'enguany està format per 

Jaume Dantí, Antoni Garrido, Mont-

serrat Lorente, Pelai Pagès, Jordi 

Pardo, Borja de Riquer, Isabel Rodà i 

Jordi Planas, qui també actuarà com 

a secretari. Els treballs s'han de lliu-

rar, juntament amb un currículum 

de l'autor/a en format pdf al correu 

secretaria@acgranollers.cat.

DIVULGACIÓ

El 30 de setembre 

acaba el termini 

per al 22è Memorial 

Joan Camps
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La Fundació Vallès Oriental (FVO)  
ha reobert la botiga de l'Hospital 
General de Granollers, després 
de les obres al vestíbul de l'equi-
pament sanitari, que van obligar 
a tancar-la, però que també han 
permès l'ampliació de l'espai. 
Així, el Felicitarium –nom que rep 
la iniciativa social– ha duplicat su-
perfície, de manera que "té més 

visibilitat i espai d'exposició", 
destaca la cap de Serveis Generals 
de l'Hospital, Tània Luis.

L'any 2019 obria per primera 
vegada el Felicitarium, de la mà de 
l'entitat social Apadis, ara integra-
da a la FVO, i que té per objectiu la 
integració laboral de persones amb 
diversitat funcional. L'establiment 
estava previst que tanqués coinci-
dint, l'estiu de 2020, amb l'inici de 
les obres del vestíbul, però l'esclat 
de la pandèmia va fer avançar la 
mesura, de manera que ha estat 

altres idees per a ocasions especi-
als, com Sant Jordi–, com una inici-
atva més per a la captació de fons 
per a l'entitat. La cessió de l'espai 
a la FVO s'emmarca en la línia de 
responsabilitat social de l'Hospital, 
que vol "donar visibilitat i opor-

tunitats a persones amb altres 

capacitats".  m.e.

més de dos anys tancada. El dilluns 
29 d'agost començava una nova 
etapa en què, a banda de l'habitual 
venda de regals, premsa diària, re-
vistes i articles de primera neces-
sitat, s'hi afegiran els articles fets 
pels usuaris de la FVO –com uns 
originals textos amb trencadís i 
uns cons de llaminadures, així com 

La Conselleria de Drets Socials, li-
derada per Violant Cervera, desti-
narà més d'1,6 milions d'euros a la 
rehabilitació d'habitatges a Grano-
llers, en el marc d'un nou progra-
ma de Barris de l'Agència Catalana 
de l'Habitatge. Es tracta d'una con-
vocatòria finançada amb fons Next 
Generation per a la rehabilitació 
d'edificis d'habitatges amb criteris 
d'eficiència energètica. El departa-
ment invertirà 97 milions d'euros 
per millorar 100 barris de 38 mu-
nicipis del país.

A banda de millores per a l'efi-
ciència energètica, podran dur-se 

a terme obres per millorar l'ac-
cessibilitat, com la instal·lació 
d'ascensors, o la degradació física 
de l'edifici. També es podran dur 
a terme actuacions d'urbanització 
o millora de l'entorn, com noves 
infraestructures de sanejament 
i millora de les zones verdes o 
zones comunitàries. Així mateix, 
també se subvencionarà la crea-
ció d'oficines de rehabilitació en 
els mateixos barris per tal de fa-
cilitar la gestió de les actuacions.

Junts per Granollers ha tret pit 
del pressupost per a rehabilitació 
de la Conselleria de Drets Socials, 

El 16 de setembre la Unitat de Cu-
res Pal·liatives (UCP) de l'Hospital 
General de Granollers celebrarà 
els 25 anys de la seva posada en 
marxa. Per celebrar-ho l'equip de 
la unitat ha organitzat una jornada 
amb el lema Caminem junts, que 
comptarà amb la conferència Morir 

amb amor, a càrrec de Cristina Lla-
gostera, psicòloga especialista en 
cures pal·liatives i terapeuta fami-
liar sistèmica. També hi haurà una 
taula rodona formada per diferents 
professionals de la unitat i amb la 
participació d'un familiar que ha 
tingut un pacient en aquest servei.

La jornada, que és gratuïta i ober-
ta al públic en general, se celebrarà 
el mateix 16 de setembre a la sala 
d'actes de la parròquia de Sant Es-
teve a partir de les 18 h.

A la sala arqueològica de la ma-
teixa parròquia hi haurà una expo-
sició de quadres i escultures que 
han estat obsequis de pacients i 
familiars a l'equip de la UCP al llarg 
d'aquests anys. Aquesta exposició 
estarà oberta fins al divendres 23 
de setembre i es podrà visitar cada 
dia de 17 a 20 h, excepte el diumen-

ge 18 que s'obrirà de 12 a 14 h.
La UCP vol convidar a partici-

par a tothom d'aquesta efemèri-
de, especialment a aquells famili-
ars i amics dels pacients que han 
estat atesos en aquest servei.

La Unitat de Cures Pal·liatives de 
l'Hospital General de Granollers va 
ser inaugurada el 17 de setembre 
de 1997. Compta amb 10 habitaci-
ons individuals, una sala de dia, la 

sala d'informació i dol, la cuina au-
togestionada per malalts/familiars 
i un despatx de consultes externes. 
Està conformada per un equip mul-
tidisciplinari d'infermeres, auxili-
ars clínics, metges, psicòlegs, treba-
llador social, fisioterapeutes, agent 
pastoral de salut i voluntaris, amb 
l'objectiu de proporcionar suport 
mèdic, psicològic i espiritual a ma-
lalts terminals i als seus familiars.  

Jornada per commemorar 
els primers 25 anys de la 
Unitat de Cures Pal·liatives

hggr

EQUIPAMENT  LES OBRES DEL VESTÍBUL HAN PERMÈS DUPLICAR L'ESPAI DEL FELICITARIUM SALUT  CONFERÈNCIA A LA SALA D'ACTES DE LA PARRÒQUIA 

HABITATGE  JUNTS TREU PIT DELS AJUTS QUE, EN CAS DE VULNERABILITAT, PODEN SER DEL 100%

Reobre la botiga de l'Hospital

FELICITARIUM  La botiga renovada de la FVO a l'Hospital de Granollers

Drets socials anuncia 1,6 

milions per rehabilitar llars

Dissabte, la CUP convocar davant 
el Centre d'Atenció d'Urgències 
(CUAP) contra la privatització de 
la sanitat. Amb la participació de 
Laia Estrada, diputada del partit; 
Mireia Moret, metgessa d'atenció 
primària, i Alberto Segura, repre-
sentant de CUP Granollers, la xer-
rada va posar sobre la taula com 
els pacients cada cop tenen més 
dificultats per ser atesos.

Les principals reivindicacions 
del partit són un hospital 100% 
públic, una atenció primària més 
forta i una sanitat pública de més 
qualitat i amb més recursos. Se-
gons Estrada, actualment s'està 
vivint "un nou capítol de des-

mantellament de la sanitat pú-

blica en bé del sector privat". 
D'una banda, sostenia que els 
usuaris i usuàries pateixen les 
conseqüències d'aquesta priva-
tització a través de llargues llistes 
d'espera i mala atenció. D'altra 
banda, els professionals del sec-
tor han de sostenir l'escassetat de 

recursos i la precarietat laboral. 
"Les professionals estan des-

bordades i precaritzades", co-
mentava Estrada. 

Mireia Moret, metgessa d'aten-
ció primària, sostenia les paraules 
d'Estrada i explicava la situació 
que viuen els professionals de 
primera mà. Segons la metges-
sa, els sanitaris cada cop tenen 
menys recursos per atendre cor-
rectament als pacients. "Cal un 

canvi de sistema, el sistema ca-

pitalista fa emmalaltir la pobla-

ció", afirmava, mentre parlava de 
la medicalització en va a pacients 
que pateixen situacions causades 
per aquest sistema. 

La CUP afirma que és necessària 
la desprivatització de tot el sector 
sanitari per garantir una sanitat 
pública de qualitat. La situació ac-
tual és "preocupant", ja que el se-
guiment de les malalties cròniques 
s'ha deixat de fer i els diagnòstics 
cada cop són menys des de la crisi 
de la Covid.  àgata lasheras

POLÍTICA  LA CUP ALERTA DE LA PRIVATITZACIÓ DE LA SALUT

"El sistema capitalista 

fa emmalaltir la població"

de la qual també forma part el seu 
regidor Àlex Sastre, com a direc-
tor general de Joventut.

El percentatge subvencionable 
anirà directament relacionat amb 
la millora en l'estalvi energètic, de 
manera que que, si s'assoleix una 
reducció del 30%, la subvenció pot 
arribar fins al 40%, amb un màxim 
de 8.100 euros per habitatge. En 
cas que l'estalvi sigui del 45%, se 
subvencionarà fins al 65%, amb un 
màxim de 14.500 euros per habi-
tatge, i si la reducció és del 60%, es 
podrà subvencionar fins a un 80% 
de l'obra, amb un màxim de 21.400 
euros per habitatge. El programa 
contempla arribar fins al 100% del 
finançament en el cas de les reha-
bilitacions fetes en habitatges de 
famílies vulnerables.  

Hi haurà una taula rodona
amb professionals de la UCP

i un familiar d'un pacient
que ha tingut aquest servei
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Granollers ha consolidat una ten-

dència al descens del nombre de 

naixements, de manera que el 

2021 hi van néixer 482 infants, 

mentre que el 2020 en van ser 

520 i el 2019, 539. Així, amb re-

lació a l'any anterior, va tenir 38 

naixements menys (-7,31%) i 

respecte al 2019 són 53 menys, 

que suposa un descens de prop 

del 10%, concretament un 9,91% 

menys d'infants nascuts a la ciu-

tat. En canvi, a les Franqueses, el 

2021 van néixer més infants que 

el 2020, concretament va passar 

de 137 naixements a 151, una xi-

fra que sí que és inferior a la de 

del -7,58%.

Així es desprèn de l'informe ela-

borat aquest estiu per l'Observa-

tori-Centre d'Estudis del Consell 

Comarcal amb dades de l'Idescat. 

Catalunya, la tendència va ser de 

descens generalitzat del nombre 

de naixements, un 1,3% menys 

respecte el 2020 i un 6,2% menys 

que el 2019.

La dècada dels 90 i primers 

anys del segle XXI van ser anys de 

creixement del nombre de naixe-

ments al Vallès Oriental, una ten-

dència que es va trencar a partir 

de 2009. L'any 2014 va començar 

un període de recuperació des-

2019, de 176 (un 14% més).

 L'any 2021 els naixements al 

Vallès Oriental es van mantenir 

pràcticament similars a les xifres 

de 2020, amb un total de 2.863 

naixements, 3 menys (-0,10%). 

Però respecte al 2019, les dades 

dibuixen un descens més notable, 

arxiu

POBLACIÓ  AL VALLÈS ORIENTAL, EL 2021, HI VA HAVER DE MITJANA 3 NADONS MENYS QUE L'ANY ANTERIOR, MENTRE QUE A LA CIUTAT EL DESCENS VA SER DE 38

La caiguda de naixements a Granollers 
és més evident que al conjunt del país

MENYS NAIXEMENTS CADA ANY

prés de la crisi econòmica de 2008 

i marca una lleugera inflexió, tot i 

que les dades es mantenen en lí-

nia de descens.

Ser mare més gran
L'edat mitjana de les mares al Va-

llès Oriental tendeix a créixer. Ac-

tualment, se situa en 31,63 anys, 

i fa 10 anys es trobava propera 

als 26 anys. El descens dels naixe-

ments també implica la reducció 

de la fecunditat, que arriba a xi-

fres de fa més de 20 anys: 1,2 fills 

per dona.

Els darrers 30 anys, la línia que 

correspon a la distribució dels nai-

xements en funció de l'edat s'ha 

desplaçat cap a la dreta –franges 

de més edat– en relació amb les 

dècades anteriors. L'edat en què 

s'han produït més naixements al 

Vallès Oriental el 2021 ha sigut la 

de 33 anys, quan fa tres dècades 

se situava en els 27.

A la comarca, els naixements 

creixen en 19 municipis, baixen 

en 16 municipis i no augmenten 

en 4 municipis.

La taxa bruta de natalitat al Va-

llès Oriental és de 6,8 naixements 

per cada 1.000 habitants. A Cata-

lunya, aquesta xifra és una mica 

més alta, de 7,4 naixements per 

cada 1.000 habitants.  m.e.

Tot i la tendència a la baixa

de la darrera dècada, a 

les Franqueses el 2021 hi va 

haver més parts que el 2020

Aquest setembre s'emprendrà la 

tercera edició del cicle Parlem en 

família, un projecte transversal 

que suma les diferents perspec-

tives dels serveis municipals per 

donar eines i suport a les famílies 

en l'acompanyament dels fills i les 

filles. Així, al llarg de tot el curs es-

colar, es proposen un conjunt de 

xerrades per orientar, assessorar 

i facilitar informació sobre qües-

tions que tenen a veure amb el 

desenvolupament personal dels 

infants, adolescents i joves.

El curs 2022-2023 el programa 

començarà amb una xerrada inau-

gural, el 27 de setembre a les 18 

h a la Sala Tarafa, titulada Retro-

bar-se amb la parella quan es tenen 

fills i filles, a càrrec de la psicòloga i 

sexòloga Elena Crespi Asensio.

A partir de l'octubre, cada tri-

mestre es proposaran xerrades 

agrupades per temàtiques amb 

professionals de diferents àm-

bits: salut mental –amb ponèn-

cies sobre benestar emocional, 

autolesions i prevenció dels tras-

torns alimentaris–, entorn digital 

–sobre ciberassetjaments, criança 

compartida a les xarxes, i sexua-

litat i pornografia– i educació per 

a la primera infància –sobre neu-

rociència i eines per ajudar els 

infants, i sobre com posar límits–.

Cada xerrada s'ofereix per a un 

grup d'edat diferent: de 0 a 5 anys, 

de 6 a 11 i de més de 12. Les activi-

tats són presencials, tenen les pla-

ces limitades i cal fer inscripció. 

LA XERRADA INAUGURAL SERÀ AMB LA SEXÒLOGA ELENA CRESPI

Tercer Parlem en família

L'oficina del Síndic, a Can Jonch
Dijous vinent, 15 de setembre, l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya 

serà a Can Jonch Centre de Cultura per la Pau de Granollers, per atendre 

les persones que vulguin fer consultes o presentar una queixa sobre una 

actuació de l'administració pública o bé respecte d'empreses que presen-

ten serveis d'interès general, com la llum, el gas, l'aigua, etc. Per tal de ser 

atès, ja sigui presencialment o telemàticament –per trucada o videocon-

ferència– cal contactar l'entrevista prèviament, sigui trucant al telèfon 

gratuït 900 124 124, escrivint al correu electrònic citaprevia@sindic.cat, 

o bé a través del web visita.sindic.cat. L'oficina del Síndic s'acostuma a 

desplaçar a Granollers un parell de cops l'any –el 2021 van ser al febrer i 

al setembre–, en les quals rep a l'entorn d'una tercera part de les consul-

tes que els veïns i veïnes de la ciutat li remeten anualment.  
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Mes de la mobilitat elèctrica

No dubtis més.
Resolem els teus dubtes sobre la compra d'un vehicle

elèctric i et preparem un pressupost per a la insta lació del
teu punt de recàrrega.

Amb tu, cap a la transició energètica

e-mobilitat@estabanell.cat
900 250 260
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A Granollers, popularment, del riu 

Congost se'n deia la riera. Fins a la 

segona meitat del segle XX hi havia 

peixos, vegetació, marges amb ter-

res de conreu, i la ciutadania s'hi 

banyava. Aquest entorn, llavors, 

es va anar substituint per polígons 

industrials –excepte en el tram de 

Palou– i, especialment durant els 

anys 70 i principis dels 80 la riera 

va acabar totalment contaminada 

per les empreses que hi abocaven 

residus de tota mena. Aquella cla-

veguera a cel obert desprenia pu-

dors i arrossegava escuma que es 

tenyia de diferents colors segons 

els tòxics que s'hi abocaven. Les 

darreres dècades les administra-

cions han fet un esforç important 

per revertir aquesta situació i ara, 

cada cop més, la ciutat ja no viu 

d'esquena al riu.

Aquesta història es resumeix en 

imatges a l'exposició que l'Arxiu 

Municipal inaugurava dilluns a la 

planta baixa de l'ajuntament, i que 

L'Ajuntament ha iniciat aquest 

estiu els treballs de consolidació i 

restauració de la muralla medieval, 

en el tram del carrer Jaume Camp 

i Lloreda, entre la cantonada amb 

la plaça Maluquer i l'edifici de Can 

Puntes, amb una superfície d'ac-

tuació de 153 metres quadrats. El 

projecte té un pressupost 60.420 

euros i un termini d'execució de 

3 mesos. Amb aquesta actuació 

es vol revertir l'estat de degrada-

ció que pateixen els 34 metres de 

longitud d'aquest element patri-

monial i històric de Granollers, que 

l'Ajuntament vol posar en valor 

per explicar el paper que ha tingut 

en la configuració de la ciutat.

