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PRESENTACIÓ  Mercè Alsina, de l'equip assessor del Panoràmic; l'alcaldessa, Alba Barnusell, i el fotògraf Joan Fontcuberta

El festival de cinema, fotografia i nous formats 

audiovisuals s'encetarà el 20 d'octubre 

amb l'epicentre a Roca Umbert, però amb 

activitats a vuit indrets més de la ciutat

El festival Panoràmic, que explora 

la interacció entre el cinema, la fotografia i els nous llenguatges i 
narratives audiovisuals, celebrarà 

la sisena edició del 20 d'octubre 

al 27 de novembre, per segon any 

consecutiu amb una seu desdo-

blada a Granollers i Barcelona. 

Joan Fontcuberta, portaveu de 

l'equip directiu, assenyala que 

"Granollers és el nostre bressol 

i on ens sentim més ben acollits 

i representats", però alhora afe-

geix que a la ciutat comtal se'ls 

ha rebut "amb molta generosi-

tat i interès". Això els ha portat 

a mantenir les col·laboracions ja 

existents i enguany incorporar 

per primera vegada al MACBA.

Durant l'acte de presentació, 

Mercè Alsina, membre de l'equip 

assessor, ha manifestat que el 

Panoràmic s'estén "com una taca 

d'oli" per apropar-se al públic i 

aquesta voluntat es tradueix en un 

increment dels espais de la ciutat 

on hi serà present: Roca Umbert, 

el Museu, el Teatre Auditori, l'Ado-

beria, el Cinema Edison, la Casa 

Clapés, el carrer Mare de Déu de 

Montserrat o el refugi de la plaça 

Maluquer i Salvador.

El festival oferirà 19 exposicions 

entre les dues ciutats –panora-

micgranollers.cat–. Segons Alsina 

"provocaran sorpresa, atrauran 

l'interès i poden ser molt curio-

ses de veure". A títol d'exemple, 

Fontcuberta s'ha mostrat com-

plagut pel fet que una d'aquestes 

abordi una qüestió de màxima 

immediatesa, la invasió d'Ucraïna, 

"i com aquell paisatge es veu 

afectat per la barbàrie". Aquesta 

mostra, a més, s'ubicarà en un es-

pai insòlit, el refugi antiaeri de la 

plaça Maluquer i Salvador.

Un festival de la mirada no s'en-

tendria sense projeccions audio-

visuals. Aquestes es dividiran en 

dos àmbits. D'una banda, l'Open 

Panoràmic mostrarà la dotzena de projectes finalistes de la convoca-

tòria artística. En paral·lel, s'orga-

nitzaran sessions de cinefòrum a 

partir de títols comercials recents, 

com Alcarràs de Carla Simón i Pa-

cification d'Albert Serra. A més, el 

Panoràmic torna a disposar d'un 

canal a la plataforma digital Fil-

min, amb una selecció de pel·lícu-

les vinculades al festival.

Com a novetat, s'ha programat 

un apèndix musical, la sessió de 

cinema-concert Una nit al cinema 

amb David Carabén & Co, a través 

de la qual el líder del grup Mishi-ma farà evident la influència del 
setè art en la seva música. S'han 

programat dues d'aquestes actua-

cions, la primera va ser la setmana 

passada a la Filmoteca de Catalu-

nya  la segona, el 27 d'octubre a la 

Nau B1 de Roca Umbert.

Enguany creix l'oferta familiar 

i per a escolars, presentada sota 

el paraigua Panoràmic Kids i re-

colzada també en un programa 

educatiu adreçat a escolars des de primària fins a batxillerat. Alguns 
dels artistes hi formaran part, cas 

de Txema Salvans o Mayra Martell.

Amb projecció internacional

Per a Fontcuberta el Panoràmic 

"està arrelant, i això és positiu 

per Granollers, pel país i per la 

cultura en general" i assenyala el 

fet que el certamen cada cop es-

tableix més sinergies amb altres 

festivals i esdeveniments interna-

cionals, a Europa i Llatinoamèrica. 

"Hi ha una voluntat de portar 

Granollers i les nostres inicia-

tives més enllà de les fronteres 

territorials", apunta.

Com resumia Mercè Alsina, la present edició reafirma la "volun-

tat de créixer i d'expandir-se, 

però també de generar compli-

citats" per, com deia l'alcaldessa, 

Alba Barnusell, consolidar un fes-

tival que esdevingui un "referent 

al sud d'Europa". i c.riobó

El Panoràmic s'escampa
a més espais locals

EL FIL CONDUCTOR

L'ALTRE PAISATGE
El fil conductor de la present edició 

és el concepte d'el quart paisatge. 

Amb aquest terme es descriuen 

tant aquells escenaris "devas-
tats per l'acció de l'home o les 
catàstrofes" com també els pai-

satges recreats –cas dels parcs 

temàtics–, aquells transformats en 

icones –els de les postals turísti-

ques– o els entorns virtuals dels 

videojocs i altres productes digi-

tals. "Un lloc en el qual habitem, 
però que ja no és físic ni tangible, 
és imaginari, però el vivim com a 
real", segons Fontcuberta.
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Gerard Toledano, fotògraf i creador 

digital resident a Roca Umbert,

és l'autor de la imatge del festival. 

En aparença sembla un paisatge 

comú, però en realitat és un escenari 

sintètic. Toledano protagonitzarà un 

projecte als espais exteriors del 

recinte fabril i a la biblioteca en 

col·laboració amb altres residents i 

també amb alumnes de dos centres 

educatius, l'Escola Pia i l'Escola Iboix.

D'una banda, una experiència 

immersiva que permet a l'usuari 

equipat amb unes ulleres de realitat 

virtual endinsar-se en uns sis o set 

quilòmetres de paisatge digital. 

També una app de realitat augmentada 

que atorga dimensionalitat al mural 

selvàtic pintat a la plaça del Cotó de 

Roca Umbert.

Virtualitat de 
quilòmetre zero

Arxius
PER SEGON ANY EL FESTIVAL TORNA 

A CAPBUSSAR-SE EN ELS FONS 

arxivístics a través de la secció 

Panoràmic File, que opera sobre els 

materials continguts a arxius històrics 

per fer-los més visibles. Comptarà, 

entre d'altres, amb la intervenció de 

l'artista de la comarca Jaume Parera a 

l'Arxiu de Granollers. A partir d'imatges 

antigues i actuals, el seu projecte 

HiperCongost farà evident la 

transformació de la riba del Congost, 

d'abocador a espai de lleure. El 

treball de la madrilenya Gadea Burgaz, 

iniciat a la Casa Planas de Mallorca i 

prolongat amb una residència a 

França, culminarà amb la instal·lació 

Envíame la foto a la Tèrmica.

19 exposicions, la majoria a Roca Umbert

El Panoràmic desplegarà 19 expo-

sicions, 14 de les quals a Grano-

llers, principalment a Roca Umbert.

Entre aquesta oferta granolleri-

na –amb una representació majori-

tària de creadors forans– sobresurt 

Forest Mind (1), una instal·lació au-

diovisual de la videoartista suïssa 

Ursula Biemann, fruit d'un pro-

jecte desenvolupat a l'Amazònia 

colombiana durant anys, que con-

juga diversos corrents de coneixe-

ment al voltant de la intel·ligència 

de les plantes, les relacions inte-respècie, la codi�icació de la vida 
i la seva forma d’emmagatzemar i 

alliberar informació.

La realitat que viu avui Ucraïna 

també hi serà present a través de 

les imatges obtingudes pels do-

cents de l'escola de fotogra�ia 
més important de Kíiv (2), ara 

tancada, que estan a primera línia 

de foc. Unes imatges impactants 

sobre la guerra en un espai de la 

memòria com és el refugi antiaeri 

de la plaça Maluquer i Salvador.

Les presències internacionals 

continuaran amb Selected Works, 

una col·lecció de fotomuntatges 

de l'anglesa Suzanne Moxhay, 

que difuminen els límits entre la 

fotogra�ia i la pintura per crear at-
mosferes familiars i estranyes, al 

Teatre Auditori de Granollers.

Icons, dels també suïssos Jo-
jakim Cortis & Adrian Sonde-
regger, descobreix algunes de les 

imatges icòniques de la història de la fotogra�ia a través de la re-
creació minuciosa de la imatge al 

seu estudi, tot incloent els rastres 

del procés de producció i instru-

ments utilitzats.

Nutshell Studies of Unexplained 

Death aplega 18 diorames en mi-

niatura de Corinne Botz (3), que 

reprodueixen possibles escenes 

de crims basades en homicidis, 

suïcidis i morts accidentals reals. 

De fet, aquestes maquetes han 

servit per inspirar cinema i sèries 

actuals, així que l'espai triat per 

acollir-les és el Cinema Edison.

A Other Places el programa-

dor gal·lès Andy Kelly mostra, 

per mitjà d'una sèrie de curt-

metratges, els paisatges dels 

videojocs des d'una nova pers-

pectiva, mentre que a Violencia 

natural la fotògrafa mexicana 

Mayra Martell (4) denuncia la 

devastació natural d'una ciutat 

minera del Perú i la urbana de 

Ciudad Juárez, després de con-

vertir-se en el camp de batalla 

dels càrtels de la droga.

La representació estatal es-

tarà encapçalada pel fotògraf 

Txema Salvans, que a Un do-

mingo cualquiera, retrata els 

no-llocs, espais desèrtics, però 

no deshabitats, que es conver-

teixen en espai d'investigació 

antropològica, com el pàrquing 

d'un supermercat un diumenge 

al matí. Es podrà veure al Museu 

de Granollers.