La muralla es va construir el 

tercer quart del segle XIV, sota el 

regnat de Pere III, tot i que hi ha 

indicis d'un primer perímetre em-

Salvador Llobet, família Bosch 

Puchades, Josep Comas, Joan Tin-

tó i Toni Torrillas, les diferents 

visions permeten comprovar 

l'evolució d'aquest riu que recull 

les aigües dels cingles de Bertí, el 

Pla de la Calma i la riera Carbonell 

els temps. La intervenció princi-

pal es farà al parament exterior 

del carrer, i a l'interior només a 

la cantonada en què l'estat de de-

gradació és més avançat. La resta 

de tram interior quedarà pendent 

per a propers treballs.

La muralla presenta importants 

pèrdues del morter d'assenta-

ment de les pedres, principalment 

còdols de riu, i a les parts baixes 

hi ha intervencions de reparació 

amb diversitats de materials i 

morters. També es detecten con-

siderables formacions vegetals a 

les parts superiors i coronament 

de la muralla, aprofitant forats 

i buits en les juntes i entre les 

pedres. Per tant, la rehabilita-

ció pretén eliminar els morters 

disgregats i els dipòsits de bru-

tícia acumulada, així com grafits, 

es podrà visitar fins al 25 de no-

vembre. Inclou fotografies preses 

al llarg del segle XX, des de 1918, i 

fins a inicis del segle XXI, amb una 

imatge de 2002. Signades pels fo-

tògrafs Joan Parera, Lucien Roisin, 

Joan Guàrdia, Francesc Gorgui, 

murallat del segle XIII. Tenia una 

alçada d'entre 4 i 5 metres i una 

amplada d'entre 0,90 i 1,20 i un 

traçat aproximadament hexagonal. 

Per això és un element de protec-

ció patrimonial catalogat, encara 

que avui la muralla està fragmen-

tada, amb molts trams desapare-

guts i llenços de mur incorporats a 

edificis de nova construcció.

La fàbrica de la muralla al tram 

del carrer Jaume Camp està cons-

tituïda per còdols, carreus i frag-

ments de maó, disposats a dues 

cares lligats amb morters pobres 

de calç. En tractar-se d'un tram 

d'uns 34 metres de longitud la 

composició és bastant heterogè-

nia i presenta diverses zones iden-

tificables, tant per les diferents 

èpoques de construcció com per 

les intervencions realitzades amb 

amgr / joan canal / fons salvador llobet

c.r.

amgr / toni torrillas

MEMÒRIA HISTÒRICA  FINS AL 25 DE NOVEMBRE ES POT VISITAR AL VESTÍBUL DE L'AJUNTAMENT L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE L'ARXIU MUNICIPAL SOBRE EL CONGOST

PATRIMONI  L'ACTUACIÓ TÉ UN PRESSUPOST D'UNS 60.000 EUROS I HA DE CONSOLIDAR EL MUR MEDIEVAL, QUE PRESENTA IMPORTANTS PÈRDUES DE MORTER

Imatges del pas de riera a riu

En marxa els treballs de restauració 

de la muralla al carrer Jaume Camp

1932  Antic pont de ferro sobre el Congost a la carretera de Caldes

PRIMERS TREBALLS  Per consolidar la muralla medieval, molt malmesa

1997  El riu al seu pas per Granollers, als inicis de la recuperació natural

i que, a Montmeló, es troba amb el 

Mogent per formar el Besòs.

L'exposició mostra elements 

avui desapareguts, com l'antic 

pont de ferro sobre el riu a la car-

retera de Caldes, inaugurat l'any 

1918, volat parcialment per la 

Guerra Civil i instal·lat més tard 

a la carretera d'Hostalric a Maça-

net de la Selva. Recull imatges de 

les riuades sofertes els anys 1943 

i consolidar amb morters de calç 

hidràulica –més resistent– el mur. 

S'aprofitarà per ajustar de color 

els morters al color original, de 

manera que l'operació de conso-

lidació sigui discreta i no alteri la 

imatge de la muralla, de manera 

que també s'eliminaran els trams 

tapiats llis pintat que presen-

ten les portes i finestres obertes 

posteriorment.

Els treballs, així com altres in-

tervencions dels darrers anys, 

s'emmarquen en l'objectiu del 

govern municipal, fixat en el Pla 

d'Actuació de Mandat (PAM), de 

disposar d'un projecte de difusió 

de les muralles.  m.e.

i 1962, abans que es canalitzés el 

riu, el 1977, així com de quan el 

riu era una claveguera a cel obert. 

També constata la recuperació del 

riu, de la flora i fauna, dels darrers 

anys, que ha permès que la ciutat 

el redescobreixi i en gaudeixi.

L'exposició es complementa 

amb la projecció en pantalla de 

més fotografies del riu al seu pas 

per la ciutat.  m.e.
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"Fins a sempre". Amb aquestes 
paraules, la periodista Elisenda Cu-
quet (Palou, 1964) s'acomiadava 
discretament de l'audiència de Rà-
dio Granollers, després de 35 anys i 
9 mesos al servei de l'emissora mu-
nicipal. Ho feia el 25 d'agost, en ple-
na festa major, després de retrans-
metre el pregó. Al migdia havia 
fet un comiat més explícit per als 
oients, però també breu: Un minut 
per agraïments a l'audiència i a "to-

tes les persones que fan possible 

la ràdio cada dia", i per explicar 
que "continuaré prestant servei 

a Granollers", ara des de l'àrea de 
Comunicació de Roca Umbert.

I és que Cuquet fa un canvi volgut, 
"per una necessitat personal", 
després de passar per totes les eta-
pes de l'emissora local, a on ha estat 
vinculada fins i tot quan encara no 
hi treballava. En els seus inicis com 
a periodista a setmanari Plaça Gran 
l'enviaven a seguir personalitats ar-
ribades a Granollers, com en el cas 
del doctor Carles Vallbona, que un 
cop l'any tornava a la seva ciutat na-
tal arribat dels Estats Units. "Tinc 

molt bon record de quan el vaig 

acompanyar a Ràdio G!", com 
llavors es deia la incipient emis-
sora de la ciutat, que començava a 

Granollers Centre –l'octubre de 
1994–", recorda la periodista.

El setembre de 2012, juntament 
amb el desaparegut Paco Agudo i 
sota la direcció de Josep M. Codina, 
es posava al capdavant del maga-
zín d'actualitat Granollers avui, un 
format que va ser vigent fins a la 
pandèmia, i que li ha permès atre-
sorar un bon grapat d'entrevistes. 
"Amb el Paco [Agudo] vam acon-

seguir trobar personatges que 

explicaven coses excepcionals", 
destaca la periodista. "Vaig des-

cobrir eminències, com la pro-

fessora de llatí i grec jubilada 

Angelina Santacana; l'expert en 

canvi climàtic Arnau Queralt, el 

pagès agroecològic Jordi Puig, 

el farmacòleg Francesc Jané i el 

director de Medi Fluvial del Con-

sorci Besòs Tordera, Manel Is-

nard", apunta. "Coneixences com 

aquestes han estat de les coses 

més gratificants de la feina", 
confessa, i recorda també col·labo-

emetre el 23 de maig de 1981, amb 
el beneplàcit de la llavors regidora 
de Cultura, Concepció Navarrete, i 
el comandament de Lluís Diumaró.

Elisenda Cuquet, després de 
col·laborar-hi sovint, hi entrava 
a treballar 5 anys més tard, amb 
Lluís Torres com a director. Des 
de llavors ha estat una de les seves 
veus principals, també en l'etapa 
de Ràdio 7 Vallès i amb l'actual Rà-
dio Granollers. Primer hi va fer els 
informatius, amb moments inten-
sos com la cobertura de la moció 
de censura de 1992, els Jocs Olím-
pics i els Special Olympics, així com 
d'altres que "omplien d'adrenali-

na, com quan el Vaquilla es va 

fugar quan el traslladaven en 

tren, justament a l'estació de 

ajuntament / toni torrillas

COMUNICACIÓ  HA ESTAT LA VEU DELS INFORMATIUS I EL MAGAZÍN DE L'EMISSORA, AL COSTAT DEL DESAPAREGUT PACO AGUDO

Elisenda Cuquet deixa Ràdio Granollers 
després de 36 anys davant del micròfon

L'ANY 1994  Cuquet cobrint una competició dels Special Olympics

El divendres 16 de setembre (de 10 
h a 12 h), l'Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental i els diaris Som oferi-
ran la formació Com relacionar-se 

amb els mitjans, que s'adreça prin-
cipalment a persones d'entitats, co-
operatives, col·lectius o moviments 
populars amb neguit comunicatiu 
pel que fa als seus projectes. Les 
inscripcions són gratuïtes, l'activi-
tat tindrà lloc al Centre Audiovisual 
de Roca Umbert i anirà a càrrec de 
Sergio Carrillo, periodista i tècnic 
de comunicació de l'Ateneu Coope-
ratiu, i de Ramon Torrents, editor 
del SomGranollers.  

La nova temporada del programa de 
TV3 Persona infiltrada, conduït per 
Marta Torné, arrenca avui, dijous,  a 
Granollers. En aquest episodi Manu 
Guix i Àngel Llacer hauran de des-
cobrir quina és la persona que no 
forma part d'una família veïna del 
carrer Guayaquil de Granollers. 

BREUS

Taller per a entitats 
sobre relacionar-se 
amb els mitjans

'Persona infiltrada' 
comença temporada 
al carrer Guayaquil

Tot i el trasllat volgut, Cuquet confessa que "un micro m'agrada més que una 
bicicleta!" i , tot i que no es planteja tornar a posar-se davant del micròfon, 

dessitja "llarga vida a Ràdio Granollers". Des de la pandèmia l'emissora ha 

disminuït continguts i el magazín matinal es va substituir per uns punts 

informatius més breus que, amb la marxa de la periodista veterana, s'han aturat, 

però que una nova professional reprendrà properament. Amb tot, la ràdio 

local es troba en un impàs, a l'espera d'una reestructuració i nou projecte per 

als mitjans municipals.

"Llarga vida a l'emissora" El Mercat de l'Audiovisual de Cata-
lunya (MAC) ha anunciat la data de 
la propera edició: el dimecres, 14 
de juny de 2023. Així, el certamen 
consolida el calendari habitual de 
finals de primavera que la crisi de 
la Covid va alterar i que ja es recu-
perava enguany. Les ponències de 
la darrera edició es poden veure al 
web audiovisualmac.cat.  

El Mercat de 
l'Audiovisual de 2023 
ja té data al juny

radors com l'expert en onomàsti-
ca Enric Garcia Pey, el cuiner Pep 
Salsetes i l'historiador Diego Sola. 
"El periodisme local permet un 

vincle molt estret amb les fonts, 

que normalment és per bé", diu 
Cuquet, i defensa l'ofici: "la vete-

rania hi és important perquè 

has de ser molt acurat i tenir 

memòria, bagatge". Amb tot, ad-
voca per un canvi generacional a 
Ràdio Granollers, amb "gent jove 

que pot aportar frescor i més 

domini de la tecnologia i les xar-

xes per fer la ràdio del futur".
Tot i el comiat de Ràdio Grano-

llers, Cuquet manté la "voluntat 

de servei" a la ciutat, que també ha 
mostrat durant anys de vinculació 
a entitats, com els Xics, La Magrana 
Vallesana, Blaus, l'Agrupació Sarda-
nista, l'Anònims, el Drac de Grano-
llers i altres organitzacions sense 
ànim de lucre en les que "sempre 

m'ha agradat poder donar un 

cop de mà, si els cal".   m.e.

e.c.

ELISENDA CUQUET



DJ, 8 SETEMBRE 2022 13



dj, 8 setembre 202214

La conflictivitat que envoltava 

l'inici de curs 2022-2023 s'ha apai-

vagat després que, a quatre dies 

de la tornada a les aules d'infantil 

i primària, el Departament d'Edu-

cació i els sindicats arribessin a 

un acord que va pernetre descon-

vocar les vagues de professorat 

previstes per al 7 i 28 de setembre. 

Així, dijous l'Assemblea de Mes-

tres i el Casal del Mestre de Gra-

nollers-Vallès Oriental decidien, 

davant l'acord, ajornar les mobi-

litzacions que tenien previstes (el 

taller de pancartes de divendres i 

la marxa per l'educació de dilluns). 

Així, dilluns començava el ca-

lendari escolar més primerenc 

tats comercials en l'àmbit logístic) 

i també s'han ampliat grups en els 

cicles de grau mitjà de mecanitza-

ció i auxiliar d'infermeria.

A les Franqueses, en total s'han 

incorporat a les classes més de 

1.800 infants d'entre 3 i 12 anys. 

També l'alumnat d'educació se-

cundària (més de 1.000), batxi-

llerat (uns 230) i els dels cicles 

formatius de grau mitjà i superior 

(prop de 100), a banda del primer 

cicle d'infantil, l'escola municipal 

de música i el Centre de Formació 

d'Adults –amb uns 200 inscrits–.

Avui, dijous, engegaran el nou 

curs les escoles bressol munici-

pals, per primer cop aplicant la 

de la història –habitualment les 

classes començaven a mitjans de 

setembre– sense cap incidència 

remarcable. A Granollers s'ofe-

reixen 6.015 places públiques i 

concertades d'infantil i primària, 

3.209 places de secundària –que 

iniciarà el curs dimecres–, i 3.720 

a formació postobligatòria als 

centres públics, concertats i pri-

vats. Les dades de matrícula ac-

tualitzades estaran disponibles a 

mitjans de setembre.

En l'etapa de formació posto-

bligatòria el curs també comença 

amb novetats: s'han ofert dos ci-

cles nous de grau mitjà (adminis-

tratiu en l'àmbit sanitari i activi-

ajuntament ajuntament

ajuntament

EDUCACIÓ  AL LLARG DE LA SETMANA PROP DE 15.000 ALUMNES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES HAN TORNAT A LES AULES

Engega el curs més matiner, 
finalment sense vagues

A GRANOLLERS  Cap incidència en l'estrena del curs escolar 2022-2023 A LES FRANQUESES  Uns 1.800 alumnes d'infantil i primària van començar dilluns

FUTUR  Recreació de com es preveu que sigui la plaça després dels treballs de reurbanització

Dijous es va obrir el període d'ins-

cripcions per al primer quadri-

mestre de la Universitat Popular 

de Granollers (UPG). En aquesta 

ocasió el programa inclou 27 pro-

postes de diverses disciplines que 

es presenten majoritàriament en 

format presencial. A més, també 

hi ha algunes propostes en línia. El 

període de matriculació es mantin-

drà obert fins al 15 de setembre.

Com és habitual, la UPG ofereix 

formació en diverses branques 

del coneixement, amb rigor aca-

dèmic i científic. La seva proposta 

educativa s'adreça especialment a 

les persones amb inquietuds cul-

turals i formatives que consideren 

l'aprenentatge com un procés ne-

cessari que s'estén al llarg de tota 

la vida, independentment de quin 

sigui el seu nivell d'estudis.

Els cursos programats poden 

ser d'art, filosofia, història, música, 

escacs, economia, salut, literatura, 

biologia o comunicació, entre d'al-

tres. El programa complet es pot 

consultar al web www.upg.cat.

L'aforament dels centres és li-

mitat, i per això l'atorgament de 

places presencials seguirà l'ordre 

d'inscripció. Les sessions presenci-

als s'impartiran, com cada any, a la 

sala d'actes de Centre Tecnològic i 

Universitari de Granollers (CTUG), 

i les inscripcions oscil·len entre els 

20 i els 30 euros per matèria.  x.l.

D'OCTUBRE A GENER

La Universitat 
Popular obre les 
inscripcions a una 
trentena de cursos

gratuïtat de l'etapa de 2 a 3 anys. 

A Granollers hi tenen 226 alum-

nes matriculats i a les Franqueses, 

gairebé 200.

Reformes enllestides
Com és habitual, els ajuntaments 

han aprofitat els període no lectiu 

per fer actuacions de manteni-

ment als centres educatius. Així, 

aquest estiu a ambdós municipis 

s'han fet treballs d'enguixat, pin-

tura i soldadura, neteja de canals 

i embornals, condicionament de 

patis, neteja i substitució de mo-

biliari i material, substitució de 

llums incandescents per sistemes 

led, i millora de l'aïllament tèr-

mic. A més, a Granollers, a l'escola 

Mestres Montaña s'ha fet una re-

forma completa dels banys de les 

aules de P3, i a l'escola Granulla-

rius s'ha instal·lat terra ceràmic 

als banys i parquet a les aules de 

P4, entre altres millores.  m.e.

Aquesta setmana comencen les 

obres de reforma de la plaça de 

Can Bassa, situada entre el carrer 

de la Garrotxa i el carrer del Va-

llespir. La plaça serà reformada 

completament, amb l’objectiu de 

substituir-ne els elements enve-

llits i crear "un nou espai acolli-

dor, polivalent, més naturalitzat 

i que afavoreixi la convivència", 

apunta l'Ajuntament. La reforma 

s’ha adjudicat a l’empresa Euro-

catalana S.L. per un pressupost de 

276.267,33 euros (IVA inclòs). Es 

preveu que les obres tinguin una 

durada de cinc mesos i que finalit-

zin el gener de 2023.

Els treballs afectaran algunes 

places d’aparcament dels carrers 

Vallespir i Garrotxa i també hi 

haurà afectacions puntuals a la 

circulació de tots dos carrers per 

la connexió a la xarxa dels nous 

tubs de clavegueram. L’accés als 

habitatges i comerços, però, esta-

rà garantit en tot moment.