Per la seva banda, Sera�ín 
Álvarez omplirà els carrers de 

l'espai fabril de Roca Umbert 

amb les lones de gran format 

amb paisatges d'Umbral, la seva illa �ictícia construïda digital-
ment, amb espais molt diversos 

inspirats per localitzacions par-

ticulars provinents de relats de �icció. ❉ C.R. / M.E.

El refugi antiaeri de 

la Guerra Civil a la plaça 

Maluquer i Salvador acollirà

imatges impactants de Kíiv

3

4

2
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Donacions de sangMarató pel Dia Mundial del Càncer de Mama

El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida 
perquè la ciutadania vagi a donar sang, ja 
que les últimes setmanes les donacions s'han 
reduït i, en canvi, l'activitat als hospitals s'ha 
mantingut estable i les reserves han caigut.

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, Oncovallès durà a terme dimecres 
l'habitual marató d'activitats, al carrer Anselm Clavé, entre la Fonda Europa i Can 

Ramoneda. Les activitats començaran a les 15.30 h amb la presentació dels serveis
comunitaris de l'entitat, i continuaran amb una xocolatada, zumba, desfilada de 
perruques i mocadors, demostració de ball i gospel, entre altres propostes.

SOCIETAT

Ja fa més d'una setmana que les 
instal·lacions del CNG tenen el sub-
ministrament de gas tallat per im-
pagament i, a més de no disposar 
d'aigua calenta de dutxa, les conse-
qüències es comencen a notar tam-
bé a les piscines. Tot i que fonts del 
club asseguren que estan "dins els 

paràmentres per seguir oferint 

servei", dilluns es va tancar la pis-
cina exterior i els esportistes de les 
seccions del CNG van ser instants 
a "prioritzar l'entrenament en 

sec". A més, les queixes dels socis, 
tant per la temperatura de l'aigua 
com per la manca d'informació, es 
van multiplicant.

Dimarts, tant el CNG com l'Ajunta-
ment de Granollers –que intervenia 
la concessió al juliol– van refussar 
fer declaracions respecte a la situa-
ció. L'únic missatge: "l'Ajuntament 

i el club estan treballant junts per 

restablir el subministrament". 
Dijous passat emetien el mateix 

missatge en una roda de premsa, 
en què el president del CNG, Edu-
ard Escandell, explicava que el tall 
de subministrament que la firma 
va fer efectiu dimecres poc abans 
de les 9 h es produïa després de 
conèixer una sentència contrària a 
la voluntat de l'empresa de resoldre 
el contracte i que la condemnava a 
pagar les costes judicials. En el pro-
cediment judicial engegat fa mesos, 
Applus també reclamava 400.000 
euros al CNG. Amb tot, ni el club 
ni l'Ajuntament ha detallat quin és 
el deute municipal amb l'empresa 
subministradora. Segons explicava 
el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, 
quan l'administració local va in-
tervenir el club va encarregar una 
auditoria econòmica que està en 
procés i, per tant, "no podem par-

EQUIPAMENTS LA SUBMINISTRADORA FA 10 MESOS QUE NO COBRA I  HA RECORREGUT ALS TRIBUNALS

El CNG segueix sense gas

SORTEJA CINC ENTRADES DOBLES 
per a l’espectacle d’en Peyu L’Il·lusionista 
en el marc de l’Esdeveniment 2022 d’Àgora. 

Per participar només cal que seguiu 
l’instagram @SomGranollers 
i feu m’agrada al post del sorteig i vinculeu 
la persona amb qui voldríeu anar-hi. 
Teniu de temps fins al dijous 20.

lar de quantitats", assegura. "Per 

això, hem tingut converses amb 

l'empresa per explicar-los que hi 

estem a sobre i demanar temps", 
explica el responsable municipal.

Davant el tall, Ferrer acusa 
Applus Energy d'incomplir la llei 
7/1985 de règim local, que qua-
lifica les instal·lacions esportives 
d'equipaments essencials, "de 

manera que no s'hi poden inter-

rompre els subministraments". 
Ferrer anunciava que l'Ajuntament 
denunciarà Applus i demanarà me-
sures cautelars, que no han arribat.

Escandell assegurava que "s'es-

tà intentant garantir el servei 

esportiu aquàtic", tot i que reco-
neixia que el nombre de dies que es 
pugui mantenir sense gas "depèn 

de les temperatures ambientals".
Per la seva banda, Applus ha ex-

plicat que arrossega 10 mesos de 
factures impagades i que el consis-
tori estava al corrent de les dificul-
tats del club des de l'abril. Respecte 
a les acusacions de l'Ajuntament, 
només apunten que "el tema està 

en mans d'advocats".
El CNG ha passat d'unes factures 

elèctriques mensuals d'uns 7.000 
a uns 21.000 euros, mentre que 
les de gas també s'han triplicat, de 
20.000 a 60.000. Escandell recor-
dava que aquest és un problema 
generalitzat als equipaments es-
portius d'aigua del país. M.ERAS

L'Ajuntament granollerí ha licitat 
el contracte del projecte de pavi-
mentació i adequació per l'acces-
sibilitat de l'àmbit del quarter 11, 
a l'oest del cementiri municipal, 
amb un pressupost de 97.850 eu-
ros i un termini d'execució de cinc 
mesos. Aquestes obres tenen com 
a objectiu principal millorar l'ac-
cessibilitat, tot reduint el pendent 
en aquest àmbit –es preveu la 
construcció de dos murs de con-
tenció que precullint els espais 
immediats dels quarters 12 i 13, 
i permetin desenvolupar el carrer 
del quarter 11 amb un únic pen-
dent–. A més, també es preveu la 
creació de placetes per suavitzar 
la zona edificada amb vegetació i 
espais de descans per als visitants. 

L'actuació es farà en una superfí-
cie d'uns 293 metres quadrats, on 
també se solucionaran les actuals 
fissures i esquerdes del paviment, 
així com els problemes d'evacua-
ció d'aigües. Aquestes deficiènci-
es actuals suposen un perill per 
la caiguda d'elements i per la cai-
guda dels mateixos visitants, així 
com problemes d'humitats, filtra-
cions i creixements vegetals.

Tenint en compte els elements 
patrimonials del cementiri, els tre-
balls es faran amb una prèvia pro-
tecció del xiprer existent per tal de 
conservar-lo. Així mateix es col·lo-
caran proteccions de la primera lí-
nia de nínxols per tal de garantir el 
bon estat durant les obres. 

L'AJUNTAMENT HI PREVEU DESTINAR PROP DE 98.000 EUROS

Licitades les obres per reduir 

el pendent d'accés al cementiri

Representants de l’Associació de 
l’Arc Metropolità, a la qual pertany 
Granollers, demanaven dimarts 
al Conseller d’Interior, Joan Igna-
si Elena, més coordinació i que es 
reforci la presència policial als mu-
nicipis "en matèria d’ocupacions 

conflictives". En aquest sentit, han 
valorat positivament la feina que 
fan els Mossos d’Esquadra, tot i re-
conèixer que cal dotar-los de més 
instruments legals, a més d’incre-
mentar el nombre d’agents als mu-

nicipis. Ha estat durant una troba-
da en la qual alcaldes, alcaldesses i 
altres representants dels municipis 
que integren l’Arc han traslladat a 
Elena la necessitat de més coordi-
nació a través d’un nou Pla Especial 
de Seguretat i que es doni a les for-
ces de seguretat més cobertura en 
la seva actuació. Els municipis han 
presentat propostes de canvis le-
gislatius entorn les ocupacions que 
ja van presentar la setmana passa-
da als grups del Congrés.

Els municipis demanen més 

Mossos per evitar ocupacions

ERC Granollers ha reaccionat al tall de gas a les instal·lacions de les piscines 

municipals exigint "responsabilitats" per la situació que viu el club des de fa 

mesos i ha reclamat "més transparència" a l'equip de govern. La portaveu, Núria 

Maynou, ha recordat que el seu grup municipal fa mesos que denuncia la situació 

de precarietat econòmica del CNG i que reclama explicacions als responsables, 

actualment l'Ajuntament. "Als grups de l'oposició no se'ns ha explicat res; és un 

tema de ciutat i estem disposats a implicar-nos-hi", diu Maynou, qui reclama 

"transparència i claredat" a l'equip de govern i proposa una taula de seguiment 

amb tots els grups municipals i els responsables del club.

ERC exigeix transparència

El club diu que les piscines estan "dins els paràmetres per seguir oferint 

servei", però demana a les seccions "prioritzar l'entrenament en sec"
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Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar

La setmana passada, a la sala de 

plens, es va constituir el Consell 

dels Infants 2022-2023, l'òrgan de 

participació per tal que alumnat 

de primària –de 5è i 6è– participi 

de les decisions sobre la ciutat. En 

aquesta ocasió, l'alcaldessa li feia 

l'encàrrec de treballar en la pre-

paraicó de la campanya de Nadal 

a la ciutat i en temes de mobilitat 

sostenible i segura.

Divendres, a les 12 h, serà el torn 

de l'organisme homòleg dels joves 

dels instituts de la ciutat, L'Arrel- 

Fòrum de les Adolescències, format 

per nois i noies de 12 a 16 anys, i 

que també pretén fomentar el lide-

ratge social i la participació.  

Les obres per construir la futura 

estació intermodal de la Llagosta, 

una actuació prèvia imprescin-

dible per al trasllat d'estació de 

mercaderies de Granollers, han 

començat dilluns. La plataforma 

enllaçarà amb la línia d'alta velo-

citat entre Barcelona i la frontera 

francesa i esdevindrà un dels pols 

de logística ferroviària més im-

portants del sud d'Europa; tindrà 

un paper important en la reducció 

d'emissions de CO2 i en l'abarati-

ment dels costos de transport de 

mercaderies.

La primera fase de les obres 

té un pressupost de 59,6 milions 

d'euros i un període d'execució 

de 26 mesos. L'actuació l'execu-

tarà la unió temporal d'empreses 

integrada per Sacyr Construcción, 

Sacyr Neopul i Copcisa i consistirà 

a adaptar la futura estació inter-

modal de la Llagosta als estàn-

dards europeus de mercaderies. 

Així, està previst dur a terme ac-

tuacions de plataforma, via i elec-

L'obra de la intermodal de 

la Llagosta apropa el trasllat 

de l'estació de mercaderies ajuntament

PARTICIPACIÓ  CONSTITUÏT EL CONSELL DELS INFANTSELS TREBALLS, PERÒ, TENEN UNA DURADA PREVISTA DE 26 MESOS

Infants i joves organitzats

CONSELL DELS INFANTS L'alumnat participant amb l'alcaldessa i el regidor

Divendres, es farà l'acte d'inici del curs 2022-2023

de L'Arrel-Fòrum de les Adolescències de Granollers

trificació, així com plataformes. 

El desenvolupament d'aquesta 

central intermodal de la Llagosta i 

els nous accessos viaris i ferrovia-

ris al port han de servir també per 

traslladar la central ferroviària 

de mercaderies que hi ha darrere 

de l'estació de Granollers Centre, 

i obre la porta al futur desenvo-

lupament urbanístic del sector 

de la Bòbila. El trasllat d'aquesta 

central logística, que sovint ope-

ra amb mercaderies perilloses, és 

una llarga reivindicació de la ciu-

tat i depèn de la intermodal.

L'estiu de l'any passat, l'Ajun-

tament de Granollers assegurava 

que el futur trasllat de la central 

de mercaderies obria també una 

nova oportunitat d'ubicació del 

camp de futbol i per construir una 

zona esportiva més àmplia, sense 

les limitacions de creixement que 

tenia el projecte de Palou. El con-

sistori ha encarregat els primers 

estudis del desenvolupament ur-

banístic de la Bòbila.  

Avui, dijous, a la Sala Francesc Ta-

rafa se celebra l'Erasmus Day, una 

jornada que té l'objectiu de fo-

mentar la mobilitat i  la realització 

de pràctiques a l'estranger entre 

els alumnes de la ciutat. Durant 

l'acte es farà lliurament de vuit be-

ques Erasmus + als alumnes de ci-

cles formatius de grau superior de 

Granollers que van fer pràctiques a 

l'estranger durant el curs 2021-22. 

Així mateix, es reconeixerà la mo-

bilitat de 13 alumnes de grau mitjà 

que han fet pràctiques a empreses 

d'Eslovènia, França, Itàlia, Alema-

nya, Portugal i Macedònia.

La jornada començarà a les 16.45 

h amb la presentació dels diferents 

projectes Erasmus que han partici-

pat els centres educatius de primà-

ria i secundària de Granollers, les 

Franqueses, Canovelles i la Roca. 

Els alumnes d'aquests centres com-

partiran les seves experiències de 

mobilitat. A partir de les 18 h serà el 

torn dels alumnes de cicles forma-

tius, amb més activitats.  

EDUCACIÓ

La Sala Tarafa acull 

una jornada per 

incitar intercanvis 

d'Erasmus
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Dimarts, per segona vegada en la 
seva vida, el granollerí Manel Bal-
cells i Díaz (Ripoll, 1958) prenia 
possessió del càrrec de conseller 
de la Generalitat, amb 16 anys de 
distància respecte a la primera i 
breu vegada. Aquest cop, amb un 
"sí, prometo", Balcells s'ha con-
vertit en el relleu de Josep Maria 
Argimon com a responsable de la 
cartera de Salut, després que di-
vendres Junts marxés del govern 
d'Aragonès. El president de la Ge-
neralitat feia públics diumenge a 
la tarda els noms del nou govern 
en minoria d'ERC.

Balcells, de 64 anys, és llicenciat 
en Medicina i Cirurgia per la UAB, 
especialista en Cirurgia Ortopèdi-
ca i Traumatologia i en Medicina 
de l'Educació Física i l'Esport. Es 
va especialitzar a la Universitat de 
Montpeller en Biologia i Medicina 
de l'Esport. Va estudiar Gestió Sa-
nitària a l'Escola d'Alta Direcció i 
Administració.

Ha estat membre de diverses 
societats científiques i acadèmi-
ques, i també va ser director mè-
dic de l'Hospital General de Gra-

creat a Catalunya la dècada dels 
80, el Centre de Medicina de l'Es-
port de Granollers, que va dirigir 
fins al 1995.

Fins ara i des de la seva creació 
ha estat director del Centre per a 
la Integració de la Medicina i les 
Tecnologies Innovadores a Cata-
lunya (CIMTI), que té l'objectiu de 
facilitar i accelerar l'arribada de 
les innovacions sanitàries i socials 
d'alt impacte en la ciutadania. El 
2019 va rebre la Medalla Josep 
Trueta, que atorga la Generalitat 
al mèrit sanitari.

Trajectòria política
Històric militant d'ERC de Gra-
nollers, va ser regidor de l'Ajun-
tament de la ciutat entre 1995 i 
2001, quan va ser primer tinent 

nollers fins al 2003. Durant més 
de 10 anys va ser l'impulsor de les 
Jornades de Medicina i Esport que 
se celebraven a la ciutat. De fet, 
va ser un dels fundadors del pri-
mer centre de medicina esportiva 

ACN

POLÍTICA EL GRANOLLERÍ VA PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DIMARTS I JA SUBSTITUEIX ARGIMON A LA CARTERA DE SALUT

Manel Balcells, nomenat conseller 
per segon cop, després de 16 anys

DE NOU, CONSELLER  Dimarts, Balcells amb el president de la Generalitat

Més canvis

Les conseqüències de la trencadissa 
del pacte de govern entre ERC i Junts 
també afectaran un altre granollerí, el 
regidor de Junts per Granollers, Àlex 
Sastre, a qui la fins ara consellera Vio-
lant Cervera li va fer confiança i el 8 de 
juny de 2021 nomenava director gene-
ral de Joventut. Ara, la cartera de Drets 
Socials ha estat assumida per Carles 
Campuzano, qui els propers dies po-
drà confeccionar el seu equip. Es dona 
la circumstància que tant Campuzano 
com Sastre provenen del mateix partit, 
Convergència.

ÀLEX SASTRE 

S'ACOMIADARÀ DE LA 

DIRECCIÓ DE JOVENTUT

COMMEMORACIÓ

Mercè Morales a 

l'homenatge al 

president Companys

Dimarts, a les 18.30 h al Museu 
de Granollers, Agevo oferirà una 
nova conferència, en aquest cas 
a càrrec del professor d'Història 
del Dret a la Universitat Pom-
peu Fabra, Josep Capdeferro. 
Especialitzat en època moderna 
–segles XVI a XVIII–, ha centrat 
algun dels seus treballs d'histò-
ria jurídica en les dinàmiques 
parlamentàries i la responsabi-
litat institucional.

XERRADA

Josep Capdeferro 

parlarà de tradició 

parlamentària

L'associació La Filadora de Gra-
nollers i Òmnium Cultural del 
Vallès Oriental organitzen per 
dissabte (11.30 h), a la plaça 
Folch i Torras, la presentació 
del llibre Joan Fuster i el pen-

sament nacional als Països Ca-

talans (ed. Afers, 2021) amb 
l'autor i historiador Toni Rico. 
Llicenciat en Història Contem-
porània i Antropologia Social 
i Cultural, Rico es va doctorar 
amb la seva tesi La influència 

del pensament de Joan Fuster en 

les cultures polítiques dels Països 

Catalans (1960-1992). És autor 
també de No tots els mals vénen 

d'Almansa (2013) i editor del 
llibre col·lectiu El pensament 

i l'acció. De Marx a Gramsci en 

Joan Fuster (2017).

LA FILADORA I ÒMNIUM

Toni Rico presenta 

'Joan Fuster i el 

pensamet nacional'

Com és habitual els jardins que 
porten el nom del president 
màrtir, al costat del pavelló d'El 
Parquet, acolliran dissabte, 15 
d'octubre, un acte d'homenatge 
a Lluís Companys, en el 82è ani-
versari dels seu afusellament. 
El consistori ha convocat la ciu-
tadania a les 12 h, al costat del 
bust de Companys que hi ha als 
jardins. L'acte comptarà amb la 
participació de Mercè Morales, 
doctora en història per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na. L'acompanyament musical 
anirà a càrrec de Roger Toll i 
Martí Farràs, alumnes de l'Es-
cola Municipal de Música i Con-
servatori Josep M. Ruera.

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

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)

d'alcalde responsable de Salut 
i Benestar Social, càrrec que va 
compatibilitzar amb el de director 
mèdic de l'Hospital. També va ser 
director d'estratègia i coordinació 
del Departament de Salut i secre-
tari d'estratègia i coordinació des 
del febrer del 2006.

Durant el breu període d'abril 
a maig de 2006 va ser conseller 
d'Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació de la Generalitat, 
en representació d'ERC al govern 
de Pasqual Maragall. Entre 2006 
i 2011 va ser president de la co-
missió executiva del Patronat de 
Biocat –des d'on es va impulsar 
la internacionalització del sector 
biomèdic català, la iniciativa Moe-
bio i el projecte EITHealth–. 