El nou espai s’ha concebut en 

tres corones circulars. L'exterior 

serà l’espai de circulació i d’accés 

a la plaça; la del mig concentrarà 

l’espai verd i aïllarà l’interior de 

l’exterior; i finalment; i la corona 

interior serà un gran espai diàfan 

que permetrà acollir diversitat 

d’activitats i usos. 

La reforma, seguint criteris de 

sostenibilitat, augmentarà la ve-

getació amb la renovació de la 

OBRES  LES OBRES, AMB UN PRESSUPOST D'UNS 275.OOO EUROS, ES PREVEU QUE ESTIGUIN ENLLESTIDES EL GENER DE L'ANY VINENT

Comença la reforma de 
la plaça de Can Bassa

zona arbustiva i amb la plantació 

d’arbres de capçada més gran per 

incrementar els espais amb om-

bra. També es naturalitzarà l’espai 

amb paviments permeables de 

colors diferents, que aprofitaran 

al màxim les aigües pluvials. La 

nova il·luminació de la plaça, amb 

tecnologia led, permetrà un nivell 

òptim de llum, alhora que s’evi-

tarà la contaminació lumínica de 

l’entorn. 

D’altra banda, la plaça es refor-

marà fent-la accessible amb itine-

raris lliures d’elements, espais 

d’estada i encaminaments als perí-

metres per facilitar l’orientació de 

les persones invidents.  m.e.
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A finals d'octubre de 1982 va en·

trar en funcionament a Granollers 

l'escola bressol Els Rossinyols, un 

dels pocs centres educatius que en 

aquells moments tenien cura dels 

infants de 0 a 4 anys i ajudava les 

famílies en les seves necessitats 

mentre els pares treballaven. La 

iniciativa va ser d'Assumpció Mas·

só, qui ja havia treballat uns anys 

com a mestra a l'escola Cervetó, i 

del seu marit, Martí Pedragosa.

L'escola va obrir les portes en 

un carreró que hi havia darrere de 

la fàbrica de Can Comas, un espai 

avui molt cèntric que destaca pels 

murals pintats de la façana. "Els 

primers anys vam tenir moltís-

sima feina, perquè a Granollers 

només hi havia tres escoles 

bressol", recorda Massó, qui en·

cara ara, tot i estar jubilada, col·

labora a tirar endavant Els Rossi·

nyols. "A més, fins a mitjans dels 

90 els nens no anaven a l'escola 

fins que tenien quatre anys, de 

manera que llavors teníem en-

tre 100 i 110 infants cada curs".

En aquestes quatre dècades, 

uns 8.000 nens i nenes de Grano·

llers i rodalia han passat per les 

seves instal·lacions, on han après 

a socialitzar·se amb altres infants 

i alguns dels hàbits quotidians 

més bàsics. "Això és fonamental 

en una escola bressol; treballar 

bons hàbits en relació amb el 

dormir, el menjar, l'educació o 

de l'escola. "Ara tothom és més 

exigent, hi ha més informació i 

hem de fer front a més necessi-

tats en relació amb el menjar o 

el dormir". "Per això ens cal es-

coltar molt els pares", diu l'As·

sumpció, qui apunta que aquesta 

comunicació i confiança amb les 

famílies, justament, és un dels 

trets que sempre s'ha volgut po·

tenciar. "La idea de l'escola sem-

pre ha estat que tant els nens 

com les famílies s'hi puguin 

sentir com a casa. Facilitem que 

els pares entrin a la classe, ve-

gin l'entorn on estan, puguin 

parlar amb les mestres i que 

l'escola sigui la prolongació de 

casa seva". 

Actualment, Els Rossinyols té 

capacitat per acollir 74 nens i 

nenes d'entre 4 mesos i 3 anys. 

Compta amb 5 aules i 10 profes·

sionals, algunes dels quals fa més 

de 35 anys que treballen al centre. 

"Això és molt important per al 

bon funcionament de l'escola, 

perquè coneixen bé la filosofia 

de proximitat del centre", diu 

el comportament, perquè el que 

s'aprèn entre els 0 i els 3 anys 

és la base del que serveix per al 

futur", diu Massó, qui també des·

taca que alguns dels alumnes dels 

darrers anys ja són els fills dels qui 

van passar per l'escola els anys 80. 

Una adaptació constant

Amb el pas del temps, l'escola s'ha 

anat adaptant als nous temps i als 

mètodes d'aprenentatge canvi·

ants. Ara hi ha més àrees obertes, 

es treballa amb l'experimentació 

i, fins i tot, hi ha especialistes en 

anglès i música. D'això se n'ha 

encarregat en bona mesura el fill 

de l'Assumpció, David Pedragosa, 

qui des de fa poc més de quatre 

anys assumeix la direcció de l'es·

cola. Tot i això, s'han mantingut 

algunes tradicions: "Mantenim 

la cuina pròpia; el disseny dels 

àpats està fet per un pediatre i 

el menjar és casolà i de primera 

qualitat", diu Pedragosa.  

Massó afegeix que des de co·

mençaments dels 2000 s'ha no·

tat un canvi en el funcionament 

EDUCACIÓ  QUAN VA ENTRAR EN FUNCIONAMENT, L'OCTUBRE DE 1982, NOMÉS HI HAVIA TRES ESCOLES BRESSOL A GRANOLLERS

Els Rossinyols:
40 anys d'atenció
als infants

ELS ROSSINYOLS  David Pedragosa ha agafat el relleu de la seva mare, 

Assumpció Massó, al capdavant de l'escola bressol

l'Assumpció, qui apunta que "la 

continuïtat de l'equip ha estat 

una de les claus perquè Els Ros-

sinyols hagi fet 40 anys".   

Malgrat els alts·i·baixos del 

centre –"els dos anys de pandè-

mia han estat molt durs"–, Pe·

dragosa afronta el futur amb op·

timisme, tot i la incertesa que per 

a les escoles bressol privades pot 

suposar, per exemple, la gratuïtat 

per a les famílies dels cursos d'I2. 

Per celebrar l'aniversari, Els 

Rossinyols farà una festa al pati 

de l'escola Salvador Espriu el dis·

sabte 5 de novembre, amb infla·

bles, activitats familiars i la par·

ticipació dels infants i les famílies 

vinculades a l'escola durant tots 

aquests anys.  x.l.

Durant aquest temps, unes 8.000 famílies

han passat per les seves instal·lacions

x.l.

El Museu de Ciències Naturals ex·

posa aquests dies, i fins al 23 d'oc·

tubre, el Venadito, la quarta edició 

de la biennal d'art, que enguany se 

centra en els primats per fer visi·

ble i denunciar el maltractament i 

l'abús del qual són víctimes molts 

animals. L'objectiu de l'exposició, 

que arriba després de tres mesos 

a Barcelona en una mostra deslo·

calitzada, és sensibilitzar i educar 

a través de l'art en la responsabili·

tat que tenim cap als animals. 

Fundació Mona (Centre de Reha·

bilitació de Primats) i 26 artistes 

donen veu a aquests animals i ex·

posen la seva vulnerable situació. 

"Després de dos anys de pandè-

mia, el Venadito torna més fort 

i necessari que mai", apunten 

els responsables de la mostra. "La 

Covid-19 ha fet més evident que 

mai la necessitat de viure en un 

món sense explotació animal i 

respectuós amb el medi ambi-

ent. Les nostres vides, tal com 

les coneixíem, es van veure atu-

rades i trasbalsades per un virus 

que ha fet la volta al món i ha fet 

patent que no som més forts ni 

més llestos que els altres ani-

mals. Som igual de vulnerables".

Durant l'exposició es faran ta·

llers i xerrades sobre medi ambi·

ent. Totes les activitats introduei·

xen pautes d'hàbits respectuosos 

amb els animals i els seus hàbitats, 

amb especial atenció a l'educació 

com a element transformador de 

la societat. La inauguració de la 

mostra es va fer dimarts amb la 

presència de l'artista i comissària 

Montserrat Pérez, creadora de l'es·

pai siNesteSia; Olga Feliu, cofunda·

dora i directora de Fundació Mona, 

i l'alcaldessa, Alba Barnusell. 

DIVULGACIÓ

La Tela exposa

una mostra contra 

el maltractament 

dels animals

"El més bàsic d'una escola

bressol és ensenyar 

hàbits de comportament 

que seran útils en el futur"

Per celebrar l'aniversari, 

Els Rossinyols celebrarà 

una festa el 5 de novembre 

al pati del Salvador Espriu
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Defuncions

29/08 Florencia Sevillano Muelas  86 anys 

30/08 Antonia Navarro Rozas  73 anys 

31/09 José Fernández Fernández  88 anys

31/08 Carmen Luisa Córdova Albán 48 anys 

01/09 Josse Muntal Daza  77 anys

01/09 Celia Pérez Fernández  93 anys 

01/09 María Coto Coto  89 anys

01/09 Pere Mirada Mazarico  66 anys 

02/09 Rosa Lloveras Martí  65 anys 

02/09 Josefi na Amigó Duran   97 anys
02/09 Sacramento Beteta Cabezas 86 anys 

03/09 Jaume Masat Grau  89 anys 

04/09 Juan Navarro Jiménezo  78 anys 

04/09 Amparo Rodríguez Canellas 91 anys 

Tot i la millora dels indicadors 

generals a la xarxa viària catalana 

després del primer any de l'alli-

berament de peatges a la majoria 

d'autopistes catalanes (que ha 

permès reduir l'accidentalitat un 

17,3%), no totes les vies en surten 

ben parades. L'autopista AP-7 ha 

augmentat la sinistralitat greu; de 

fet, ha registrat el doble de vícti-

mes mortals que fa un any –ha pas-

sat de 12 a 25–, i també de ferits de 

gravetat –de 37 a 66–. A més, en 

aquesta autopista s'han duplicat 

els sinistres mortals amb la impli-

cació de camions –de 7 a 14–, tot i 

que en el conjunt de la xarxa viària 

catalana hi ha un 4,3% de reducció.

De la sinistralitat mortal regis-

trada en aquest primer any sense 

peatges a l'AP-7, també han aug-

mentat les víctimes mortals de 

col·lectius vulnerables: han mort 

6 motoristes i 7 vianants. I, d'altra 

banda, per la tipologia dels acci-

dents, s'han incrementat els encal-

ços o col·lisions posteriors i també 

els atropellaments.

Al Vallès Oriental també hi ha 

una altra via afectada per l'aug-

ment de sinistralitat –tot i que en 

menor mesura–: la C-33 ha duplicat 

les víctimes mortals –ha passat d'1 

a 2– i també els ferits de gravetat –

de 2 a 4–, segons dades del Servei 

Català de Trànsit (SCT). També han 

augmentat les retencions provoca-

des per accidents, que suposen el 

98,2% de les produïdes en el tram 

nord de la Jonquera a Parets.

Pel que fa a la mobilitat registra-

da aquest primer any de supres-

sió del pagament a les autopistes, 

l'AP-7 ha registrat un augment del 

trànsit del 37,6% en el tram nord 

entre la Jonquera i Parets, i del 

MOBILITAT EL TRÀNSIT ENTRE PARETS DEL VALLÈS I LA JONQUERA HA AUGMENTAT UN 37,6%

L'autopista AP-7 ha duplicat 

la sinistralitat mortal el

primer any sense peatges

LES FRANQUESES. La setmana pas-

sada, després que les càmeres 

amb sistema captador de matrí-

cules de les Franqueses identifi-

quessin un vehicle sospitós d'ha-

ver participat en diversos delictes, 

la Policia Local, en col·laboració 

amb els Mossos d'Esquadra, van 

poder interceptar aquest ma-

teix vehicle carregat de begudes 

i aliments provinents de diver-

sos furts i robatoris. En escorco-

llar-lo, els agents van localitzar 

diversos furts en establiments co-

mercials. Els ocupants del vehicle 

van ser denunciats penalment per 

un presumpte delicte de furt. 

una quantitat important d'ampo-

lles de begudes alcohòliques i de 

conserves d'aliments que, segons 

es va comprovar, provenien de 

POLICIA LOCAL

MATERIAL RECUPERAT  Els lladres havien sostret aliments i begudes

Interceptat un

cotxe amb aliments 

i begudes robades

26% en el tram sud entre el Papiol 

i Ulldecona. En canvi, en els trams 

centrals entre Parets i Barberà i 

de Barberà al Papiol la mobilitat 

ha baixat, principalment per la 

desviació de vehicles cap a la C-33, 

autopista també alliberada, per 

accedir a Barcelona.

Davant les dades de sinistralitat 

registrades a l'AP-7 l'últim any, el 

SCT ha demanat al Ministeri de 

Transports que es redueixi el límit 

de velocitat fins a 100 km/h en 

10 trams amb concentració d'ac-

cidents mortals i greus de l'AP-7 

–un dels quals entre Mollet i Sant 

Cugat–. La mesura se suma a la 

proposta ja anunciada per Trànsit 

anteriorment de reduir la veloci-

tat de 120 km/h a 110 km/h a les 

autopistes alliberades de peatges 

(AP-7, C-32, C-33 i AP-2).

El nombre de morts

en accident ha passat

de 12 a 25 en un any, i

els ferits greus de 37 a 66

En Comú Podem explica el tren gratuït

Militants de Granollers d'En Comú Podem van ser dilluns a l'estació de 
Granollers Centre per informar els usuaris de Rodalies i trens de mitjana
distància sobre la gratuïtat i els descomptes que el govern de l'Estat ha posat 
en marxa aquest setembre i que s'allargaran fins al 31 de desembre, així com 
la rebaixa del 30% del bus interurbà Transgran. En Comú Podem assegura 
que, com a socis del govern espanyol, han hagut "d'insistir" fins aconseguir 
que la rebaixa en els títols de transport públic s'inclogués en el paquet
de mesures del govern de l'Estat per fer front a la crisi energètica i la inflació.

EN COMÚ PODEM

POLÍTICA DEL GRUP FA CAMPANYA A L'ESTACIÓ DE RODALIES

La companyia de subministrament 

d'aigua Agbar ha donat explica-

cions de l'actuació que dilluns va 

haver de fer per reparar una ca-

nonada del carrer Balmes, després 

de rebre queixes dels veïns perquè 

els operaris hi van treballar de nit, 

amb les molèsties per soroll que va 

ocasionar. Agbar explica que es van 

produir dues avaries a la mateixa 

zona que van afectar uns 60 ve-

ïns dels carrers Balmes i Pompeu 

Fabra. Quan els equips van anar 

a reparar la primera avaria, que 

semblava que només afectava una 

escomesa, es va comprovar que la 

fuita també afectava la canonada 

principal, fet que va provocar que 

s'allarguessin els treballs de repa-

ració inicialment previstos per la 

dificultat de localitzar el punt afec-

tat i l'inconvenient d'haver de de-

molir un recobriment de 25 cm de 

formigó que té la canonada i subs-

Queixes dels veïns del

carrer Balmes per la reparació

d'una fuita d'aigua de nit

tituir-ne un tram de 3 m. A les 18 h 

de dilluns el servei va quedar res-

tablert. Posteriorment, a les 22.30 

h, es va rebre l'avís que s'havia 

produït una nova fuita a la mateixa 

canonada. Els equips s'hi desplaçar 

immediatament, malgrat la dificul-

tat d'haver de treballar de nit i les 

molèsties que podia ocasionar. Es 

va valorar que l'objectiu principal 

era restablir el servei al més aviat 

possible. Es van poder avançar les 

tasques d'obra civil a l'arribada 

dels muntadors per evitar molès-

ties pel soroll de la maquinària de 

matinada i, posteriorment, l'equip 

de muntatge va finalitzar els tre-

balls. El servei es va restablir a les 

2 h de la matinada.

Les Franqueses ha renovat la zona 

de jocs infantils del passeig del Ta-

gamament. S'ha desmuntat i retirat 

el terra de cautxú i s'ha substituït 

per un de nou. També s'han repa-

rat els desperfectes dels elements 

de joc i s'han substituït els que 

estaven més malmesos, com el ba-

lancí. Aquest espai ha estat afectat 

per diversos i reiterats actes van-

dàlics, fet que ha escurçat la vida 

útil d'aquests jocs per als infants.

L'ascensor del carrer Aragó de 

Bellavista ja torna a funcionar 

després de finalitzar la reparació 

que necessitava. Aquest elevador 

ha estat inutilitzat durant uns me-

sos a causa d'una avaria provoca-

da per un acte vandàlic. Tot i que 

la reparació es va gestionar en 

detectar la fallada de l'ascensor, 

no ha estat fins fa uns dies que ha 

arribat la peça que ha permès tor-

nar a posar-lo en marxa. ❉

L'ascensor de 

Bellavista, en marxa

Jocs renovats al

passeig Tagamanent

Inscripcions obertes per a Can Font

El Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font, de Corró d'Avall, inicia el 

curs amb noves activitats, tallers i cursos per a totes les edats i de temes 

molt diversos. Les inscripcions per a les persones empadronades va arren-

car dilluns, i aquest dijous s'obre el termini per a les no empadronades.
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C. Bertran de Seva, 2 Bis, Local

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 849 64 53
Mòbil 687 72 83 78

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h

i de 15.00 a 18.00h

C. Girona, 4, local 2

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 032 82 29
Mòbil 623 13 99 32

Horari:

De dilluns a divendres

de 9.00 a 19.00h

ortopediaacasa@ortopediaacasa.com

ESTUDI BIOMECÀNIC 
DE LA MARXA

 Plantilles esportives

 Plantilles infantils

 Plantilles peu diabètic

ESTUDI 
+ 

PLANTILLES 
DE FIBRA 

DE CARBONI
130€

11S
VENDA: 
Demà divendres dia 9 

de 18 a 20.30 h. 

Local del 

C.Sant Jaume, 108.

Dissabte dia 10 

de 17 a 20.30 h.

Davant de Can 

Ramoneda.

TORNEM-HI PER VÈNCER

INDEPENDÈNCIA
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OPINIÓ

Bústia
Imatge del govern català
La imatge que han donat els polítics cata-
lans i Laura Borràs, pot qualificar-se d'es-
perpèntica. Estem servint amb safata al 
govern de l'Estat la desunió que volen per 
a Catalunya. Per desgràcia, ho estem acon-
seguint. Personalment, ni em fio de Laura 
Borràs, ni de la resta de partits. Tot això, fa 
olor de fum, especialment ERC i la CUP. Per 
una banda, durant les declaracions de Lau-
ra Borràs, al final del discurs fa un comen-
tari, deixant patent que ella és indepen-
dentista, com si volgués desviar el discurs 
inicial, en el qual es manifestava lliure de 
culpa per la seva imputació. Per una altra 
banda, ERC, la CUP i la resta de partits van 
donar una imatge d'aprofitar la situació de 
Laura Borràs per a enderrocar-la, com si 
volguessin carnassa.

No entenc com els nostres polítics, que 
se'ls suposa amb bon nivell d'intel·ligèn-

cia, no apliquin aquesta antiga dita: "Els 
draps bruts es renten a casa". No veuen 
que la gent del nostre país no mereix 
aquest lamentable espectacle? No veuen 
que ens estan portant cada vegada més a 
no creure ja en cap partit polític i que estan 
fomentant l'abstenció?

I no parlem de la Taula de negociació, 
que ha estat una pantomima. Només han 
anat a pactar les engrunes que ens dona el 
govern de Madrid. En canvi, quan parlen a 
casa els polítics d'ERC, sembla que vulguin 
menjar-se el món. Ja se sap que, en una 
negociació, no es pot guanyar tot el que es 
demana, però tampoc conformar-se. Ara 
Pedro Sánchez podrà donar la imatge es-
tratègica que ens tenen controlats. No es 
pot jugar amb les il·lusions i esperances 
del poble, i menys encara, amb els que van 
rebre cops de porra l'1 d'octubre del 2017.

CRIS MELO / GRANOLLERS

a independència és una llibertat 
fonamental en una convivència 
políticament democràtica. El 
problema es fa problema quan 

en un Estat hi conviuen diferents pobles 
amb identitats que els fan diferents. La 
raó de les diferències ens la dona la lli-
bertat. I la llibertat és una qualitat inte-
gradora dels éssers humans. També són 
intel·ligents i racionals. La saviesa palesa 
el grau d'intel·ligència i racionalitat en els 
raonaments dels coneixements. És bàsic 
per a les relacions humanes i la progra-
mació dels grups de convivència.  

En aquesta programació, un punt és 
essencial, necessari i imprescindible: la 
globalitat de l'ésser humà: el masclisme 
i el feminisme. Les relacions les compar-
teixen homes i dones. I el primer grup 
de convivència el formen un home i una 
dona. I el segon pas, la presència de fills 
i filles. El primer grup de convivència de 
la humanitat. Les relacions entre grups 
aconsellaran o no formacions de col·lec-
tivitats a base de famílies. La història ha 
començat un procés que dibuixarà en el 
temps una imatge global en base de mol-
tes diferències. Catalunya n'és un dels 
resultats d'aquest procés amb reconeixe-
ments d'identitat i amb la negació de la 
seva personalitat. Un joc en què el poder 

Trista imatge de l'independentisme
polític amb la col·laboració del poder eco-
nòmic ha donat a la història la manipula-
ció del concepte de persona. I la imatge 
resultant és una realitat dels poderosos 
contra els esclaus, malgrat que l'esclavat-
ge conceptualment s'ha eliminat.

Quina és la imatge de Catalunya al segle 
XXI? L'any 2022 el dret a la independència 
de Catalunya està entre l'espasa i la paret 
en què la política independentista cata-
lana ha perdut el nord en la seva navega-
ció. Pateix un greu risc d'enfonsament. La 
imatge de la política catalana palesa una 
pobresa de dibuix que no mereix l'apro-
vat. El joc polític de la manipulació amb 
pell d'ovella per part de l'Estat espanyol 
està fent forat i massa polítics indepen-
dentistes catalans li fan el joc. Hi ha espe-

rança? No la perdo. L'ANC, la Plataforma 
per la Llengua, Òmnium Cultural, UFEC, 
AMIC i, consultant en Viquipèdia, he su-
mat 41 entitats independentistes catala-
nes. Una doble consideració: a) La saviesa 
dels polítics catalans independentistes 
serà global? b) La mateixa pregunta a les 
entitats independentistes catalanes. De 
moment no em puc treure del cap la trista 
imatge de l'independentisme català.

L

Des de fa una dècada, la Diada de l'Onze de Setembre s'ha convertit en una 

demostració de força de l'independentisme al país. Tot i que l'any passat la 

participació ja va ser menor, la d'enguany podria significar un punt d'inflexió 

important en aquesta crida reivindicativa, que cada cop és menys unitària. Fa 

temps que el moviment evidencia discrepàncies rellevants, però l'11-S havia 

estat un punt de trobada. Les entitats sobiranistes, que tot sovint fan crides a 

la unitat d'acció, s'encarregaven d'aglutinar les diferents sensibilitats de 

l'independentisme català. Enguany, el discurs de l'ANC ha fet que ERC no 

se senti benvinguda a la convocatòria i el president de la Generalitat i els 

consellers membres del partit han declinat assistir a la convocatòria de 

l'Assemblea. Sense entrar a valorar la idoneïtat del relat i l'actuació d'uns i 

altres, és lamentable que ni un cop a l'any es trobi un element de consens per 

mantenir la mobilització ciutadana lluny de partidismes i picabaralles. La Diada 

Nacional de Catalunya sembla condemnada novament als ritus que moltes 

administracions, com l'Ajuntament de Granollers, fan com a dia festiu, que no 

reivindicatiu –un vessant que es deixa en mans de partits i organitzacions–. 

I a la ciutadania d'aquest país no li falten motius per fer sentir la seva veu.

LA DIADA 2022, PUNT D'INFLEXIÓ?

Editorial

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

Promou:

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

Capçalera fundada el 2015. Director Abacus Media Jordi Creus Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament 
Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda xlloreda@som.cat José Luis R. Beltrán jlrodriguez@som.cat Carles Riobó criobo@som.cat  Disseny 
Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de 
Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 19.37 h del 7 de setembre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

La política catalana ha perdut 
el nord en la seva navegació i hi

ha risc d'enfonsament. Però 
no perdo l'esperança

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Dimecres comença una nova etapa, un nou 
curs, i és una llàstima que a #Granollers no 
tinguem infraestructura ciclista segura per 
fer que sigui una etapa amb autonomia 
de mobilitat per a tots. Per quan una xarxa 
ciclista segura per anar a l'escola i instituts? 

Uri @urifc75 Pau Llobet Roura @Pau_Llobet

Sé que és una pataleta ultralocal, però, 
l'@ARApolitica ha fet, durant l'estiu, 
entrevistes a alcaldes i caps de l'oposició, 
i en fa una peça resum de temes rellevants 
que han citat uns i altres. Granollers, però, 
no surt! No surt mai enlloc...

L’ACUDIT de Manel Fontdevila
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C/ Josep Umbert, 129 
08402, Granollers

Edifici 
Àgora

  938 706 408

agora@agora-sa.com
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El primer semestre de 2022 va ba-tre en llocs de treball i afiliació a la 
Seguretat Social. Així ho ha posat 

de relleu la Cambra del Vallès Ori-

ental, que cada trimestre fa balanç 

de les principals dades econòmi-

ques de la comarca. La Cambra des-

taca, per exemple, que la comarca 

va tancar el primer semestre amb 

154.460 llocs de treball, un 3,8% més que fa un any. En comparació 
als nivells previs a la pandèmia 

(juny 2019), el nombre de llocs de 

treball s'ha incrementat gairebé un 

4%, i és que ara hi ha 5.877 llocs 

de treball més que fa tres anys. De 

fet, des del moment més àlgid de 

la pandèmia (març 2020) ja s'han 

creat 11.183 llocs de treball. 

D'altra banda, al Vallès Oriental registrava a finals del primer se-mestre 186.450 persones afilia-

des, un 2,7% més que en el mateix 

període de l'any anterior. Segons el règim d'afiliació, hi ha un crei-
xement respecte a l'any anterior 

més elevat entre els assalariats 

(4,7%) que entre els autònoms 

(0,4%). Concretament, el mercat 

vallesà ha registrat la xifra més 

alta d'assalariats mai assolida des 

del 2012 –inici sèrie disponible– 

amb 125.110 persones. D'aquests 

assalariats, el creixement ha estat 

més elevat en les empreses de més 

arxiu

JAUME ARAGALL  President de la Cambra del Vallès Oriental

TEIXIT PRODUCTIU  LA CAMBRA VALORA POSITIVAMENT L'EVOLUCIÓ DE L'ECONOMIA VALLESANA

grandària. Segons la residència 

padronal, en lloc de la seu de l'em-presa, els afiliats han augmentat 
un 2,7% a la comarca respecte a l'any passat, fins a les 186.450 per-

sones a finals de juny, la xifra més 
alta des del 2012. En relació amb el nombre d'em-preses (comptes de cotització), a 

la comarca hi havia a finals de juny 
11.836 empreses (tres comptes 

més que l'any anterior), una esta-

bilitat que també s'ha reproduït 

al conjunt de Catalunya. Respecte 

al primer trimestre de l'any, però, 

s'ha produït un lleuger descens de 41 comptes de cotització (-0,3%). I paral·lelament a l'evolució po-

sitiva de les dades de teixit em-presarial i ocupació, el nombre 
d'aturats era al juny de 19.168 

persones, la xifra més baixa des 

del juliol del 2008. Aquestes da-des fan que l'estimació de la taxa 
d'atur a la comarca fos al juny del 

10,5% al juny, la segona més baixa 

dels últims 15 anys. i

El nombre d'assalariats 
creix un 4,7% en un any

EMPRESES  LA FIRMA MEXICANA TÉ UNA FILIAL A CORRÓ D'AVALL

Planificació del tempsNova junta del Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa
Entre els cursos i formacions que ha

programat Can Muntanyola per aquesttrimestre, n'hi ha un de planificació i gestió
del temps. Es farà en tres sessions, els

dies 15, 22 i 29 de setembre de 9.30 a 13 h.

El Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya, associació integrada a
la UEI, ha renovat la junta directiva. L'entitat està liderada per Sílvia Giralt, a qui acompanyen Yolanda López (vicepresidenta), Naiara Puertas(secretària), Montse Nespler (tresorera), i Verónica Duran i Concepció 
Solà (vocals). Susana Berenguel (UEI) continuarà com a secretària general.

ECONOMIA

LES FRANQUESES. La filial espa-

nyola de la firma mexicana Risoul  

–Risoul Ibérica– distribuirà a Ca-

talunya els sistemes d'automa-tització i informació industrial 
de la companyia nord-americana 

Rockwell Automation, un gegant 

del sector amb 24.500 emple-ats a tot el món i clients a més 
de 100 països. Ho farà des de la 

seva seu del polígon Congost de 

les Franqueses, on també atendrà 

els clients de Rockwell a les àrees 

de venda presencial, consultoria d'aplicació de productes i consul-
toria per a fabricants de maquinà-

ria. Fonts del grup nord-americà asseguren que la col·laboració 
amb Risoul serà "clau" per con-

solidar la seva oferta de serveis 

al mercat català. "Risoul és un 

dels millors distribuïdors de 

Rockwell Automation a l’Amè-

rica Llatina. Coneix l’empresa, 

els nostres productes i el mo-

del de negoci, de manera que la 

seva aportació al mercat català 

és clau per consolidar l'oferta 

de serveis de valor afegit als 

clients". L’empresa nord-ameri-

cana afegeix que, com a distri-

buïdor especialitzat, Risoul no 

només comercialitzarà els pro-ductes d'automatització i control 

de Rockwell, sinó que també de-

senvoluparà l'enginyeria digital, 

les solucions de ciberseguretat i 

els programaris necessaris per als 

consumidors. Amb aquest acord, 

Rockwell pretén reforçar l’experi-

ència dels seus clients en automa-tització industrial, digitalització i altres tecnologies. Per fer-ho, 
les dues firmes han creat un sis-tema d'informació d'última gene-ració i un inventari de productes 

que permeti la "disponibilitat 

immediata" dels productes de 

Rockwell, que Risoul distribuirà 

en un termini màxim de 48 ho-res gràcies a la gestió logística de 
proximitat que aplicarà des de les 

Franqueses. El conseller delegat 

de Risoul, Gerardo Ayala, apunta que la col·laboració amb Rockwell 
"permetrà ampliar l'eficièn-

cia, la seguretat i la rendibili-

tat" dels projectes de l'empresa 

nord-americana a Catalunya. 

Risoul distribuirà des de

les Franqueses els sistemes 

d'automatització de Rockwell

La seu del polígon 

Congost serà el referent 

a Catalunya del gegant 

industrial nord-americà

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-

ental proposa un itinerari formatiu 

gratuït de 15 hores adreçat a enti-

tats i organitzacions que vulguin 

posar en valor la presa de decisions col·lectives i la participació dels 
socis i treballadors com a element de creixement intern. La formació, 
a través de la plataforma Zoom i a càrrec de la cooperativa Ensó SCCL, 
consta de dues sessions formatives 

el 13 i 20 de setembre i tres sessi-

ons de treball col·laboratiu, el 28 

de setembre i el 5 i 19 d'octubre, i 

també preveu acompanyament in-dividualitzat a cada organització. 

La UEI ha obert les inscripcions per 

a un curs de màrqueting digital per 

fer créixer els projectes empresa-rials. És una formació gratuïta i 
presencial que es farà els dilluns i 

dimecres del 19 de setembre al 16 

de novembre, de 18 a 21 h, a la seu de la UEI, al polígon Palou Nord. 
El curs abordarà com aconseguir 

els objectius de màrqueting digital 

d'un negoci, conèixer l'audiència i 

oferir solucions correctes als seus 

problemes, gestionar i mesurar les 

accions i publicacions a les xaxr-

xes, i crear i implementar estratè-

gies digitals eficaces. i

Introducció

del cooperativisme 

a les gestories

Curs gratuït de

màrqueting digital a 

la Unió Empresarial
Del 20 de setembre al 4 d'octubre s'impartirà la formació en línia per 
a gestories Aquí assessorem l'ESS. 

Les inscripcions, gratuïtes, ja es 

poden fer a través del web de l'Ate-neu Cooperatiu. La formació, de 14 
hores –en cinc sessions–, s'adreça a 

gestories i assessories que vulguin 

especialitzar-se en l'economia soci-

al i cooperativa. S'hi abordaran as-

pectes sobre cooperativisme, com 

els règims laboral, societari i econò-

mic, la fiscalitat, el finançament i els recursos econòmics. La formació 
anirà a càrrec d'ALC Assessors, Gra-

cer, Facto i Col·lectiu Ronda. 

Nova formació

per a entitats de

l'Ateneu Cooperatiu
El caravàning continua guanyant 

adeptes cada any, i aquest 2022 ha estat un punt d'inflexió per al sector. 
Segons dades de Gremcar, el gremi 

de les caravanes, autocaravanes i 

campers adherit a la UEI, aquest estiu s'ha registrat una ocupació 
del 90% en aquest tipus de turisme. 

"Mai no s'havia viscut aquesta 

situació des de principis de juny. 

Des del primer moment hem tin-

gut una ocupació al voltant del 

90% al juliol i l'agost", diu Susana 

Colom, presidenta de Gremcar i ge-

rent de Libertium. Catalunya té una 

una flota de més de 800 caravanes, 

autocaravanes i campers, de les quals una gran quantitat són desti-
nades al lloguer, amb un preu mitjà 

de 150 euros diaris segons la gran-dària i la mena de vehicle. Per a Co-lom, la visió del sector ha canviat ra-

dicalment els darrers anys. "Abans 

es pensava que qui llogava o 

comprava una autocaravana ho 

feia per estalviar, i ara és per ex-

perimentar una manera diferent 

de vaitjar". Aquest canvi ve donat, 

sobretot, per les noves generacions, 

més interessades per aquest model 

de "més privacitat, més llibertat i 

més seguretat".  

El sector del caravàning

registra una ocupació del 90%

La taxa d'atur de la 

comarca és ara del 10,5%, 

la segona més baixa

dels últims 15 anys
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LES FRANQUESES. Cepex, filial del 

grup Fluidra dedicada al sector de 

la conducció de fluids, ocuparà una 

nau logística de nova construcció 

al polígon Pla de Llerona. Es trac-

ta d'un espai de 10.900 metres 

quadrats de superfície, dels quals 

9.762 es destinen a magatzem, 

946 a oficines i vestidors i la resta 

corresponen a edificis auxiliars. A 

més, la nau té un pati exterior que 

permet la maniobra de vehicles 

pesants i places d'aparcament.