Dilluns, fins i tot abans de ser oficialment conseller, Balcells ja rebia les primeres 
demandes del sector sanitari. Metges de Catalunya li reclama que situï entre les 
seves prioritats la millora "immediata" de les condicions laborals i retributives 
del personal facultatiu "per començar a resoldre la crisi de professionals que 
pateix el sistema i per recuperar la capacitat de retenció i atracció de talent 
mèdic cap a la sanitat pública". De fet, en una piulada, el president del Col·legi 
de Metges de Barcelona i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, 
Jaume Padrós, li reclamava afrontar la crisi sociodemogràfica de professionals, 
consolidar els recursos i encarar la transformació del sistema de salut. 
Padrós també considera sobre Balcells que el "tarannà i trajectòria l'avalen".

Les primeres demandes 
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Coincidint amb la la Setmana 
Mundial de la Lactància Mater-
na, l'Hospital ha organitzat la 12a 
edició del concurs de fotografia 
obert a la ciutadania i a tots els 
professionals i usuaris del centre, 
amb l'objectiu de promoure i sen-
sibilitzar als futurs pares i mares 
sobre els beneficis de la lactància 
materna. 

D'entre les 45 fotografies que 
s'han rebut, el jurat constituït per 
professionals de l'Hospital i l'AS-
SIR de Granollers han triat dos 
guanyadors i, se n'ha escollit un 
tercer per votació popular en el 

marc de la Jornada d'actualització 
en lactància materna celebrada 
divendres. Així, el primer premi 
ha estat per a Lambert Botey, amb 
la imatge Felicitat; el segon, per a 
Verónica Pérez i la Enfrontant les 

dificultat de l'alletament, i el pre-
mi per votació popular, per Mira-

des de complicitat de Mireia Puig.
La promoció de la lactància 

materna és una tasca que l’equip 
de l’àrea maternoinfantil i pedi-
atria de l’Hospital porta a terme 
des de l’any 1999, i que ha estat 
reconeguda amb el guardó IHAN 
(Iniciativa per a la Humanització 

SALUT  EN L'EDICIÓ D'ENGUANY, L'HOSPITAL HA REBUT 45 FOTOGRAFIES AL CONCURS I N'HA PREMIAT TRES

Lambert Botey ha guanyat 

el primer premi del fotos 

sobre lactància materna

cedida per l'hgg

PRIMER PREMI  'Felicitat' de Lambert Botey

SENSIBILITZACIÓ

Dos itineraris per a 

la setena Caminada 

per la Salut Mental

AMIC-Directes, creadors de 
continguts en català és un con-
curs de creació de streamings 
en línia per a joves, que dona 
el tret de sortida per primera 
vegada, buscant els qui seran 
els pròxims streamers de parla 
catalana. Les inscripcions estan 
obertes per estudiants de segon 
cicle d'ESO, batxillerat i CFGM 
dels diferents territoris de parla 
catalana. Fins al 2 de desembre 
de 2022 els estudiants que vul-
guin participar es poden regis-
trar a través del web www.amic-

directes.cat.

LLENGUA

Concurs juvenil de 

continguts digitals

També en el marc de la comme-
moració del Dia de la Salut Men-
tal, durant l'octubre, els equips 
d'atenció primària (CAP) del 
Vallès Oriental proposen quatre 
sessions grupals conduïdes per 
referents de benestar emocio-
nal en les que es proporcionen 
eines per portar a terme rutines 
bàsiques per aplicar en el dia a 
dia i tenir cura de la ment. La 
primera va ser divendres pas-
sat i el proper, a la segona, es 
farà una rutina de relaxació per 
aprendre a desconectar. Serà a 
les 12.30 h al CTUG. Els següents 
divendres se'n faran dues més 
sobre la gestió de pensaments i 
la rutina de la son.

TALLERS

Entrenaments en 

benestar emocional

Diumenge se celebrarà la setena 
edició de la Caminada per la Salut 
Mental, amb l'objectiu de sensibi-
litzar la ciutadania i lluitar contra 
l'estigma social que pateixen les 
persones amb malalties mentals. 
El punt de sortida, a les 10 h, i ar-
ribada serà la plaça de la Corona, 
i es podrà triar entre dos recor-
reguts, un de 8 quilòmetres i un 
altre de 4 per al públic familiar. 
Les inscripcions tenen un preu 
de 5 euros, si es fan prèviament 
en línia, i de 10 si es formalitzen 
presencialment el mateix dia de 
la caminada. És gratuïta per als 
menors de 12 anys. Enguany la 
popular cuinera Ada Parellada ha 
apadrinat la caminada i n'ha fet 
difusió a través de les seves xar-
xes socials, on ha fet un vídeo tu-
torial de barretes energètiques.

de l’Assistència al Naixement i la 
Lactància).

D'altra banda, les Franqueses 
commemorarà la Setmana de la 
Lactància Materna amb un alle-
tament popular a la plaça de l'Es-

polsada, el diumenge (12 h), on 
pot participar tothom qui vulgui. A 
més, set equipaments municipals 
acullen l'exposició fotogràfica El 

teu espai també és el meu espai, amb 
imatges d'Esther Berruezo Sáez.  
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Divendres, el jurat popular va de-

clarar culpable d'assassinat Joel 

Rafael Pérez, jutjat a l'Audiència 

de Barcelona per matar Vianca 

Roca, de 25 anys, a Granollers 

el 2018 i amagar-la al riu Con-

gost. Els seus nou membres –per 

unanimitat– consideren que ha 

quedat demostrat que va matar 

la víctima sense que aquesta tin-

gués la possibilitat de defensar-se. 

A més, sostenen que tenia una 

actitud de "menyspreu i supe-
rioritat" envers la dona i que, en 

diverses ocasions, l'havia mal-

tractat físicament. El ministeri fis-

cal i l'acusació popular mantenen 

la petició de 26 anys de presó i 

més de 500.000 euros d'indem-

nització als familiars de la vícti-

ma per assassinat amb traïdoria 

i maltractament habitual amb els 

agreujants de parentiu i discrimi-

nació de gènere. En les properes 

setmanes es donarà a conèixer la 

sentència imposada, a partir del 

veredicte de culpabilitat. 

gun lloc proper al passeig fluvial 

de Granollers. El jurat considera 

que hi ha prou indicis per poder 

afirmar que l'home la va matar 

en aquesta ubicació i que, poste-

riorment, va amagar el cos en 

un col·lector proper a la riba del 

riu Congost. De fet, els membres 

subratllen que es tracta d'una 

zona "insegura, sense llum i poc 

Els fets van passar la nit del 16 

al 17 de juliol del 2018. El jurat 

considera provat que Joael Rafael 

Pérez era amb la seva dona, Vian-

ca Roca, en l'habitació on convivi-

en, van discutir i ell va marxar del 

pis. Al cap d'una estona també ho 

va fer la jove. Van parlar diversos 

cops per telèfon i a les dues de 

la matinada es van reunir en al-

acn

TRIBUNALS  FISCALIA I ACUSACIÓ MANTENEN LA PETICIÓ DE 26 ANYS DE PRESÓ I 500.000 EUROS D'INDEMNITZACIÓ ALS FAMILIARS

El jurat declara culpable el marit 
de Vianca Roca del seu assassinat

DECLARAT CULPABLE  Joel Rafael Pérez en la seva declaració a l'Audiència

confluïda" a la qual dona "no 
hauria accedit d'anar d'esperar 
un atac mortal".

El jurat també creu veraç el fet 

que Vianca Roca estava embaras-

sada de dos mesos, que s'havia fet 

un test i que ho havia explicat al 

seu entorn, inclós l'acusat, i que 

això provablement ava ser el mo-

tiu de la discusió. La jove va ser 

assassinada la matinada del 17 de 

juliol i no va ser localitzada fins 

gairebé dos mesos després, el 9 de 

setembre, en avançat estat de des-

composició i amb el cap separat i 

en una bossa de plàstic. L'home va 

ser arrestat gairebé un any des-

prés, a principis de juliol del 2019.

Segons el jurat, també queda 

provat que en el marc del matri-

moni i de la seva convivència ell 

l'agredia físicament i la maltrac-

tava psicològicament. Finalment, 

els nou membres coincideixen en 

no suspendre les penes de l'acusat 

i no contemplen tampoc que se li 

pugui atorgar un indult.  acn

Agents dels Mossos d'Esquadra 

van detenir divendres un home 

enxampat in fraganti quan robava 

en una botiga de joies a Granollers. 

De fet, segons difonia el cos policial, 

els agents van detectar "un home 
amb actitud sospitosa en un cen-
tre comercial" de la ciutat. El van 

seguir i, quan estava cometent un 

robatori a la joieria, el van detenir i 

van retornar els objectes que inten-

tava robar a la propietària.  

SUCCESSOS

Els Mossos detenen 

un home quan 

robava en una joieria

Imagina Esquerra en Comú ha de-

nunciat novament els abocaments 

i les restes d'alumini que hi ha en 

alguns vials del polígon de Llerona. 

Són les llimadures d'alumini que es 

produeixen de l'activitat de Befesa, 

la foneria d'alumini que hi ha a la 

zona, i les restes dels camions que hi 

operen. "És un material que, quan 
plou, va a parar directament al 
Congost", recorden des d'IEC.  

Llimadures d'alumini 

al polígon de Llerona
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C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

T. 93 861 82 30 · Fax. 93 861 62 27
funeraria@cabrejunqueras.com

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari. 

Truqui’ns i l’assessorarem T. 93 741 53 70

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

30/09 Concepció Salamero Villa  88 anys
03/10 Juan Galán Martínez  58 anys 
04/10 Emília Arredondo Valdivieso 90 anys 
05/10 Pepita Sitjes Planas  68 anys 
06/10 María Albarracín Cano  82 anys
07/10 Rosa Pous Niubó  94 anys 
07/10 Ángel Fuentes Arjona  82 anys 
07/10 Manuel Solaní Balagueró  89 anys
07/10 Eugenio Núñez Navarro  64 anys 

07/10 Alejandro Solana Porras   60 anys
07/10 Rosa Company Sadurní  86 anys 
07/10 Lluís Creus Buscà  86 anys
08/10 Concepción Tinoco Casillas  98 anys 
08/10 Juana Montero González  77 anys 
08/10 M. Teresa Ortega Mathé  95 anys
09/10 Antonio Villanueva Herrero  87 anys 
09/10 Maria Oliveras Relats   86 anys
09/10 Feli Almirall Julià  81 anys 

En el marc del 12è projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, que 
se centra en les lluites per la defen-
sa de la terra i el medi ambient, de 
les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, 
del dret a la pau, dels drets civils i 
polítics i dels drets de les persones 
migrades i refugiades, Granollers 
rep aquests dies la visita de perso-
nes defensores dels drets humans 
d'arreu del món. Una d'elles, la pe-
riodista mexicana Teresa Montaño, 
va ser dilluns a Can Jonch Centre de 
Cultura per la Pau, en una conversa 
amb la periodista Elisenda Cuquet.

Montaño és periodista d'inves-
tigació des de fa tres dècades, i fa 
anys que suporta les amenaces i ex-
torsions dels poders locals de l'es-
tat on treballa, a Mèxic. Va ser aco-
miadada d'El Heraldo de México per 
destapar els vincles d'aquest diari 
amb xarxes d'automòbils de luxe, 
i també ha fet recerques periodís-
tiques sobre les pensions secretes 
vitalícies dels governadors de l'es-
tat. La situació va arribar al límit 
l'any passat, quan va ser segrestada 
durant unes hores i amenaçada de 
mort per la seva feina. Arran d'ai-
xò va fugir del país, ja que "la po-

licia no investiga de debò el cas; 

o investigacions periodístiques de 
casos de corrupció política, crim 
organitzat i vulneració de drets hu-
mans. "De tots aquests crims, el 

90% queden impunes, i això que 

Mèxic és un estat democràtic i té 

lleis que garanteixen la llibertat 

d'expressió!".
Destacava els elevats nivells de 

corrupció política i com el crim or-
ganitzat controla algunes zones del 
país. "Hi ha un context polític pro-

cliu a assenyalar periodistes, els 

que ells consideren adversaris o 

propers a l'oposició". D'aquesta 
manera fan agafar por als periodis-
tes, que deixen d'investigar casos 
de corrupció fins al punt que al país 
hi ha cada cop més zones silencia-
des, sense cobertura periodística. 
"Quan es mata un periodista no 

només afecta una família o un 

mitjà, sinó que és un cop a la de-

mocràcia", deia Montaño.
Malgrat el perill d'exercir 

aquesta feina i de viure amb por, 
la periodista deia tenir la "res-

ponsabilitat social de denun-

ciar tot això i de donar veu als 

més vulnerables; per exemple 

les dones, sobre les quals en-

cara hi ha molt masclisme i vi-

olència". De fet, a Mèxic moren 
assassinades fins a 11 dones cada 
dia per violència de gènere. X.L.

només fa detencions arbitràries 

per mirar de fabricar culpables".
Montaño va explicar que Mèxic 

és l'estat "més mortífer i peri-

llós" per exercir el periodisme, ja 
que sovint aquests professionals 
són amenaçats, violentats i, fins i 
tot, assassinats. "Només aquest 

any ja han mort 18 periodistes i 

3 acompanyants", destacava, "i el 

nombre de desaparicions també 

creix cada any". De tots aquests 
casos, gairebé la meitat són de 
professionals que feien cobertura 

X.L.

CIUTADANIA XERRADA A CAN JONCH DEL PROJECTE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

"A Mèxic, el 90% dels
crims contra periodistes
queden impunes"

A CAN JONCH  Xerrada entre les periodistes Teresa Montaño i Elisenda Cuquet

La Mimosa guanya un 

guardó dels Premis ciutats

i pobles que alimenten
El projecte La Mimosa pretén mi-
llorar els hàbits alimentaris, acos-
tar els productes agroecològics a 
les famílies beneficiàries i contri-
buir a crear noves relacions entre 
col·lectius de persones. Aquesta 
iniciativa ha estat guardonada 
amb un dels Premis ciutats i po-
bles que alimenten. Uns guardons 
creats pel Consell d'Organitzaci-
ons Socials de la Xarxa que tenen 
l'objectiu de fer visibles bones 
pràctiques i polítiques per a una 
alimentació saludable i sostenible 
d'arreu de l'Estat.

L'entrega de la primera edició 
d'aquests premis es va fer di-
vendres a Castelló en el marc de 
la trobada estatal de la Xarxa de 
municipis per l'Agroecologia, que 
va reunir més d'una vintena de 
municipis i organitzacions socials. 
Granollers ha participat en aquest 
espai per posar en comú un full 
de ruta que garanteixi l'accés als 
aliments sostenibles i saludables 
a tota la població i la reducció de 
l'impacte del sistema alimentari 
en el canvi climàtic.

El projecte La Mimosa, impulsat 
per l'Ajuntament, Creu Roja i l'as-
sociació de consumidors i produc-
tors La Magrana Vallesana, con-
sisteix en què famílies en situació 

de vulnerabilitat entren a formar 
part de La Magrana Vallesana i 
disposen d'un saldo mensual per 
adquirir productes agroecològics. 
L'objectiu és millorar els hàbits 
alimentaris, acostar els productes 
agroecològics a aquestes famílies i 
crear noves relacions entre col·lec-
tius de persones. També pretén su-
perar les limitacions de la majoria 
de programes d'ajuda alimentària 
que hi ha a Catalunya, que sobretot 

ofereixen aliments processats, pro-
vinents de la gran indústria alimen-
tària, i distribuïts a través de grans 
plataformes comercials. És un pro-
jecte pilot, de dos anys de durada i 
per a sis famílies amb necessitats 
alimentàries específiques, i la vo-
luntat és poder allargar, escalar i 
replicar el projecte en altres zones. 
Els Serveis Socials de l'Ajuntament, 
juntament amb Creu Roja, han fet 
la selecció de les famílies beneficià-
ries i els fan un acompanyament.

AGROECOLOGIA PER UN PROJECTE D'AJUTS ALIMENTARIS

LLIBERTAT DE PREMSA I CRISI MIGRATÒRIA
PER A UNS 200 ALUMNES DE BATXILLERAT
■ Més de 200 alumnes de 1r de batxillerat dels instituts Vallbona, Cumella, 
Educem i Escola Pia van participar divendres en una activitat del projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans. Va ser una xerrada del periodista saharià Ahmed 
Ettanji, president d'Équipe Média, un mitjà que informa sobre la situació al Sahàra 
Occidental i trenca el bloqueig informatiu marroquí. Ettanji explicava que viuen 
"una situació molt difícil en un dels territoris més militaritzats del món. Tenim 

un silenci imposat, un bloqueig informatiu". Équipe Média ha hagut de fer front 
a amenaces, agressions, detencions arbitràries i confiscacions dels periodistes, 
que "arrisquem la nostra vida perquè, si nosaltres no informem, no ho fa ningú". 
També intervenia Lorraine Leete, advocada dels EUA i coordinadora del Legal 
Centre Lesbos, una organització que ofereix assistència legal i gratuïta als migrants 
que arriben per mar a l'illa de Lesbos. Leete denunciava que "el 2020 Grècia

va implementar dues pràctiques contràries als drets humans: les devolucions

en calent i la conversió dels camps de refugiats en centres de detenció".

La iniciativa acosta els 
productes agroecològics 
a famílies en situació
de vulnerabilitat
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Programa

d’activitats

per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE
2022

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

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

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

18 D’OCTUBRE
De 9.30 a 13.30 h. 
Presencial. 

CINC ESTRATÈGIES 
I QUATRE TÈCNIQUES 
INFAL·LIBLES PER 
FIDELITZAR CLIENTS 
Vine a conèixer quines són 

les 5 millors estratègies 

de fidelització que pots 
aplicar a la teva empresa 
perquè gaudeixis d’una 
cartera de clients fidels. 

18 D’OCTUBRE
De 9.30 a 12 h. 
En línia. 

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

pla d’empresa. 

26 D’OCTUBRE
De 9.30 a 13.30 h. 
Presencial. 

APRÈN LES FINANCES 
BÀSIQUES PER 
EMPRENDRE AMB ÈXIT 
Assoliràs un nivell 

que et permetrà el 
coneixement de les bases 

de la comptabilitat i de les 
tècniques principals que 
et permeti treballar amb 
una comptabilitat simple.

27 D’OCTUBRE
De 9.30 a 13.30 h. 
Presencial. 

INTRODUCCIÓ 
A L’ECOMMERCE 
Vine i coneix els models 

de comerç electrònic més 

populars avui en dia i les 
plataformes d’ecommerce 
més populars del mercat.    

SUBVENCIONS AL TREBALL AUTÒNOM DE GRANOLLERS. ANY 2022. 
Adreçat a empresaris o empresàries individuals, les persones sòcies de societats civils privades, les persones 
sòcies de cooperatives i les persones sòcies de societats limitades, que estiguin donades d’alta al règim 
especial del treball autònom abans de l’1 de febrer de 2021, i que reuneixin els requisits indicats a les bases.  