L'immoble, que pertany a la 

immobiliària Aristeas Lógica, ha 

estat desenvolupat per la cons-

tructora AC7 d'acord amb els es-

tàndards "més alts de qualitat 

i sostenibilitat", expliquen les 

companyies involucrades, i el seu 

disseny està pensat per a operati-

ves de clients logístics i industri-

als. La nau compta amb una alça-

da lliure a planta baixa superior 

a 11 metres i 10 molls de càrrega 

i, a més, disposa de certificació 

BREEAM Very Good. La compa-

litzada en la fabricació de vàlvules 

i accessoris en materials termo-

plàstics en mercats com el de pis-

cina, risc i conducció industrial. 

Actualment, Cepex compta amb 

dues instal·lacions més al Vallès 

Oriental: al polígon Palou Nord de 

Granollers i a la Garriga.

nyia destaca les "bones comuni-

cacions" del polígon franquesí, 

situat a 50 quilòmetres de l'aero-

port, 43 quilòmetres del port i 38 

quilòmetres de Barcelona. 

Mitjançant aquesta nova instal-

lació, Cepex busca racionalitzar i 

expandir la seva activitat, especia-

X.L.

EMPRESES SERÀ LA TERCERA INSTAL·LACIÓ A LA COMARCA D'AQUESTA FILIAL DEL GRUP FLUIDRA

Cepex ocupa una nau d'11.000 
metres al polígon Pla de Llerona

LOGÍSTICA  La firma, especialitzada en vàlvules i materials termoplàstics

L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Primera sentència que 
condemna Triodos per la 
comercialització de CDA

Finalment, un jutjat ha dictat la 
primera sentència que con-
demna l’entitat neerlandesa 
Triodos Bank per no proporci-
onar als seus clients informació 
suficient sobre la naturalesa i 
els veritables riscos d’adquirir 
els Certificats de Dipòsits d’Ac-
cions (CDA) comercialitzats pel 
banc. La sentència, dictada a 
Navarra pel Jutjat de Primera 
Instància número 1 d’Iruña, 
obliga Triodos a retornar 
tots els diners invertits per 
la seva clienta en l’adquisició 
d’aquest producte financer 
juntament amb els interessos 
legals generats des del mo-
ment de la compra.

El passat mes de març, des 
d’aquestes mateixes pàgines 
del SOM, ja publicàvem un arti-
cle on denunciàvem la situació 
de les més de 7000 persones 
que a tot l’Estat (més de 4000 a 
Catalunya)  han adquirit els CDA 
de l’entitat i que fa més de dos 
anys que no poden accedir als 
seus estalvis d’ençà que el pro-
pi Triodos va decidir suspendre 
l’activitat del mercat intern on 
es gestionaven les ordres de 
compra i venda d’aquest pro-
ducte. Una situació que resul-
tava inimaginable quan aquests 
clients van comprar uns CDA 
que consideraven un produc-
te absolutament garantit pel 

banc i que se’ls va assegurar 
que l’entitat recompraria en el 
moment que volguessin recu-
perar el valor de la inversió. Per 
contra, el mercat on vendre els 
CDA continua suspès, Triodos 
s’ha desdit de posar en marxa 
el procés restringit i limitat 
de recompra que va anunciar 
a principis d’any i l’única pers-
pectiva d’accés als seus diners 
pels tenidors de CDA és la futu-
ra i encara incerta creació d’un 
Sistema Multilateral de Nego-
ciació (SMN) on suposadament 
podran tornar a operar amb 
aquest producte, però sempre 
amb la certesa d’assumir enor-
mes pèrdues en el valor de la 
seva inversió. Una perspectiva 
ben fosca per a unes persones 
que confiaven els seus estalvis 
a una entitat que pregona un 
model bancari allunyat de l’es-
peculació i l’ànim de lucre habi-
tual en el sector.

Sortosament, i malgrat que en-
cara no és ferma, la sentència 
dictada pel jutjat navarrès ali-
menta l’esperança de totes les 
persones que des de fa mesos 
ens visiten per tal de reclamar 
judicialment la devolució dels 
seus diners invertits en CDA, 
doncs avala la tesi defensada 
pel nostre despatx que la in-
formació proporcionada per 
Triodos era insuficient per 
poder preveure el risc que ha 
acabat materialitzant-se i s’ha 
alterat de forma substancial la 
naturalesa del propi producte 
com a conseqüència de la va-
riació de les seves principals 
característiques i en la forma 
de relacionar-se amb el mercat 
per obtenir liquiditat. Circums-
tàncies que, en ambdós casos, 
conviden a considerar, tal i com 
ha fet la magistrada, que s’han 
vulnerat greument els drets
dels clients i les clientes que 
van confiar en Triodos a l’hora 
d’adquirir un producte que ha 
esdevingut un veritable parany 
pels seus estalvis. 

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

Les empreses APEN Solucions In-

formàtiques i Arquivet, de les Fran-

queses, han estat seleccionades per 

participar en l'11a edició del pro-

grama Accelera el creixement, im-

pulsat per Pimec i la Diputació per 

ajudar al desenvolupament de 50 

pimes de la demarcació mitjançant 

un acompanyament personalitzat. 

L'empresa granollerina Pardira 

Premium SL, dedicada al comerç a 

l’engròs de productes alimentaris, també se n'ha bene�iciat en l'última 
edició. Entre d'altres, el programa 

ajuda les pimes en la transformació 

digital, la comercialització de pro-

ductes i serveis, la internacionalit-zació i el reforç �inancer. 

Accelera el

creixement tria dues 

pimes franquesines

25a Fira al Carrer de Gran Centre

Unes 60 botigues i serveis adherits a Gran Centre i també a altres entitats 
comercials de la ciutat van participar dissabte en la 25a edició de la Gran 
Fira al Carrer, una jornada en què les botigues treuen l'estoc i els productes 
de temporada i les empreses ofereixen els seus serveis amb descomptes i 
promocions. L'activitat va comptar amb exhibicions i una actuació musical.

S.V.

Del 21 de setembre a l'11 d'octubre, 

les empreses de la comarca podran 

presentar candidatura a una nova 

convocatòria dels premis Lismivo, 

que tenen com a objectiu reconèi-

xer la tasca social de les empreses 

en la integració laboral de persones 

amb diversitat funcional. 

Nova convocatòria 

dels premis Lismivo
Increment de l'atur el juliol i agost
Com és habitual a l'estiu, l'atur ha crescut a la comarca durant els mesos de juliol i agost. Aquest últim mes ho ha fet en 703 persones (+3,6%), 
fins a les 20.143 persones desocupades al Vallès Oriental. Tot i això, la xifra és un 8,8% inferior a la que hi havia l'agost de l'any passat. Per 
municipis, a Granollers ha augmentat l'atur a l'agost en 105 persones (+3,4%), fins a les 3.217, i a les Franqueses hi ha ara 987 persones deso-cupades, 26 més que al juliol (+2,7%). Respecte a l'agost de l'any passat, ara hi ha 375 aturats menys a Granollers (-10,4%) i 170 a les Franque-ses (-14,7%). La taxa d'atur als dos municipis és del 10,5%.
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L'ofensiva de productes 

electrificats de Nissan pren 

forma amb l'estrena de la 

nova i quarta generació de 

l'X-Trail. Fins ara ja se n'han 

venut gairebé set milions 

d'unitats a tot el món, fet 

que el converteix en un dels 

vehicles familiars d'aventura 

més populars. Per a aquesta 

nova versió, Nissan s'ha ba-

sat en l'ADN arrelat a les tres generacions 

anteriors de l'X-Trail: disseny musculós, 

utilitat flexible i capacitats avançades de 

tracció a les quatre rodes. El nou X-Trail es-

tarà disponible en configuracions de cinc i 

set places i, entre d'altres, destaca per tenir 

amb tecnologia avançada i un control precís 

gràcies a l'innovador sistema de tracció to-

tal bimotor e-4ORCE, així com és l'únic SUV 

electrificat de set places del seu segment.

D'altra banda, l'X-Trail presenta el sis-

tema e-POWER, un enfocament únic de 

l'electrificació –exclusiu de Nissan– que 

ofereix la sensació de conducció d'un vehi-

cle elèctric sense necessitat de recàrrega. El 

El nou Nissan X-Trail trenca el motlle

SANTI ENRIQUE NISSAN

ctra. del Masnou, km. 15,2, Granollers
Tel. 93 860 18 53 · www.maas.es/nissan

L'APARADOR

DE LA SETMANA

sistema e-POWER del nou X-Trail està com-

post per una bateria d'alt rendiment i una 

motorització integrada amb un motor de 

benzina de relació de compressió variable, 

un generador d'energia, un inversor i un 

motor elèctric davanter de 150 kW. Aques-

ta exclusiva motorització significa que la 

potència a les rodes només procedeix d'un 

motor elèctric, cosa que es tradueix en una 

resposta instantània i lineal a l'accelerador.

A Granollers, el concessioni de referèn-

cia de Nissan està situat a la carretera del 

Masnou: Nissan Santi Enrique, on us infor-

maran de les característiques d'aquest nou 

model de la firma japonesa.

És l'únic SUV electrificat de set places del seu segment
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Ajuts per a la promoció de l'esportQuatre jugadors de l'Spartans, a l'Europeu
L'Ajuntament de Granollers ha obert el
termini per demanar l'ajut per a la promoció de 
l'esport entre els infants nascuts entre els anys 
2006 i 2017. El període per a la presentació
de l'ajut econòmic acabarà el 30 de setembre. 

Oriol Monràs, Pau Navarro, Pau Obregón i Sergi Escobar, de 
l'equip de quad rugbi de l'Spartans, han estat convocats per 
disputar l'Europeu B amb la selecció espanyola. El Campionat 
d'Europa se celebra aquesta setmana a Noruega i Espanya té 
com a rivals en la fase de grup a Àustria, Païssos Baixos i Israel. 

El CB Les Franqueses ha superat 
amb bona nota la vuitena edició 
del torneig infantil i cadet, que va 
aplegar 46 equips en dos caps de 
setmana. Fa dues setmanes va ce-
lebrar la categoria infantil amb 18 
equips i el cap de setmana passat, 
la cadet, amb 28. 

D'entre els participants hi havia 
els principals clubs catalans. En 
categoria cadet els campions van 
ser el Barça masculí i el Joventut 
Badalona femení, i en infantil, el 
Manresa masculí i la UE Mataró 
femení. "Dels 20 equips punters 

catalans, 16 no es perden el tor-

neig de les Franqueses. Estem 

molt contents del nivell tan alt 

del nostre torneig, que ens situa 

en el mapa del bàsquet català 

cada pretemporada", explica el 

El torneig infantil i

cadet aplega 46 equips 

Formació  MATARÓ, MANRESA, BARÇA I JOVENTUT, CAMPIONS

director tècnic del CB Les Fran-
queses, Xavi Resina.

Pel que fa als equips del club, 
només ha participat un en la ca-
tegoria cadet masculina. "Li va 

tocar el grup del Barça i només 

va guanyar un partit, però ha 

guanyat molta experiència amb 

equips d'un gran nivell", asse-
nyala Resina, que explica que en-
guany la base suma 23 equips.  

Quatre pavellons
El torneig ha tornat a experimen-
tar un èxit de participació i per 
aquest motiu ha necessitat un 
quart pavelló. Enguany, s'ha es-
trenat el municipal de Canovelles, 
que se suma al municipal franque-
sí i el de l'Espai Can Prat, i el de 
bàsquet de Granollers. J.L.R.B.

EN PISTA  Un jugador del Barça cadet a la pista franquesinaMillorar la intensitat en defensa i 
mostrar un joc alegre. La premissa 
del sènior masculí del Club Bàs-
quet Granollers és la mateixa que 
la del curs passat, quan va guanyar 
la Copa Catalunya i va rubricar el 
retorn a la Lliga EBA. "L'any pas-

sat ja vam jugar amb la intenció 

de fer-ho a Copa Catalunya com 

si fos un equip de Lliga EBA. 

L'any passat el nostre punt fort 

era la defensa i enguany volem 

afegir-hi un plus més", admet 
l'entrenador Toni Olivares. 

L'equip masculí ja fa setmanes 
que va iniciar la pretemporada, 
però fins al cap de setmana passat 
no va tenir cap partit oficial. El CBG 
va disputar la primera jornada de 
la fase de grups de la Lliga Catala-
na, que servirà per preparar el re-
torn a la Lliga EBA, i va perdre d'un 
punt a la pista del Mataró Homs 
(66-65). Els granollerins van arri-
bar al descans amb un resultat fa-
vorable (26-33), però a la represa 
els maresmencs van aconseguir 
guanyar la partida mitjançant les 
anotacions de Jordi Juanola (23 

punts). El millor del CBG va ser Ar-
nau Murciano amb 16 punts (5 tri-
ples). "Nosaltres sempre volem 

guanyar, però no podem perdre 

de vista que l'objectiu és arribar 

a la primera jornada de la Lliga 

EBA en les millors condicions i 

per això hem de fer que els juga-

dors tinguin una càrrega similar 

de minuts de joc. Així que segui-

rem fent rotacions", assenyala 
Olivares, que es mostra molt con-
tent del rendiment del seu equip 
contra el Mataró Homs: "El prò-

xim rival que tenim és el Mataró 

Parc Boet i en l'última jornada, 

el Joventut de Badalona. Qualse-

vol dels tres rivals nostres, pot 

ser campió d'aquesta Lliga Ca-

BÀSQUET | Lliga EBA  DISPUTARÀ UN MÍNIM DE TRES PARTITS ABANS DE L'INIICI DEL CURS ESTATAL

El CBG masculí es prepara 
a la Lliga Catalana per a EBA

CBLF

CBG MASCULÍ - MATARÓ PARC BOET
Dissabte, 10 - 17.45 h Granollers

EN JOC  El granollerí Jordi Auró defensa un atac de Pol Cánovas

MATARÓ HOMS

talana i seguim amb opcions de 

passar a la Final a Vuit".
La fase final de la Lliga Catalana 

es disputarà el cap de setmana del 
24 i 25 de setembre i l'inici de la 
Lliga EBA tindrà lloc una setmana 
després i el CBG s'estrenarà a la 
pista del CB Igualada. 

La Copa Catalunya femenina
El sènior femení del CBG iniciarà 
la temporada de la Copa Catalu-
nya el pròxim 24 de setembre a la 
pista del CB Igualada. Pel que fa al 
primer partit com a local, el con-
junt femení rebrà l'1 d'octubre el 
Sama Vilanova. Enguany, la copa 
catalana tindrà un sol grup de la 
fase prèvia. J.L.R.B.
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HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

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

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

Posem a l’abast del teu negoci tot un 

ventall de serveis que donen solucions 

a les vostres necessitats: 

Selecció de professionals qualificats

Plans de recol·locació 

EU Recruiting 

Trainees & Graduates

Externalització de RR.HH 

Suport en el canvi del procés executiu 
i de gerència 

ESTRENA NOVES 

OFICINES

Amb unes noves oficines, 

més dinàmiques, i tot 

l’equip en marxa 

oferint solucions a les 

empreses en procés de 

selecció d’oficials amb 

experiència. 

Helpoint té com a objectiu 

ajudar als empresaris 

en la difícil tasca de 

cercar professionals, 

d’aconseguir contractar-

los i de fidelitzar-los. 

Treballem per mantenir 

a la disposició del teu 

negoci una borsa de 

candidats orientats en la 

millor opció laboral, amb 

la disponibilitat real de 

canvi i de manera àgil. 

ET CONVIDEM A LES NOSTRES OFICINES: 

Carrer Foment, 17 1r Granollers 

Parlem?
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El Fraikin necessita oblidar les 

dues derrotes seguides, de la set-

mana passada, amb el totpoderós 

Barça després de disputar amb el 

conjunt blaugrana la final de la 

Supercopa de Catalunya (44-30) i 

la primera jornada de la lliga Aso-

bal (37-26). En tan sols sis dies de 

diferència, l'equip dirigit per An-

tonio Rama va patir dues desfetes   

en pista davant el recent campió 

d'Europa. 

El Fraikin va ser atropellat en la 

final catalana i el dissabte passat 

en la primera part del duel de la 

lliga estatal. En la segona part del 

partit de la lliga, Rama va posar en 

pràctica el canvi tàctic del 5-1 i les 

coses van millorar. "La primera 
part ha estat per oblidar, però 
en la segona hem canviat radi-
calment amb el 5-1, que ens ha 
funcionat molt bé i hem recupe-
rat moltes pilotes", explicava el 

tècnic. Antonio Rama afegia que el 

HANDB0L | Asobal  EL FRAIKIN REBRÀ EL NOVELL DE LA CATEGORIA, EL BM GUADALAJARA

canvi tàctic s'ha treballat durant 

la pretemporada: "Hem mirat 
coses com el 5-1 o el 7 contra 
6, hem de tenir moltes variants 
tàctiques perquè ens podem 
trobar molts equips diferents, 
com passarà a Europa".

El Fraikin es tornarà a posar la 

granota de fer feina divendres amb 

la segona jornada de la lliga Asobal 

contra el BM Guadalajara al Palau 

d'Esports. "És molt complicat co-

mençar la temporada amb dos 
partits contra el Barça. Veurem 
si ara, psicològicament, som su-
ficientment forts per afrontar 
el duel contra el Guadalajara i 
veure que les coses es poden fer 
bé, guanyar i recuperar la confi-
ança", augurava Rama. 