SUBVENCIONS AL TREBALL AUTÒNOM DE GRANOLLERS. ANY 2022. 
Adreçat a empresaris o empresàries individuals, les persones sòcies de societats civils privades, les persones 
sòcies de cooperatives i les persones sòcies de societats limitades, que estiguin donades d’alta al règim 
especial del treball autònom abans de l’1 de febrer de 2021, i que reuneixin els requisits indicats a les bases.  

El dilluns 24 d'octubre serà l'últim 

que la Lourdes Forns atén darrere 

el taulell de la Farmàcia Bellavis-

ta, al barri Sant Miquel. Ho farà 

després de 50 anys de treballar 

sempre al mateix establiment, 

que havia obert pocs anys abans, 

el 1963, de la mà del farmacèutic 

Francesc Bellavista i Terrades. La 

Lourdes era veïna del barri, i tant 

bon punt va acabar l'escola, amb 

14 anys, va entrar com a ajudant a 

la farmàcia. "Això no és el que jo 

havia estudiat, però per ajudar 

a casa vaig entrar a treballar 

aquí i m'hi vaig quedar", explica. 

En aquell moment era l'única noia 

darrere el taulell, una situació 

completament diferent de l'actual. 

"Aleshores les farmàcies eren 

un món d'homes, i avui, majori-

tàriament, és al revés". 

Després de cinc dècades asses-

sorant veïns en qüestions de sa-

lut, Forns té clar que és important 

valorar la feina dels professionals. 

"Avui es poden comprar medi-

caments als supermercats o per 

recorda. "Vèiem l'estació 

des de la porta". Amb els 

anys, però, la zona sud de 

la ciutat s'ha anat urba-

nitzant, i "ara l'ambient 

és molt més de ciutat", 

afirma. "Abans tot era 

gent gran, i molts venien 

de pobles com la Roca o 

Vilanova, on no hi havia 

farmàcies".   

Pel que fa a l'establi-

ment, recorda que anti-

gament se centrava molt 

més en la venda de medi-

caments, i "hi havia molt 

pocs productes d'orto-

pèdia, perfumeria i higi-

ene, com bolquers i compreses". 

També era molt més habitual l'ús 

de fórmules, i hi havia molta més 

varietat de cada producte. "Ara po-

dem tenir dues o tres marques de 

cada producte, i abans n'hi havia 

moltíssimes", diu Forns, "sobre-

tot dels articles més habituals, 

com supositoris i injectables". 

"Ara, en canvi, pràcticament tot 

internet, però això no té res a 

veure amb l'atenció i el consell 

d'un metge o un professional de 

la salut", reivindica.

Forns explica com ha canviat 

tot plegat en només cinc dècades. 

D'una banda, el barri, i, d'una altra, 

la farmàcia. "Antigament això era 

un poble; Granollers s'acabava 

a La Tela i la resta eren camps", 

X.L.

HISTÒRIA L'ESTABLIMENT, DAVANT DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS, HA ESTAT TESTIMONI DE L'EVOLUCIÓ DEL SUD DE LA CIUTAT

"En 50 anys el barri ha canviat al 100%"

LOURDES FORNS  A la Farmàcia Bellavista

se serveix en pastilles i gairebé 

no s'utilitzen injectables". Anti-

gament, recorda, tot es feia a mà i 

les comandes per telèfon, i ara tot 

està informatitzat i es fa per inter-

net. "Ha estat un canvi per a bé", 

diu Forns, qui en tots aquests anys 

d'atenció al públic, el més grati-

ficant ha estat "el tracte amb la 

gent". "Hem tingut clients de tota 

la vida, i també n'hi ha molts de 

qui hem conegut diverses gene-

racions: els avis, els pares i els 

nets". També apunta que la pan-

dèmia ha estat "molt dura" per 

les conseqüències que ha tingut en 

alguns veïns, i espera que, per fi, es 

pugui sortir d'aquesta situació amb 

la màxima normalitat. X.L.

La crisi energètica i la fi del model 

de creixement seran els temes que 

centraran el primer dels Debats 

al Casino de la segona edició, que 

s'encetarà dilluns (19.30 h) a la 

sala Joan Bretcha. Així, Ramon Font, 

conductor de la proposta, dialogarà 

amb Daniel Gómez Cañete, crea-

dor de crisienergetica.org, membre 

de l'Associació per a l'Estudi dels 

Recursos Energètics. Llicenciat en 

Filosofia, va ser assessor de l'Insti-

tut Català de l'Energia i del Consell 

Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible. Ara és analista dels mer-

cats petrolífers a Pan Med Media. 

MEDI AMBIENT

Els Debats al Casino 

s'enceten amb 

Daniel Gómez Cañete

El treball Estudi �lorístic de les vores 
del parc �luvial del Besòs, de Gemma 

Giró, de l’Institut Rambla Prim (Bar-

celona), i Anàlisi dels contaminants 
plàstics a la riera d'Arbúcies, d’Elna 

Mateu, de l’INS Montsoriu (Arbúci-

es), s’han endut els primers guaar-

dons del Premi Sergi Mingote. 

Atorgats els premis 

Sergi Mingote

Lourdes Forns es jubila després de cinc dècades al taulell de la Farmàcia Bellavista

"Quan vaig començar

les farmàcies eren

un món d'homes, i ara són

majoritàriament al revés"
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OPINIÓ

Equipaments esportius d'arreu, especialment els que disposen d'instal·lacions 

d'aigua, estan patint especialment la crisi energètica i l'augment de les factures 

dels subministraments. Que aquest és un problema generalitzat és evident i 

que els costos energètics del Club Natació Granollers s'han multiplicat, també. 

Amb tot, sembla incomprensible que, havent detectat el problema fa mesos, ni 

CNG ni Ajuntament l'hagin gestionat eficientment, fins al punt que l'empresa 

subministradora hagi tallat el gas a l'equipament. Tampoc s'entén que, a hores 

d'ara, encara no s'hagin donat explicacions, més enllà de culpar l'empresa 

subministradora d'aturar el servei a un equipament considerat essencial. Els 

responsables de les instal·lacions del CNG –club i Ajuntament– no aclareixen 

des de quan no es paguen factures, quina és la quantitat del deute i quina 

proposta –si és que existeix– s'ha fet arribar a l'empresa per restablir el servei. 

Tampoc expliquen si negocien amb altres subministradores ni fins a quan es 

podran mantenir obertes les instal·lacions en aquestes circumstàncies. I, el que 

és més greu, els socis i sòcies del CNG també lamenten estar mancats 

d'informació. I és que tothom pot entendre que ha tocat viure temps difícils, 

però l'opacitat acaba creant un tel de desconfiança.

BANY D'AIGUA FREDA

Editorial

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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l Consell de la Pagesia és "un òr-

gan consultiu que té per objectiu 

treballar per a la millora i promo-

ció del sector agrícola i ramader 

del municipi". Fa anys que això no es com-

pleix. Feia anys que ni es reunia com cal.

En aquesta legislatura, primer amb el 

regidor Ganduxé i després amb la regido-

ra Tena al capdavant, i arran de la nostra 

insistència, el novembre de 2021 se'n va 

convocar la primera reunió i el febrer de 

2022, la segona –s'hauria de convocar cada 

dos mesos, segons el reglament. Se'l convo-

ca per demanar-li opinió? No: se'l convoca 

per donar-li informació d'allò que a l'àrea li 

plau i convé, per poder dir que "ja ha pas-

sat" pel Consell de la Pagesia.

Ser informat de les decisions de l'Ajun-

tament que afecten el sector és una de les 

funcions del Consell de la Pagesia, però en 

té sis més, que no es compleixen: 1) asses-

sorar el Ple (el Ple està obligat a demanar-li 

informe per tot allò que afecta directament

o indirectamentt el sector), 2) col·laborar en 

la preparació i execució de la política agrà-

ria, ramadera i forestal del municipi, 3) tras-

lladar les iniciatives i queixes del sector, 4) 

ser consultats abans d'elaborar normatives 

que puguin tenir una especial incidència en 

el sector, 5) promoure el respecte del medi 

ambient a partir de debats i 6) difondre de 

manera pública i accessible la feina que fa.

El Consell de Pagesia, 
convertit en un ninot

L'historial d'incompliments envers 

aquest sector és llarg. No s'ha convocat mai 

l'assemblea de titulars d'explotacions agrí-

coles i ramaderes prevista, no s'ha redac-

tat el pla especial que havia de permetre 

desenvolupar el sector (compromís del 

1997) i l'única proposta agrícola prevista 

per l'Ajuntament per a aquests quatre anys 

de mandat és un programa per convertir la 

mongeta del ganxet i la seva festa anual en 

un referent supramunicipal.

A final d'agost, representants pagesos 

demanen una sessió extraordinària del Con-

sell de la Pagesia amb cinc punts, per valo-

rar degudament 1) la modificació del PGOU 

pel tema dels parcs solars, 2) l'ordenança 

de tinença d'animals i 3) el manteniment de 

camins; 4) fer llista d'altres temes que preo-

cupen i 5) convocar aquella assemblea anu-

al. Què fa l'àrea? Deixa dos punts fora i, dels 

tres primers, diu que en lloc de valorar-los 

se'ls en donarà més informació i punt. En 

iniciar-se la sessió es demana reformular 

l'ordre del dia perquè es recuperi l'objectiu 

de la petició, la presidenta s'hi nega i una 

part dels assistents abandona la reunió.

Les àrees rurals no són un decorat o una 

zona d'esbarjo, i cal protegir-les de l'espe-

culació. Ens abasteixen d'aliments i ens as-

seguren aire net i natura. Si cal cuidar-les 

d'una altra manera, parlem-ne i trobem ple-

gats la millor manera de gestionar aquest bé 

comú, però avui qui en té cura són els pa-

gesos i ramaders, i ens en queden ben pocs. 

Negar-los el dret d'argumentar per què això 

o allò és convenient o no és tractar-los com 

a ciutadans de segona. I menystenint-los a 

ells, l'Ajuntament ens menysté a tots.

E

EVA NAVARRETE
regidora de la Sal-CUP-Amunt 

a l'Ajuntament de les Franqueses

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Bon dia @granollers!!! 
Hi ha una màquina neteja-carrers que 
fa més soroll que un Boeing 747. Podeu 
retirar-la a netejar polígons industrials 
(que bona falta fa), si us plau? Moltes 
gràcies!

@CavallerFloid @alexsastre83

Treballar al costat de la consellera 
@ViolantCervera ha sigut un plaer 
i un honor. Tota la vida t’agrairé 
aquella trucada amb la oportunitat 
que m’ho va capgirar tot. Sempre 
al teu equip!

Bústia
L'assassinat de Masha Amini

La mort de la jove Masha Amini desferma-

va una onada de protestes massives a l'Iran. 

Amini surt a les  imatges de càmeres de segu-

retat col·lapsant en un centre de "re-educa-

ció" on va ser portada per la policia de la mo-

ralitat de l'Iran per rebre "orientació" sobre 

la seva vestimenta. Les forces de l'ordre del 

país tenen la tasca de fer complir les estrictes 

normes patriarcals de República islàmica de 

l'Iran, inclòs el codi de vestimenta que obliga 

les dones a portar vel o hijab en públic.

Després de la mort de la jove, centenars de 

milers de dones arreu de tot el país es van 

tallar els cabells i van cremar els seus hijabs 

a les places. També s'han vist protestes po-

pulars de dotzenes de pobles i ciutats, des de 

Teheran fins a bastions més conservadors.  

Les imatges que han arribat mostren algu-

nes manifestants corejant "Dones, vida, lli-

bertat" i com s'enfronten a la brutal repres-

sió i es treuen els vels del cap. També s'han 

vist imatges de dones que criden "Mort al 

dictador" en contra de l'aiatol·là Ali Khame-

nei. El govern iranià ha tallat internet per a 

evitar la convocatòria de mobilitzacions. 

Des de Dones de la UIT-QI ens solidaritzem 

amb les valentes protestes de les dones, i fem 

una crida a totes les organitzacions feminis-

tes, polítiques i de drets humans a repudiar 

aquests gravíssims fets i realitzar accions 

unitàries en solidaritat amb el poble iranià.

DONES DE LA UIT-QUARTA INTERNACIONAL
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La plaça Maluquer, el carrer An-

selm Clavé i la Casa de Cultura Sant 

Francesc seran els escenaris, dis-

sabte, durant tot el dia, de la cin-

quena Fira d'Economia Social i So-

lidària de Granollers, organitzada 

per diverses entitats, com l'associ-

ació FESS Granollers, L'Eixida, Gra-

nollers en Transició, La Magrana 

Vallesana i Granollers Pedala, amb 

col·laboració de l'Ateneu Coopera-tiu del Vallès Oriental. La �ira mos-
trarà quin és l'estat de l'economia 

social i solidària (ESS) a la comarca 

i exposarà en una quinzena d'es-

tands al voltant de 25 projectes que 

s'estan fent en aquest àmbit a la ro-

dalia de Granollers. "Ara hi ha ini-

ciatives molt interessants i l'ESS 

està en un bon moment, però tot 

MODELS ECONÒMICS DISSABTE, DURANT TOT EL DIA, HI HAURÀ UNA VINTENA DE PARADES QUE MOSTRARAN INICIATIVES D'AQUEST ÀMBIT A LA COMARCA

i això  encara té molt recorregut 

per fer", valora Josep Canudas, 

membre de la FESS Granollers.

En aquesta cinquena edició la �ira se centrarà en els límits del 
creixement, de manera que les xer-

rades que s'hi faran analitzaran, 

per exemple, què es pot fer des 

de diferents àmbits per no sobre-passar els límits de creixement al 
planeta. "La pandèmia ens ha en-

senyat que cal tenir més cura de 

les persones i del planeta, i per 

això plantegem altres maneres 

de treballar si no volem arribar 

a uns límits que siguin insosteni-

bles per a tothom", diu Canudas. 

A més dels estands, oberts a 

tothom, la Casa de Cultura Sant 

Francesc acollirà trobades sectori-

als d'entitats per aprofundir en el 

treball en xarxa, per exemple en el 

foment de l'alimentació sostenible 

o de l'ús quotidià de la bicicleta. 

Xerrades i propostes culturals
Després de dues xerrades prèvies 

–Introducció a l'economia social 

i solidària i Col·lapse no és apo-

calipsi, a càrrec d'Alfons Pérez de 

l'ODG–, dissabte hi haurà el gruix d'activitats de la �ira –de 10 a 20 h a la plaça Maluquer–. A les 11 h 
hi haurà una sessió de música, joc 

i moviment amb La Tribu Canta, i a les 12 h la xerrada Què es pot 

fer amb l'ESS davant l'amenaça de 

col·lapse?, amb Alba Hierro i Jordi Garcia Jané. A les 13 h arrencarà 
un vermut musical amb dj Pure, 

i seguirà un dinar comunitari a la mateixa plaça. A les 16.30 h hi 
haurà el col·loqui Repensant els 

límits de l'ESS al Vallès, amb Gra-

nollers Pedala, La Magrana Va-

La Fira de l'Economia

Social i Solidària

debat sobre els

límits del creixement 

Mobilització desconvocadaNoves rutes de Uiqui Vallès, turisme de proximitat
Art i Sans Horeca, SL, propietària de

Carns Torrent, ha abonat a les treballadores 

les nòmines pendents de cobrar, de manera 

que el sindicat CNT ha desconvocat

les mobilitzacions que hi havia previstes.

Aquesta tardor s'han començat a emetre nous capítols de Uiqui Vallès,
un programa coproduït per VOTV, Vallès Visió i el Consell Comarcal per

promoure el turisme al territori a partir de la divulgació del patrimonii l'apel·lació al seu ús cultural. En total són 10 capítols amb propostes de
sortides de proximitat per fer el cap de setmana i fomentar el turisme local.

ECONOMIA

DEL REC AL ROC
MOSTRA LA COL·LECCIÓ 
DE TARDOR-HIVERN 

Després d'una mostra de maniquins durant tot el dia a la plaça de l'Oli per presentar 
la col·lecció de moda de tardor-hivern, dissabte al vespre la Porxada va acollir la 
quarta desfilada de moda impulsada pels botiguers de Del Rec al Roc. Una tren-
tena de models de l'agència Piubella van lluir les novetats de 13 botigues de moda: 
Tre's, Càritas Re-InTeGra, Zebra, Illa Sports, Latidos, Ananda Boutique, Mattiz Talles 
Grans, Guitare, Foot on Mars, Change Lingerie, Can Baldufes, Iaios i Agudo Stores. 

XAVIER SOLANAS

COMERÇ LA PORXADA ES VA CONVERTIR DISSABTE AL VESPRE EN UNA PASSAREL·LA DE MODA

Granollers atorgarà divendres al TAG (21 h) els Premis Porxada en 
reconeixement al sector comerci-

al. L'acte, organitzat per l'associ-

ació de comerciants Gran Centre 

i l'Ajuntament, enguany presen-

ta novetats, ja que en aquesta 4a 

edició s'incorpora el premi al nou 

comerç: un reconeixement als ne-

gocis recents que proposen nous 

conceptes de producte, servei o for-

mat d'establiment comercial, o bé 

als comerços que representen una 

millora o ampliació de l'oferta dis-

ponible dins l'àmbit territorial de la 

seva associació de comerciants. Els 

premiats en aquesta categoria són a 

proposta de les associacions de co-

merciants. També es reconeixeran 

els establiments que han complert 25 i 50 anys i es lliuraran distinci-ons al Premi Honorífic, així com a 
cinc establiments centenaris. 

Els Premis 

Porxada, aquest 

divendres al TAG
■ Un grup de persones treballa des 
de fa uns mesos per crear oportunitats 
d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en 
sòl públic a Granollers. És el col·lectiu La 
Xalana, el primer projecte de coopera-
tiva d'habitatge a la ciutat. Actualment 
en formen part 10 unitats domèstiques 
–algunes són famílies amb criatures, 
altres persones individuals o parelles– 
interessades a participar i promoure un 
projecte d'habitatge permanent, esta-
ble, assequible i sostenible basat en el 
model d'habitatge cooperatiu en cessió 
d'ús. Altres objectius són facilitar l'ac-
cés a l'habitatge creant alternatives a 
l'especulació immobiliària, establir al-
tres formes de vida més comunitàries 
amb suport i cures mútues, l'arrelament 
al territori i la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica. La Xalana, de la mà de La 
Dinamo, es presentarà dissabte en el 
marc de la Fira de l'Economia Social i 
Solidària de Granollers.

Participants
 Associació FESS Granollers 
 Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
 La Tintorera Ateneu Popular
 La Magrana Vallesana
 Les Cosidores de Vilamajor 
 Opcions 
 GrisFluor
 Xarxa de Cultura Cooperativa
    del Vallès Oriental 
 Iaios 
 Espai Nacre 
 Associació de Dones Immigrants 
    Subsaharianes
 Unitum 
 De Gota en Gota Amarant la Terra 
 Reeducant les violències 
 El Mirall de les sexualitats
 La Xalana
 La Dinamo
 HiSom 
 Kloosiv Cooperativa
 Dimas
 El Xiprer
 Granollers Pedala
 Daruma

llesana, Dracs, Xarxa de Cultura 

Cooperativa del Vallès Oriental 

(Adis) i Associació de Dones Im-

migrants Subsaharianes. Seguirà (17.30 h) un taller de gra�its, dj 
i música a partir d'objectes i ali-ments amb Erol Urbà, i una altra xerrada col·loqui (18.30 h), amb el títol Construïm utopies al Vallès 

Oriental, a càrrec de Nico Duran-

Gurnsey, Joel Segarra, Eduard Nus i Luz Helena Ramírez. Clourà la jornada a les 20 h un concert de 
Lola and the Rinos. A més, du-

rant tot el dia també hi haurà una 

retransmissió radiofònica de la 

FESS gràcies a Ràdio Intermitent. El vessant més artístic d'aques-
tes activitats sorgeix de la xarxa 

d'intercooperació cultural que 

han impulsat mitja dotzena d'or-

ganitzacions de l'ESS en l'àmbit de 

la cultura. "Entitats i projectes 

cooperatius que ens dediquem 

a l'àmbit de la cultura, com 

ateneus i llibreries, hem bus-

cat la manera d'enxarxar-nos 

per reforçar l'economia social 

i cooperativa i donar visibilitat 

als projectes culturals coopera-

tius", diu Joan Gener, de l'Eixida. 

La Fira de l'ESS es tancarà la set-

mana que ve amb dues activitats més. Una serà dimecres (20 h), amb 
NEIX LA XALANA,
HABITATGE COOPERATIU
EN CESSIÓ D'ÚS

la projecció al Cinema Edison de la 

cinta Robin Bank, amb la directora 

Anna Giralt, i l'altra serà dijous a l'Ateneu de Granollers (19 h), amb 
una xerrada debat sobre el canvi 

climàtic i els models econòmics a càrrec d'Agustí Coromines. X.L.

"Calen maneres de
treballar més sostenibles,
que tinguin més en compte 
el planeta i les persones" 
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Durant tot el mes d'octubre, els jocs de taula 

són els protagonistes indiscutibles a Abacus. 

La cooperativa celebra el Mes dels Jocs de 

Taula oferint descomptes especials tant a les 

botigues físiques com a Abacus.coop, la botiga 

en línia. Els amants dels jocs de taula tenen a 

disposició una àmplia oferta de més de 1.000 

jocs de taula i puzles, triats amb cura seguint 

els criteris de qualitat i de valors d'Abacus. 

Entre aquest ventall hi ha les darreres no-

vetats, a més d'una selecció exclusiva de jocs 

en català, com Emotio, Mascotes i Sushi Go. 

S'acompanya d'una espectacular programa-

ció a les 48 botigues de Catalunya, País Va-

lencià i Balears: un centenar d'activitats com 

partides en viu, tornejos, demostracions de 

la mà de jugadors professionals, presentaci-

ons de novetats, ludoteques i tastos. 

En el cas d'Abacus Mollet, aquest dissab-

te hi haurà una marató de 12 hores de jocs i 

partides en viu. Serà de 10 a 22 h al Mercat 

Vell, amb la col·laboració de l'Ajuntament 

de Mollet del Vallès. Durant un dia sencer, 

els amants dels jocs de taula podran jugar 

plegats, compartir experiències i aprendre 

nous jocs de la mà de demostradors profes-

Abacus celebra el mes dels Jocs de 
Taula amb més de 1.000 propostes

ABACUS COOPERATIVA

carrer Pompeu Fabra, 5 · Granollers

Tel. 93 860 45 86 · granollers@abacus.coop

L'APARADOR

DE LA SETMANA

sionals. Una trobada per a grans i petits, ja 

que hi haurà diversitat de tallers per adap-

tar-se a totes les edats i gustos. També hi 

haurà el sorteig d'una panera de jocs de tau-

la valorada en 350 euros.

A Granollers també hi ha activitats pro-

gramades. Aquest dissabte, per a nens a 

partir de 4 anys, hi ha Vine a jugar a Franky, 

en què es crearan monstres, i el dissabte 

22 es jugarà al al Micro Macro, per a nens a 

partir de 10 anys. El dissabte 29 d'octubre 

serà el torn de Cortex Challenge, un joc per 

a majors de 6 anys per posar a prova les ha-

bilitats de pensament, memòria i velocitat.

El concessionari Maas Santi Enrique de Nis-

san va presentar dijous a Granollers el nou 

Nissan X-Trail amb e-Power, el crossover 

familiar electrificat. e-Power és la tecnolo-

gia exclusiva electrificada de Nissan, que 

permet gaudir d'una sensació de conducció 

emocionant, suau i silenciosa. El motor de 

benzina és el que recarrega la bateria, de 

manera que no cal endollar el cotxe. Tam-

bé hi ha la versió e-4orce 4x4, que ofereix 

SANTI ENRIQUE NISSAN

carretera del Masnou, km. 15,2 · Granollers

Tel. 93 860 18 53 · www.maas.es/nissan

encara més potència i estabilitat de marxa. 

Les dues tecnologies permeten emular una 

conducció molt semblant a la d'un vehicle 

elèctric. Les tecnologies exclusives del Nis-

san X-Trail van més enllà d'un híbrid tra-

dicional. A més, el seu disseny és robust i 

sofisticat, una imponent presència gràcies 

a la graella i els fars elegants de led. Nissan 

X-Trail té una aparença tan moderna com la 

tecnologia sota el capó.

Santi Enrique presenta el Nissan 
X-Trail, el crossover electrificat
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El Ciutat de Granollers s'estrena

El sènior masculí A del CEFS Ciutat de 
Granollers s'estrenarà dissabte a la Tercera 
Catalana a la pista del Sant Feliu de Codines (17 
H). L'equip va baixar de categoria la temporada 
passada i enguany vol lluitar per recuperar-la. 

El Fraikin ha estat enquadrat al 
grup C de la Lliga Europea EHF, 
que és la segona competició con-
tinental més important de clubs. 
L'equip dirigit per Antonio Rama 
somia amb el passi de ronda des-
prés d'evitar en el sorteig de Viena 
(Àustria), celebrat dijous passat, 
alguns dels equips més potents de 
les lligues d'Alemanya i França, o 
de renom, com ara el Benfica por-
tuguès –que és el vigent campió 
de la competició–. 

La fase de grups es disputarà a 
partir del 25 d'octubre fins al 28 
de febrer i el Fraikin tindrà com a 
rivals el Skjern, de Dinamarca; el 
Balatonfü Redi, d'Hongria; l'Spor-
ting, de Portugal –amb Mama-
dou Gassama, format al BMG–; el 
Nexe, de Croàcia, i l'Alpla HC Hard, 
d'Àustria. "Ens hem estalviat te-
nir un grup amb algun  equip 
alemany o francès, no en tenim 
cap, i és dels grups amb més 
matisos. No hi ha cap equip que 
sobresurti per sobre de la resta, 
potser l'Sporting de Portugal, 
però tampoc n'hi ha cap que 
sobresurti per sota. És un grup 
molt igualat, i evidentment tots 
els rivals són difícils. Però dels 
que et podien tocar, són rivals 
que et donen per somiar per in-
tentar guanyar partits", valora-

va el tècnic, Antonio Rama.
Els quatre primers classificats 

del grup passaran als vuitens de 
final i el Fraikin té com objectiu 
lluitar per intentar-ho. "No parla-

HANDBOL | Lliga Europea EHF  EVITA ELS RIVALS MÉS COMPLICATS D'ALEMANYA I DE FRANÇA

ria d'objectius o de com podem 
quedar, però són rivals que els 
pots lluitar", diu Rama, que afe-
geix tenir "moltes ganes de co-
mençar ja i gaudir-la". J.L.R.B.

El KH-7 té un inici de la Lliga Guer-
reras irregular amb una dinàmica 
de només un punt de 10 possibles 
–en cinc jornades–. L'equip dirigit 
per Dolo Martín va perdre dime-
cres passat a la pista del Costa del 
Sol de Màlaga (24-22), tot i que va 
plantar cara contra un dels millors 
conjunts de la categoria.

Les vallesanes han superat un 
principi de calendari molt com-
plicat amb derrotes contra Super 
Amara Bera Bera (22-33) i Roca-

Ratxa negativa del KH-7 

amb un punt en cinc partits

Lliga Guerreras  JA S'HA TROBAT A LA PISTA CONTRA ELS TRES PRIMERS EQUIPS CLASSIFICATS 

sa Gran Canaria (29-26), que són 
justament colíders del campionat 
juntament amb les malaguenyes. 
"Estem disgustades pel resultat 
contra les malaguenyes perquè 
crec que no hem fet una prime-
ra mala part, tot i que els últims 
cinc minuts abans del descans 
ens ha penalitzat molt, sobretot 
per pèrdues de pilotes segui-
des. També hem perdonat molt 
en tirs de sis metres. Tot això 
ens ha fet anar per sota el mar-

XAVIER SOLANAS

Queralt Fornt, convocada amb Espanya 

Queralt Fornt, de l'AEH Les Franqueses, ha estat convocada per 
la selecció espanyola promesa. La franquesina participarà en una 
concentració del combinat estatal del 24 al 30 d'octubre a Béjar, 
a Salamanca (Castella i Lleó). El combinat estatal jugarà dos 
amistosos contra el Salamanca i la selecció de Castella i