El Guadalajara, que va pujar a 

l'Asobal el curs pasat, va estre-

nar-se amb derrota contra l'Ade-

mar (35-40).  j.l.r.b.

L'Asobal torna al Palau després 
de la desfeta contra el Barça

El KH-7 Granollers de Dolo Mar-

tín no va poder estrenar-se amb 

victòria a la Lliga Guerreras, tot i 

que dissabte durant 55 minuts va 

ser millor a la pista del Mecalia 

Atlético Guardés. Sobre la botzina, 

l'equip local va celebrar el triomf 

amb el gol de Sandra Santiago (24-

23), que feia miques la bona feina 

de les vallesanes, sobretot en de-

fensa. El KH-7 es voldrà refer de 

la derrota en la pròxima jornada 

davant la seva afició, tot i que no 

ho tindrà gens fàcil perquè rebrà 

el vigent campió, el Super Amara 

Bera Bera, que també va caure en 

l'inici de la Divisió d'Honor contra 

el Málaga (31-32).  

"Estem fastiguejades perquè 
crec que hem estat millors en 

Dolo Martín: "El partit 
l'hem perdut nosaltres"

Lliga Guerreras  EL KH-7 REBRÀ DISSABTE EL BERA BERA DESPRÉS D'ESTRENAR-SE AMB DERROTA

el còmput total dels 60 minuts, 
però al final ens han pesat els 
últims 5 minuts i hem perdut 
d'un gol. L'equip s'ha buidat i 
crec que hem fet un molt bon 
partit en l'àmbit defensiu per-
què hem sabut frenar la seva 
millor jugadora. No han pogut 
fer gols fàcilment", explicava 

Dolo Martín en acabar el partit, 

qui admetia que "en atac ens ha 
costat més i el seu canvi defen-
siu a la segona, a defensa ober-
ta, 5 a 1, se'ns ha entravessat".

A la mitja part, el KH-7 guanya-

va 12 a 14, però a la represa tan 

sols va aconseguir marcar 9 gols, 

que va fer dictar sentència contra 

les vallesanes. "Al final crec que 
hem perdut nosaltres el partit", 

deia Martín. Martina Capdevila va 

ser la màxima anotadora vallesa-

na amb 9 gols, seguida d'Ester So-

maza, amb 4.

víctor salgado / asobal

El juvenil A de l'Esport Club Gra-

nollers ha guanyat l'11a edició del 

Torneig d'Històrics del Vallès Ori-

ental. L'equip juvenil, que compe-

teix a la Territorial Preferent, s'ha 

imposat 3 a 1 contra el sènior del 

CF Caldes de Montbui, que milita 

a la Primera Catalana –mateixa 

categoria en què està el sènior de 

l'ECG–.

El juvenil granollerí ha estat la 

sorpresa del campionat vallesà, 

que impulsa el Consell Comarcal. 

El torneig va disputar-se la set-

mana passada entre les seus de la 

Roca del Vallès, Sant Antoni de Vi-

lamajor i Cardedeu –seu principal 

El juvenil de l'ECG venç 
el Torneig d'Històrics

FUTBOL L'ESPORT CLUB ÉS LA SORPRESA DEL CAMPIONAT SÈNIOR

i on es van disputar les finals de 

diumenge–. L'ECG va guanyar la 

final contra el teòric favorit i a les 

semifinals va imposar-se contra el 

CF Martorelles, per 2 a 1. 

En aquesta 11a edició del Tor-

neig d'Històrics s'estrenava la 

categoria femenina i l'equip cam-

pió va ser el Palautordera, que 

va imposar-se contra la Penya 

Blanc-Blava la Roca, per 2 a 1.

Pretemporada sènior
Pel que fa al primer equip de l'ECG 

va perdre dissabte contra el San 

Cristobal (2-1) i diumenge va gua-

nyar al Sant Just (3-2).  

El filial femení del KH-7 va descendir a 

la Lliga Catalana la temporada passada 

i ja ha començat la pretemporada amb 

l'objectiu d'arribar amb la màxima 

confiança a la primera jornada. El debut 

en la màxima divisió catalana tindrà 

lloc  el 18 de setembre a la pista de 

la Fundació Sant Vicenç. En aquesta 

categoria també hi ha l'Staci AEH 

Les Franqueses, que s'estrenarà a la 

primera jornada a casa contra el Mubak 

BM La Roca. De la comarca també hi 

ha el Sant Esteve de Palautordera que 

visitarà la pista del Martorell. 

EL KH-7 ATLÈTIC, A 
LA LLIGA CATALANA

LES FRANQUESES PERD LA FINAL EN LA TANDA DE PENALS

L'Ametlla s'imposa al 41è Electrocamps

El CF Ametlla, de la Segona Catalana, ha guanyat la 41a edició del Torneig 
Electrocamps, després d'imposar-se en la tanda de penals contra el CF 
Les Franqueses, que enguany també militarà a la Segona Catalana. El 
torneig franquesí va tenir lloc diumenge i es va disputar en un format de 
triangular. L'Ametlla i Les Franqueses s'havien imposat al partit anterior 
contra el Bellavista milan i en el duel que enfrontava als dos equips van 
empatar (2-2). En la tanda de penals, l'Ametlla va ser superior. D'altra 
banda, el CF Les Franqueses segueix amb la seva pretemporada i ahir, 
dimecres a la nit, va iniciar una nova edició del Trofeu Ajuntament.

electrocamps

DERROTA Yusuf intenta fer una acció d'atac al Palau Blaugrana

FRAIKIN BMG - BM GUADALAJARA

Divendres, 9 - 20.30 h Granollers

KH-7 BMG - BERA BERA

Dissabte, 10 - 16 h Granollers

Tot i la primera derrota en par-

tit oficial, el sènior femení va mos-

trar bones sensacions i la plantilla 

confia donar la sorpresa contra 

el Super Amara Bera Bera, tam-

bé amb fam de triomf. Sobretot 

necessita mantenir la bona tasca 

defensiva i millorar en atac per 

mostrar-se més competitives.  

ecg

CAMPIONS Celebració al vestidor dels juvenils de l'Esport Club



DJ, 8 SETEMBRE 2022 29

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Staci SPAIN  
www.staci.com

También en Alcalá de Henares

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

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

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

LOGÍSTICA 
MULTICANAL 
DESDE 2001

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

NUEVA APERTURA 
8.500 M2

EN AV. SANT JULIÁ, 104 
DE GRANOLLERS
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El paralímpic Jordi Madera va ser 

atropellat dilluns a la rotonda de 

l'avinguda Europa, a Granollers, 

mentre feia un entrenament. L'at-

leta, que s'està preparant per com-

petir a la Marató de Berlín, va ser 

envestit pel darrere per un cotxe. 

"Estava dins la rotonda i girava 

per sortir, quan vaig veure com 

el cotxe del darrere semblava 

que no m'havia vist. Llavors em 

vaig preparar per al cop, perquè 

l'home no m'estava mirant. El 

que no m'esperava era que m'ar-

rossegués uns dos metres, que es 

van fer eterns. Quan me'n vaig 

adonar ja era a terra", explica 

Jordi Madera, que va ser traslladat 

a l'Hospital de Granollers i després 

de vuit hores en observació va mar-

xar cap a casa amb traumatismes al 

braç dret i el coll. Els fets van passar 

a les 11.30 h i tres dotacions dels 

Bombers van intervenir per poder 

treure l'esportista de la cadira de 

ATLETISME | Adaptat  EL PARALÍMPIC ESTÀ ESTABLE AMB TRAUMATISMES AL COLL I EL BRAÇ

rodes de competició, que ha quedat 

molt afectada: "té les dues rodes 

trencades i veurem com m'ho 

puc fer per competir a Berlín". 

Després d'uns dies de descans, 

Madera se sent "afortunat, perquè 

podia haver estat molt pitjor. 

Sempre vaig amb molta precau-

ció, i, a més, porto una banderola 

perquè em vegin els cotxes". "Ara 

estic adolorit, però només penso 

a competir. Tinc per davant les 

maratons de Berlín, Londres i 

Chicago. Fa més de quatre mesos 

que em preparo i sempre entre-

no per aquesta zona", diu l'espor-

tista, que admet que fa anys va patir 

un accident, però sense conseqüèn-

cies més enllà d'una topada amb la 

cadira de rodes.  j.l.rodríguez b.

Jordi Madera és atropellat en 
un entrenament de carretera

j.m. La tercera edició de la Cursa En 

Marxa Contra el Càncer se celebra-

rà el diumenge 2 d'octubre a Gra-

nollers i l'organització ja ha obert 

el període d'inscripcions. La prova 

atlètica, impulsada per l'Associació 

Contra el Càncer, es podrà comple-

tar corrent o caminant. 

El recorregut de la cursa serà de 

5 quilòmetres amb sortida i arriba-

da a la Pista d'Atletisme de Grano-

llers. El tret de sortida està previst 

a les 10.30 h i, a partir de les 12 h, 

hi ha programat una activitat de 

dinamització a càrrec de monitors 

del Club Natació Granollers. 

El preu d'inscripció és de 8,44 

euros i per a infants, de 5,36. Amb 

el dorsal, l'organització inclou una 

samarreta i una bossa del corredor.

Les inscripcions es poden formalit-

zar mitjançant la pàgina web (web.

rockthesport.com) o físicament al 

mateix local de l'associació, l'Any 

Time Fitness, al BMG, al CNG, a l'Es-

pai Wellness i a L'Aire Esports. 

Albert Muntanya, del Finques Fe-

liu-Unió Ciclista Les Franqueses, 

s'ha situat al segon lloc de la clas-

sificació general de la Copa Cata-

lunya júnior. El corredor del club 

vallesà va sumar quatre punts en la 

75a edició del Trofeu Enric Armen-

gol, de Barcelona, que va tenir lloc a 

finals de l'agost, i li permet escalar 

una posició amb 254 punts, amb 

1 més que el tercer, Savekin Ilya 

(CC-Catalunya-Barcelona). 

Muntanya és un dels corredors 

del gran grup català més regular 

i, quan falta només una cursa per 

tancar el calendari de la Copa Ca-

talunya júnior, té opcions d'acabar 

al primer lloc. El líder de la classifi-

cació general és Postarnak Mikhail 

(PC Baix Ebre) amb 284 punts, 30 

més que Muntanya. 

L'última competició del calendari 

de la Copa Catalunya júnior serà el 

24 de setembre amb la 86a edició 

del Gran Premi Ciutat d'El Prat de 

Llobregat. i

La Cursa En Marxa 

Contra el Càncer, 

el 2 d'octubre

Albert Muntanya 

se situa segon 

de la copa júnior

Cursa popular  CICLISME | Copa Catalunya

La Diada de la Bicicleta ja ha obert 

inscripcions i tindrà lloc el pròxim 

25 de setembre. L'activitat espor-

tiva s'emmarca dins els actes de 

la setmana per a la Mobilitat Sos-

tenible i Segura i està organitzada 

per l'Ajuntament de Granollers i 

el Club Ciclista Granollers.

Aquesta edició comptarà amb 

una pedalada popular de caràcter 

lúdic i familiar, apta per a tots els 

públics a partir de 8 anys, amb un 

recorregut d'11 quilòmetres i de 

baixa dificultat que començarà a 

les 10.30 h al parc del Congost. La 

segona modalitat serà la Marxa 

cicloturista, per a practicants ha-

bituals amb bicicleta de carretera, 

amb un recorregut de 52 km. 

Les inscripcions a les dues mo-

dalitats són gratuïtes i s'han de 

fer per Internet (gotzam.com). i

MARXA POPULAR LA INSCRIPCIÓ SERÀ GRATUÏTA I OBLIGATÒRIA

Aquest cap de setmana, el Circuit 

de Barcelona-Catalunya reunirà 

39 equips de 20 països, integrats 

per 170 pilots, en la qual serà 

la 23a edició de les 24 Hores de 

Barcelona d'Automobilisme-Tro-

feu Fermí Vélez. La cursa, a més, 

continua sent una prova adscrita 

al calendari de les 24 H Series, un 

certamen internacional amb els 

millors GTs i turismes.  

Les 24 Hores del 
Circuit reuniran 39 
equips de 20 països

Inscripcions obertes per a la 

bicicletada amb dos circuits

A L'HOSPITAL El franquesí va penjar una fotografia a les seves xarxes socials

L'italià Francesco Bagnaia (Du-

cati) encadena el quart triomf a 

MotoGP després de guanyar diu-

menge a Misano (San Marino), i fa 

baixar un esglaó de la classificació 

general a l'Aleix Espargaró (Apri-

lia). El pilot vallesà va salvar els 

mobles al circuit de San Marino 

amb un sisè lloc, però el triomf de 

Bagnaia el fa baixar fins al tercer 

lloc de la general amb 178 punts, 

a 3 de l'italià i a 33 del líder, Fabio 

Quartararo (Yamaha), que va ser 

cinquè a Misano.

D'altra banda, Pol Espargaró 

(Repsol Honda) es va veure im-

mers en un accident en la primera 

volta del Gran Premi de San Marino 

i no va tenir opció de sumar punts.

La pròxima cursa de MotoGP 

serà al Circuit MotorLand de l'Ara-

gó el proper 18 de setembre.  

MOTOR | MotoGP  POL CAU A LA PRIMERA VOLTA DE MISANO

Aleix Espargaró baixa fins 

al tercer lloc de la general

Resistència
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Torna el vinilFem jocs al carrer

Els col·leccionistes del disc de vinil i els nouvinguts a aquest suport físic tenen una cita, divendres i dissabte, 
al mercat del disc que s’instal·la a partir de les 10 h i durant tot el dia a la Plaça Perpinyà. Ideal per trobar aquell disc que falta per completar discografia.

Coincidint amb l’arrencada de la festa del barri de l’Hostal, el Centre Cívic Nord torna a organitzar una tarda de jocs de taula a l’aire lliure. Serà divendres, de 18 a 20 h i es podrà triar entre una amplíssima oferta de jocs moderns i tradici-onals. En cas de pluja, l’activitat es traslladarà a l'interior.

CULTURA

LES FRANQUESES. Després de les festes majors de Bellavista, Marata i Corró d'Amunt —l'única que se ce-lebra durant l'agost— arriba el torn de la penúltima de les festes fran-quesines. Llerona reprèn l'activitat després de les vacances, però abans disposa de set dies de gresca que ja van començar dilluns i s'allargaran 
fins a la Diada. La comissió Festes 

Laurona ha preparat un dens pro-grama d'actes, amb tots els ingredi-ents: sopars a la fresca, concerts en directe, activitats lúdiques i espor-tives i més. Per fer-ho, compta amb la col·laboració i el suport actiu de l'Ajuntament i de diverses entitats, 
associacions i firmes comercials.Avui dijous, coincidint amb la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu, a l'església de Santa Maria s'oficiarà la missa de festa major (20 h), amb el cant dels goigs de la patrona. Pels més fartaners, a la 
mateixa hora començarà una frank-furtada a la zona d'aparcament de les Antigues Escoles. Els entrepans faran un bon programa doble amb la sessió de cinema a la fresca, a la carpa del Consell del Poble (20.30 h). Qui ho prefereixi, podrà optar per ballar sardanes amb la Cobla 

Llerona reprèn el calendari festiu

FESTA MAJOR  ES LA MÉS LLARGA DE LES QUE ES FAN AL MUNICIPI, AMB SET DIES DE GRESCA, I TINDRÀ L'HUMORISTA PEYU COM A CAP DE CARTELL

XAVIER SOLANAS

BOTIFARRADA  Una de les cites gastronòmiques més concorregudesNova Vallès a l'església de Santa Maria (21 h). I per rematar el dia, les Antigues Escoles acolliran la 8a edició de la Nit de Pòquer (21 h).L'endemà divendres una unitat mòbil estacionada a l'aparcament de les Antigues Escoles centralit-zarà una cap de sang, de 17 a 21 h. Tots els donants seran obsequiats amb un tiquet gratuït per a la boti-
farrada que es farà a la nit. Per fer-ho, només cal demanar cita prèvia 

a través del web donarsang.gen-

cat.cat. Al vespre, la canalla podrà gaudir d'un espectacle infantil a la carpa del Consell del Poble (19 h), que precedirà a la botifarrada popular (21 h) a l'aparcament de les Antigues Escoles. Els assis-

tents hauran de fer reserva prè-via —per un import de 6 lauros, la 
moneda "oficial" de la festa llero-nina— a la Casa de la Mestra. La nit s'allargarà amb l'espectacle 

L'home orquestra (22.30 h) a la carpa del Consell del Poble, pel qual també caldrà fer reserva. Es tracta d'un monòleg paròdic del 
popular humorista Peyu. En aca-bat, es podrà triar entre la Nit Jove a l'aparcament de les Antigues Es-coles amb Flavo&Gala Dj (24 h) o 
la festa Good times pels no tan jo-ves, amb Dj Puku i Dj Fèlix servint música dels 80 i els 90 a la pista de la Zona Esportiva Municipal.Dissabte l'activitat començarà a les 10.30 h amb una activitat de zumba a les Antigues Escoles que se simultaniejarà amb el 7è Campionat de FIFA a la carpa del Consell del Poble. A partir de les 11 h també es podrà triar entre dues activitats, el Mini tir amb arc (a partir de 5 anys) o Lleronins per 

les alçades, la prova d'escalar cai-xes de cervesa a l'aparcament de les Antigues Escoles. I al punt del migdia arribarà la refrescant festa de l'escuma. Ja a la tarda, a les 18 h, es farà un espectacle infantil a les Antigues Escoles i a la mateixa 
hora el grup Toc Toc Teatre Lau-rona portarà a escena l'espectacle còmic i musical Glups al Casal Cul-

tural. La representació tindrà un 

import de 3 lauros i inclourà un sorteig. La jornada es clourà amb el sopar de festa major (21.30h), 
que inclourà el lliurament de la placa al civisme i una sobretaula que s'allargarà amb el ball a càr-rec de l'orquestra Motherfucker sota la carpa del Consell del Poble.Per aquest àpat també cal fer re-serva prèvia, amb recollida de 
tiquets i pagament a la Casa de la Mestra. El preu és de 26 lauros pels adults i 6 pels menors d'11 anys.El diumenge, darrera jornada de la festa major i Diada nacional, es llevarà amb la missa de la copatro-na de Llerona, Santa Margarida, i la benedicció dels panets (10.45 h) a l'església de Santa Maria. A partir de les 11 h tota la família podrà practi-car tir amb arc o jugar a les bitlles catalanes a les Antigues Escoles, 
mentre que a la carpa del Consell del Poble es disputarà el 13è campi-onat de tennis taula. A partir de les 11.30 h s'hi sumaran en aquest ma-teix espai jocs de taula infantils i fa-miliars. A la tarda, el grup Ambauka oferirà l'espectacle i concert De cap 

per avall a les Antigues Escoles (17 h) i el grup La Vella Lola protagonit-zarà una cantada d'havaneres amb l'obligat tast de rom cremat a la car-pa del Consell del Poble (19 h). El llançament de focs artificials (21 h) posarà la cloenda de la festa major 2022 a les antigues Escoles.  

L'Hostal celebra la 33a edició de la festa de barri. I ho fa encetant una nova etapa, deixant enrere els dos 
anys marcats per la pandèmia i 

tractant de tornar a gaudir plena-ment del que l'associació de veïns organitzadora considera com una 
de les festes capdavanteres i més 

veteranes de la ciutat.L'activitat començarà divendres amb el bingo popular (22 h), ama-nit amb música, a l'escenari del carrer Lledoner, que serà el marc de les activitats principals. La mú-sica continuarà amb la Disco Party (23.30 h), una veritable sessió de discoteca amb ambientació i mú-sica dels anys 80 i 90 de tots els 
estils i moltes sorpreses.Dissabte els més petits podran 

L’Hostal recupera la festa de barri 

després de dos anys en blanc

ARXIU

n Coincidint amb la festa, al vestíbul 
es podrà visitar l'exposició Granollers. 

Els nostres barris, la nostra història, un 
recull d'imatges dels barris de la ciutat 
organitzada per la Federació d'Associ-
acions de Veïns amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i l'Arxiu municipal. 

EXPOSICIÓ HISTÒRICA 
AL CENTRE CÍVIC NORD

BINGO POPULAR  Els veïns i veïnes es retrobaran amb cites tradicionals 

gaudir d'un parc d'atraccions amb inflables al carrer Lledoner (de 10.30 a 12.30 h i de 17 a 19 h). Donarà pas a una Holi Fest (12.30 h) multicolor i amb animació a la plaça del Centre Cívic Nord i a una 

sessió de cinema familiar amb la projecció de la pel·lícula d'ani-
mació Tadeo 2. El secreto del Rey 

Midas (19 h). A la nit tindrà lloc el tradicional sopar al carrer (21 h) i en acabat l'Orquestra Liberty posarà música a un ball a la fresca (22.30 h), combinant cançons ac-tuals amb clàssics de tota la vida.Diumenge s'oficiarà la missa de festa major a l'església dels frares. El matí estarà ocupat per un concurs de dibuix amb lliurament de premis (10.30 h), l'ofrena floral de l'11 de setembre de l'AV i de la comissió de festes a la plaça del mateix nom, seguida d'un espectacle d'animació infantil a càrrec de Carles Cuberes (12 h). Amb la gana feta, tothom farà cap a la paella popular (14 h). 

Avui, dijous, encara hi ha temps per recollir el tiquet al Centre Cívic, de 17 a 19 h (2 euros pels socis i 5 pels no socis). A la tarda es farà un ho-menatge a la gent gran (17 h), amb un berenar obert a les persones més grans de 65 anys. Les inscrip-cions encara es poden fer avui, de 17 a 19 h al mateix equipament. El 
cantant Christian Domenech serà l'encarregat de posar el punt final a la festa amenitzant un ball de tarda 

al Centre Cívic (19.30 h).Per tal d'anar sumant anys i man-tenir la capacitat organitzativa, des de l'AV fa una crida a la participació. El seu president, Xavi Macanás, ex-

plica que "tenim la intenció –gai-

rebé la necessitat– d'ampliar el 

nombre de persones que ens aju-

den a organitzar totes les festes. 

En tot aquest temps sense activi-

tat hi ha hagut baixes i hauríem 

de recuperar efectius".  
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EFEMÈRIDE  ENTRE 3.000 I 3.500 ESPECTADORS VAN ASSISTIR A UNA VETLLADA IRREPETIBLE AL PALAU D'ESPORTS, GAIREBÉ UN ANY DESPRÉS DE LA SEVA ESTRENA

Trenta anys de Trobadors i Joglars
La històrica actuació al Palau d’Esports durant l’any olímpic –amb Alberti, Moustaki, 

Ibáñez i Bonet– va tenir impacte mediàtic i va aixecar polseguera política a la ciutat

El programa de la festa major de 

1992, ara fa 30 anys, tenia l’actriu 

Lloll Bertran com a pregonera i 

incloïa esquers llaminers, com 

Pepe Rubianes, Els Pets o un duel 

teatral entre Pep Munné i Silvia 

Munt. Però no van ser aquests els 

noms que van ocupar els titulars. 

Aquella edició també va ser la de 

l’estrena de Trobadors i Joglars, 

un concert amb un cartell de luxe 

i una aposta ambiciosa per situar 

Granollers en la primera divisió 

dels esdeveniments culturals del 

país. L’ideòleg d’aquella operació 

va ser el cantautor lleidetà Xavi-

er Ribalta, un personatge contro-

vertit que aviat es convertiria en 

assessor cultural de l'Ajuntament.

La nit del 28 d’agost, entre 

3.000 i 3.500 espectadors, segons 

l'organització, van assistir a una 

vetllada irrepetible al Palau d’Es-

ports. Persones de totes les edats 

—majoritàriament “entre la 

trentena llarga i la quarantena 

més o menys curta”, en paraules 

del crític musical Jaume Campru-

bí —, arribades de tots els punts 

de l’Estat i que, en teoria, havien 

pagat les 3.000 pessetes de l'en-

trada. Les expectatives d’omplir el 

recinte —amb un aforament per 

a unes 4.500 places— no es van 

complir. Tot i això, es pot conside-

rar com el primer ple de l’equipa-

ment olímpic pel que fa a un acte 

musical. 

Pocs minuts abans de les 11 h, 

amb uns 20 minuts de retard sobre 

l’horari previst, la mallorquina Ma-

ria del Mar Bonet va ser la primera 

a aparèixer dalt de l’escenari. Fidel 

al mestissatge musical mediterra-

tornada mentre el poeta comu-

nista aixecava el puny en senyal 

de victòria" en un clímax verita-

blement emocionant i colpidor.

Després de gairebé quatre hores 

de música i de viatge generacional, 

Ibáñez va adreçar-se als presents 

per assegurar-los que “el fet que 

sigueu aquí farà que Granollers 

es converteixi en un punt de 

trobada de trobadors i joglars”. 

Aquestes paraules només van ser 

profètiques a mitges. El concert, 

ja convertit en festival anual, va te-

nir 16 edicions més, però amb una 

trajectòria erràtica i uns continguts 

irregulars. Amb el pas del temps es va anar esllanguint, fins que el 2002 
es va assajar una fórmula d'àmbit ALBERTI El veterà poeta andalús va ser el centre de totes les atencions

j. garcia/revista del vallès/arxiu municipal

ni, durant uns tres quarts d’hora va impregnar d’aires àrabs i flamencs 
títols tan coneguts com Què volen 

aquesta gent?, Cartes a l'exili o El pi 

de Formentor.

Gairebé a la mitjanit la relleva-

va Georges Moustaki. El cantautor 

francès d'origen grec va saber es-

tablir un intens grau de comunió 

amb el públic i també va recórrer 

a un cançoner infal·lible, enca-

denant Ma liberté, Le métèque o 

Marche de Sacco et Vanzetti. 

Després d’un breu descans, a la 

segona part, a quarts de 2 de la ma-

tinada, un públic entregat aplaudia 

l’aparició del poeta Rafael Alberti i 

del cantautor Paco Ibáñez. L’un ti-

tubejant, l’altre extravertit. Com a única escenografia, un gran cavall 
de fusta, en al·lusió a A galopar, 

la poesia de connotacions políti-

ques —escrita per l'andalús, mu-

sicada pel valencià— que s'havia 

convertit en l'emblema de la seva 

associació creativa. Tots dos van 

anar intercalant poemes i cançons. 

Assegut en una cadira de vímet, 

Alberti va recitar poemes propis 

i de Manrique, Quevedo, Góngo-

ra, Lorca, Machado, Hernández o 

Goytisolo, mentre que Ibáñez es va 

posar l'audiència a la butxaca amb 

cançons com Andaluces de Jaén i  

l'emotiva Palabras para Julia.

L'actuació es va convertir, de fet, en un homenatge a la figura d’Al-
berti, que aleshores tenia gairebé 

90 anys. Els tres intèrprets van 

destacar la importància que tenia 

el fet que aquella nit el poeta del 

Puerto de Santa Maria estigués 

amb ells, per fer la poesia encara més viva. Per reafirmar-ho, a la recta final, cap a quarts de 3 de la 
matinada, tots quatre van interpre-

tar plegats l'esperada A galopar, 

amb el públic eufòric, "corejant la 

comarcal i de proximitat que no va 

reeixir i la cita va acabar desapa-

reixent del calendari cultural. Les 

darreres edicions, que van recupe-

rar musculatura, es van fer el 2006 

i 2007, amb el crític musical Donat 

Putx com a director artístic.  C.RIOBÓ

Georges Moustaki al concurs de rajolers

La presència dels intèrprets a Granollers va deixar alguna escena curiosa. 
Per l'anecdotari queda aquesta imatge que documenta la visita que Georges 
Moustaki va fer durant la setena edició del concurs de rajolers, aleshores 
disputat al parc Torras Villà. El cantautor apareix en segon terme, darrere 
dels rajolers Amador Galí i Joan Josep Biscarri.

pere espaulella/arxiu municipal

n El concert de Trobadors i Joglars 

era, també, una eina de projecció de la 

ciutat. L'equip de govern va treure rè-

dit dels il·lustres convidats —"quatre 

monstres de la cultura universal", 

deia l'alcalde Serratusell—, en una 

roda de premsa. Davant dels periodis-

tes Ibáñez es va deixar anar i va adver-

tir que "des d'Andaluces de Jaén no 

ha canviat res, continuem tenint els 

mateixos senyorets i hem de galo-

par contra les dictadures amagades. 

Abans sabíem qui era el nostre ene-

mic, ara és invisible perquè la dicta-

dura la imposen els mediocres". 

'A GALOPAR' ENCARA 
CONTRA LA DRETA
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Per a la segona edició,

Xavier Ribalta treballava

per portar a Granollers

Dylan o Leonard Cohen

EL CONCERT VA SER UNA APOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN CONVERGENT, SORGIT DE LA MOCIÓ DE CENSURA DE 1992, PER PROJECTAR LA CIUTAT A ESCALA NACIONAL

Acció cultural, reacció política
 [Ve de la pàgina anterior]

A banda de la qualitat artística, 

el concert inaugural del Festival 

de Trobadors i Joglars no es pot 

explicar sense tenir en compte el 

context polític que vivia Grano-

llers aquell 1992. El 22 de maig el 

regidor trànsfuga del PSC Manuel 

Nériz havia propiciat una sona-

da moció de censura per part de 

Convergència i Unió que va tensar 

fortament la ciutat. Des del primer 

moment el nou l'equip de govern, 

encapçalat per l'alcalde Josep Serratusell, va voler marcar perfil 
propi i l'acció cultural va ser un 

dels camps de batalla.

En aquest context, la projecció 

nacional que va tenir el concert al 

Palau va tenir una derivada insos-

pitada. Xavier Ribalta es va conver-tir en una persona de confiança de Serratusell, fins al punt que el va 
nomenar cap del servei de l'àrea de 

Cultura —regidoria que aleshores 

comanava Rosa Ribas— i li va ator-

gar plena llibertat de moviments.

Altres decisions dels nacionalis-

tes van ser la dissolució del Patro-

nat Municipal de Cultura i la subs-

titució del cicle de teatre Tardoral 

per un programa batejat Escena 

Internacional de les Arts, dissenyat 

per Ribalta i que se celebraria du-

rant tot l'any.

Sis mesos més tard la manca 

d'un estricte control administratiu 

va precipitar una nova decisió per 

part d'Alcaldia i les atribucions de 

Ribalta van canviar. Va continuar 

com a assessor de la programa-

ció cultural —en part, gràcies a 

la seva apreciada agenda de con-

tactes—, però al marge de la seva 

administració. Segons Serratusell 

no va ser en cap cas un cessament, 

sinó una manera d'alliberar-lo de 

les tasques burocràtiques i admi-

nistratives, que van ser assumides 

per Joan Comalada.

Els socialistes, a l'oposició, van 

utilitzar el concert com a munició 

per al desgast polític. Criticaven 

sobretot la inversió feta per l'Ajun-

tament en concepte de publicitat 

de l'esdeveniment —poc més de 

10 milions de pessetes— i l'esta-

da dels artistes a l'Hotel Ritz de 

Barcelona durant tres dies. Albert Camps, fins tres mesos abans titu-

lar de l'àrea de Cultura, manifesta-

va que "una cosa és la ressonàn-

cia que ha tingut la festa major 

i una altra molt diferent el seu 

cost. Granollers hauria de ser 

coneguda per les colles i no per 

actes aïllats com el de Troba-

dors i Joglars" i instava el govern 

municipal a informar del cost del 

concert. "La festa major ha cos-

tat el doble que l'any anterior, 

però no s'ha vist el doble de fes-

ta", rematava.

El concert també va provocar 

malestar entre certs sectors del 

teixit cultural. Les colles de Blancs 

i Blaus van mostrar la incomoditat 

pel fet que s'hagués convertit en 

l'eix mediàtic de la festa local, en 

detriment de la cultura popular i 

tradicional. Paco Cruz, aleshores 

cap de la colla Blava, manifestava: 

"nosaltres sempre hem apostat 

perquè al programa figurin es-

pectacles capdavanters, però no 

estem d'acord que aquests es 

converteixin en l'essència de la 

celebració. Els espectacles con-

tractats es poden trobar també 

en altres pobles, però Blancs i 

Blaus només a Granollers. Sense 

colles, que al capdavall són les 

que la identifiquen i marquen la 
diferència, la festa seria un sim-

ple programa d'espectacles".

L'any següent Blancs i Blaus ce-

lebraven el 10è aniversari de la 

seva creació, fet pel qual la segona 

edició del Festival de Trobadors i 

Joglars va ser prudentment tras-

lladada al setembre, per no restar 

protagonisme a l'efemèride.

El llistó estava molt alt i Serra-

tusell no volia rebaixar el nivell 

qualitatiu. En conseqüència, Ri-

balta treballava per portar a Gra-

nollers al nord-americà Bob Dylan 

o al canadenc Leonard Cohen. Pa-

raules majors. El problema era el 

pressupost, xifrat en uns 40 mili-

ons de pessetes i la clau trobar un 

patrocinador que n'aportés una 

part substancial.

El que aleshores Serratusell i el 

seu equip desconeixien és que, per 

sota mà, Ribalta havia registrat el 

nom Trobadors i Joglars, amb la 

qual cosa l'Ajuntament estaria 

obligat a contractar els seus ser-

veis si volgués tornar a reeditar 

un festival amb aquest nom. Un 

article d'opinió a Revista del Vallès 

resumia la situació: "Amb aques-

ta jugada, Ribalta demostra que 

el seu interès comença i acaba 

en si mateix, i que l'Ajuntament 

es va equivocar en confiar en 
una persona que, en nom de la 

ciutat, pretenia assegurar-se'n 

el futur".Al final, la segona edició del 
festival es va celebrar durant tres 

caps de setmana dels mesos de 

novembre i desembre de 1993, 

amb un pressupost "modest" 

de 10 milions de pessetes i una 

fórmula de duets artístics que va 

portar, entre d'altres, a Luis Edu-

ardo Aute i Jaume Escala, Imanol 

i Labordeta, Amancio Prada i Ma-

nuel Vicent, José Agustín Goyti-

solo i Joan Margarit i El Cabrero i 

Miguel Poveda. Raimon hi va po-sar el punt final amb un recital a 
l'auditori del Cercle Cultural de la 

Fundació la Caixa.  C.R.

VIU LA PRIMERA NIT JOVE 
AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS!

 

Entrades a www.escenagran.cat

30 
DE setembre  
19 i 20.45 h

DESCOBREIX 
ELS DIFERENTS 

RACONS DEL TAG 
A TRAVÉS DEL TEATRE, 

DANSA, CIRC I MÚSICA! 
I TAMBÉ HI HAURÀ 

TAPES, DJ… 

I TU!
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LES FRANQUESES. Ja s'ha presentat 

la nova temporada d'arts escèni-

ques per als teatres de les Fran-

queses, amb una programació que 

s'encetarà el 24 de setembre i in-

clou propostes de teatre, música 

i dansa per a tots els públics. La 

major part formen part del Cicle 

Humor & Co i del Cicle d'Especta-

cles Infantils i Familiars.

Teatre Auditori de Bellavista
L'espectacle inaugural serà Soc 

una nou (24 de setembre) de la 

companyia lleidatana Zum-Zum 

Teatre, especialitzada en teatre 

Infantil i juvenil. En aquest mateix 

equipament, Monopoli (29 d'octu-bre) proposarà una reflexió sobre 
la crisi econòmica i la bombolla 

immobiliària a càrrec de la com-

panyia barcelonina Teatre Eòlia, 

inclosa dins el cicle Humor & Co. 

I també dins aquest cicle, Guillem 

Albà i els sis músics en directe de 

La Marabunta tornen amb l'es-

13 propostes de teatre, humor, música
i dansa als escenaris franquesins

ARTS ESCÈNIQUES  ELS ESPECTACLES S'HAN PROGRAMAT AL TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA I AL CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL

GUILLEM ALBÀ

GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA  Presentaran el seu espectacle 'Jaleiu' al Teatre Auditori de Bellavista

pectacle Jaleiu (5 de novembre). 

La companyia d'arts escèniques 

Alçada Mínima, resident a l'espai 

de creació barceloní Fabra i Coats, 

s'ha aliat amb la companyia fran-

cesa Compagnie du Sarment per 

crear La tenda (12 de novembre), 

inserida dins el Cicle d'Especta-

cles Infantils i Familiars. La reco-

neguda companyia de hip-hop, 

dansa i cultura urbana Brodas 

Bros revolucionarà l'auditori amb 

Hipstory (20 de novembre), una 

peça alhora lúdica i didàctica que 

parla de la història de la dansa i de 

la música des de mitjans segle XX fins a l'actualitat.
Un any més —i ja en seran 31, que 

es diu aviat—, Bellavista serà el 

marc del tradicional Concert d'Any 

Nou de l'Orquestra Internacio-

nal Maravella (1 de gener), tot un 

clàssic de les Franqueses. La histò-

ria real d'infants d'arreu del món 

ha inspirat a la companyia Campi 

qui pugui Camí a l'escola (14 de 

gener) que es veurà dins el cicle 

d'Espectacles Infantils i Familiars. 

Finalment, la col·laboració entre 

l'Ajuntament de Mataró i Vania 

Produccions ha donat com a fruit 

Amors (21 de gener), un muntat-

ge que es complementarà amb un 

col·loqui sobre temes de sexualitat 

i gènere després de la funció.

Casal Cultural de Corró d'Avall
En aquest escenari el públic veu-

rà a la jove companyia de teatre 

barcelonina la Melancòmica amb 

l'obra satírica Elles (30 de setem-

bre), dins el cicle Humor & Co. Els 

més menuts es podran estrenar 

amb Taxaaan!!! (8 d'octubre), el 

teatre de funàmbuls de la com-

panyia Circ Xic. Txema Muñoz és 

l'ideòleg, intèrpret i director de 

Lumière (15 d'octubre), una mena 

d'homenatge al cinema mut, men-

tre que la companyia de teatre de 

titelles Pea Green Boat portarà 

el premiat muntatge Gnoma (22 

Més estrenes

Per la seva banda la temporada d’Es-

cena grAn —el projecte de cartellera 

única per a Granollers i Canovelles— 

aixecarà el teló el 24 de setembre amb 

energia, gràcies a l’esperada repre-

sentació de Currents, que es va haver 

de cancel·lar al mes de febrer i del qual 

ara s’han programat dues sessions, a 

les 18 i a les 21 h. Es tracta del vibrant 

espectacle de dansa, percussió i sons 

electrònics de la companyia israeliana 

Mayumaná, que s'inspira en la riva-

litat real que a finals del segle XIX va 

enfrontar dos empresaris i inventors, 

Thomas Alva Edison (creador del cor-

rent continu) i Nikola Tesla (desenvo-

lupador del corrent altern).

'LA BATALLA DELS 
CORRENTS', AL TAG

d'octubre). Com a final de tempo-

rada i en commemoració del bom-

bardeig de 1939, durant el tram final de la Guerra Civil, la compa-

nyia Terra Teatre representarà Els 

darrers dies de la Catalunya Repu-

blicana (28 de gener), la narra-

ció verídica d'uns dies dramàtics 

viscuts per l'escriptor, historiador 

i polític Antoni Rovira i Virgili du-

rant la Guerra Civil.

Tots els espectacles disposen de 

venda anticipada d'entrades des 

de dilluns a través de la platafor-

ma Entrapolis (www.entrapolis.

com) i a les taquilles del Teatre 

Auditori de Bellavista i del Casal 

Cultural de Corró d'Avall, de di-

lluns a divendres de 17 a 21 h i 

dissabtes de 10 a 14 h.  

Una mostra per 

fomentar la lectura 

de llibres il·lustrats

a Corró d'Avall

LES FRANQUESES. Fins al 30 de se-

tembre la Biblioteca Municipal de 

Corró d'Avall acull la mostra 25 

Imperdibles. Ideada com una ex-

posició-joc, té per objectiu donar 

a conèixer 25 narracions il·lustra-

des i àlbums en les quals la imatge 

té una funció rellevant o essencial 

i que els infants no s'haurien de 

perdre en la seva etapa escolar. 

La iniciativa està especialment 

adreçada a infants d'Educació In-

fantil i Primària i a persones inte-

ressades en els llibres il·lustrats i 

pretèn promoure la lectura atenta de llibres gràfics i àlbums, i oferir 
eines perquè els infants desenvo-

lupin el pensament simbòlic.

La mostra està organitzada pel 

Servei de Biblioteca Municipal, 

amb el suport de la Diputació de 

Barcelona. i

LITERATURA

Homenatge pictòric 

de José Luis Sánchez 

al món dels cavalls

L'activitat expositiva torna al Cen-

tre Cívic Nord, al barri de l'Hostal, 

amb la inauguració demà, diven-

dres (19 h), de la mostra Figuras 

ecuestres. Retratos de caballeria, 

amb obra del pintor autodidacta i gran aficionat al món equí José 
Luis Sánchez.

L'exposició vol ser un homenat-

ge al cavall i la mula, animals que 

han acompanyat i han ajudat l'ho-me a evolucionar, fins al moment 
en què van començar a ser substi-

tuïts per les màquines. i

ART



dj, 8 setembre 2022 37



dj, 8 setembre 202238

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 8 al diumenge 11 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 18º  28º 19º  29º 20º  31º 21º

TRADICIÓ  ELS DOS PERSONATGES DUEN LA SIGNATURA DEL TALLER SARANDACA, A ROCA UMBERT

Capgrossos busquen nom
Des del cap de setmana passat la 

marca comercial Caprabo té una 

parella de capgrossos com a nous 

elements de cultura popular per 

dinamitzar les seves accions de 

comunicació, basades en el com-

promís amb els valors tradicio-

nals i de proximitat.Es tracta de dues figures, una 
masculina i una altra femenina, 

vestits amb l'uniforme del tre-

ballador de supermercat de la 

companyia. Tots dos van ser pre-

sentats dissabte, en el marc de la 

Fira Caprabo de Productes de Pro-

ximitat d'Igualada. Es converteix 

d'aquesta manera en la primera firma del sector en disposar dels 
seus propis capgrossos.

Com tants d'altres arreu de Ca-talunya, les figures han sorgit de 
les mans expertes del Taller Sa-

randaca, amb seu a Roca Umbert. Estan realitzats en polièster i fibra 
de vidre, a partir d'un emmotlla-

ment de la peça original en argila i 

un motlle de guix. L'artesà Ramon 

Aumedes explica que "és emoci-

onant que una companyia com 

Caprabo posi en valor els seus 

propis treballadors a través 

d'un element de cultura popu-

lar com els capgrossos".Caprabo ha posat en marxa una 
campanya —que es tancarà demà 

divendres—, per tal de trobar 

noms adients pels dos personat-

ges, a partir dels suggeriments 

fets pels seus clients. La compa-nyia ha donat a escollir entre els 
10 noms masculins i femenins 

més utilitzats pels progenitors 

catalans en el darrer any, segons 

les dades de l'Institut d'Estadísti-

ca de Catalunya (Idescat). La llista completa s'ha publicat a través de 

caprabo

SARANDACA  Els capgrossos són una creació del taller de la família Aumedes

les xarxes socials de Caprabo —

Facebook, Twitter i Instagram— i 

des d'aquestes plataformes es pot 

votar el nom triat, fent menció als hashtags #CapGrossosCaprabo i 

#DeLaNostraTerra. Caprabo sor-

tejarà cistelles amb productes de 

proximitat entre tots els partici-

pants. Un cop batejats, durant els 

pròxims mesos la parella prota-

gonitzarà una gira per les Fires 

Caprabo de Productes de Proximi-

tat de Golmés, a Lleida; Caldes de 

Montbui; Sitges i el Masnou.  

HANDBOL. DIVENDRES 9, 20.30 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - BALONMANO 
GUADALAJARA
Palau d'Esports (Granollers). Amb Carles 
Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 10, 17.45 h
CB GRANOLLERS - MATARÓ PARC BOET
Pavelló del c. Girona (Granollers). Amb
Guillem Raich i Arnau Moya

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

LITERATURA  UN ESPECTACLE DEDICAT A L'ANY GABRIEL FERRATER OBRIRÀ EL CALENDARI

Les Biblioteques de Granollers ja 

tenen enllestida la nova progra-

mació d'activitats per a la nova 

temporada, que comença aquest 

mes de setembre i s'allargarà fins 

al juny de l'any que ve. 

El calendari s'enceta amb dos 

espectacles. El primer, adreçat 

a un públic adult, és Els cossos i 

el temps. Planeta Ferrater (21 de setembre, 19 h), que es farà a la 
Biblioteca Roca Umbert. L'escrip-

tor, traductor i crític literari Llu-

ís-Anton Baulenas i el guitarrista 

de jazz, compositor i professor al 

Taller de Músics Pau Mainé són 

els protagonistes d'una activitat 

emmarcada en la commemoració 

de l'Any Gabriel Ferrater, instituït 

amb motiu del centenari del seu 

naixement i el 50è aniversari de 

la seva mort. Es tracta d'un espec-

tacle poeticomusical de caràcter 

divulgatiu que combina poemes, 

assajos i textos diversos de Ferra-

ter. Una aproximació biogràfica i 

artística a la vida i l'obra de l'au-

Nova oferta d'activitats 

a les biblioteques locals
tor, "amb la idea d'oferir una 

visió més global de l'autor, més 

enllà del poeta".

El segon espectacle, adreçat al 

públic familiar, és Impossible? (1 d'octubre, 11 h), conduït per Ma-

rina Baixas i Júlia Mata a la Biblio-teca Can Pedrals. Narra la història 
de dos personatges que mostren 

com és possible defensar el mar i 

la terra amb actes ben senzills.

Cicles, clubs i laboratoris
El primer trimestre del nou curs, 

les biblioteques conviden els usu-

aris a reflexionar al voltant de dos 

temes concrets: la llibertat de cre-ació i el feminisme. Així, s'ha pro-

gramat el cicle Altres veus, amb 

Abel Azcona, Laura Huerga i Joan 

Sala i la xerrada El feminisme de 

Peppermint Patty, a càrrec de Ma-

rina Valls.

En paral·lel, es manté l'oferta 

de clubs de lectura, amb la visita 

d'autors com Oriol Canosa, Ferran 

Garcia i Jordi Pigem. El club de 

lectura Clàssics al dia i el Club de 

Cinema prenen un nou format, se-

guint el model del Club de Lectura 

i cuina. Tots tres s'estructuraran 

en diversos cicles temàtics inde-

pendents. 

Per a les persones que vulguin 

practicar l'anglès, es proposen 

les activitats dinamitzades per Cambridge School i Inorbis: Li-

brary Talks, Literature and Critical 

Thinking, Story Time (+4 anys) i 

Magic Science (de 5 a 10 anys).

Les biblioteques promouen 

la narració oral i el foment de la 

lectura amb l'Hora menuda, l'Ho-

ra del conte i els clubs de lectura 

infantils i per a joves. A més, en la 

programació infantil i familiar im-

pulsen la creativitat i l'experimen-

tació amb la programació Labora-

tori de lletres i imatges (+5 anys), 

Laboratori de llibre d'artista (+8 

anys i adults), Bibliolab i el club 

Ficció en joc.

Tota la informació de les acti-

vitats i inscripcions referides a 

aquesta oferta es poden trobar 

als mateixos equipaments i al web 

www.bibliotequesdegranollers.cat. 

El període d'inscripció als clubs 

de lectura s'obre el 13 de setem-bre a les 15 h. 
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Viatgers al tren!

El món del ferrocarril provoca fascinació entre moltes 

persones. A les Franqueses té la seu el Centre d’Estudis 

Ferroviaris Via Oberta, que els diumenges organitza 

viatges en un trenet tripulat al circuit de Cal Gavatx, a 

Corró d'Avall (11 a 13 h).

12 hores de música en 

directe al peu del Montseny

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIVENDRES, 9

18 h Diferents ubicacions

33a festa del barri de l'Hostal

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

19 h Centre Cívic Nord

Inauguració de l'exposició Figuras 

ecuestres. Retratos de caballeria. Obres 

de  José Luis Sánchez

DISSABTE, 10

10.30 h Diferents ubicacions

33a festa del barri de l'Hostal

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

18 h Plaça de la Porxada

Diada Nacional de Catalunya: ballada 

de sardanes amb la Cobla Berga Jove

20.45 h Plaça de la Porxada

Diada Nacional de Catalunya: concert 

del Cor Mixt dels Amics de la Unió

21.15 h Plaça de la Porxada

Diada Nacional de Catalunya: 

pa amb tomàquet de la Diada

DIUMENGE, 11

9.30 h Diferents ubicacions 

33a festa del barri de l'Hostal

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
Museu de Granollers 

Dimonis. Ex-orcismes i 

in-orcismes de Verdaguer. 

Fins a l'11 de setembre

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32] 

11 h Plaça 11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya: ofrena 

floral

Dissabte al poble de Tagamanent es  

viurà la segona edició del Taga Fest, 

un festival de quilòmetre zero. Aquesta 

iniciativa vol ser un altaveu pels músics 

de poblacions properes a aquest 

municipi que fa frontera entre les 

comarques del Vallès Oriental i Osona.

El vigatà Quimi Portet oficiarà com 

a cap de cartell d'un programa que 

també inclou els artistes i grups Black 

Plant Garden, Dami, Gebre, La Tribu 

FM, Lola & The Rhinos, Mediterrània 

Band, Mimesotas, Pronto Pra Atacar, Slim Bay Seals, The Gospelizers i Martina 

Burón, guanyadora del talent show Operació Paki de RTV Cardedeu. 

El festival es posarà en marxa a partir de les 11.30 h i oferirà més de 12 hores de 

música en directe. L'oferta gastronòmica es basarà en productes amb certificació 

ecològica, vins provinents de vinyataires lliures, cerveses artesanes locals i aigua 

del Montseny. L'entrada al Tagafest té un preu més que popular, de 5 euros.

Museu de Ciències Naturals

El Venadito-Primats. Fins al 23 
d'octubre

La vida en moviment. Fins a l'11 

de desembre

Centre Cívic Nord

Figuras ecuestres. Retratos de

caballeria. Obres de José Luis

Sánchez. Fins al 30 de setembre

DIJOUS, 8

9 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: diferents activitats

20 h Diferents ubicacions

Festa major de Llerona

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

DIVENDRES, 9

17 h Diferents ubicacions

Festa major de Llerona

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

DISSABTE, 10

10.30 h Diferents ubicacions

Festa major de Llerona

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

14 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: diferents activitats

DIUMENGE, 11

10.30 h Sala de plens

Diada Nacional de Catalunya: La

Catalunya que guanya: l’Onze de 

Setembre i els sentiments que mouen 

el món. Xerrada a càrrec del periodista 

Toni Aira

10.45 h Diferents ubicacions

Festa major de Llerona

[consulteu el programa complert a la 

pàgina 32]

12 h Monòlit del passeig 

del Tagamanent

Diada Nacional de Catalunya: ofrena 

floral, concert de la Coral Xeremella i el 

Cor Camins i ballada de sardanes amb 

els Sardanistes Franquesins i la Cobla 

Genisenca

14 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: diferents activitats

LES FRANQUESES



DJ, 8 SETEMBRE 202240

Tenim cura del present
per garantir el futur

PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR

SEGUIMENT DE 
LA GESTACIÓ I 

ASSISTÈNCIA A PARTS

ECOGRAFIA
3D I 4D

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES

PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL

MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

DIETÈTICA 
I NUTRICIÓ

TRACTAMENT LASER CO2 

PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA 
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

CITA PRÈVIA

    93 255 78 00
Josep Umbert, 2, 2n-2a
08402 Granollers
     659 181 748

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.


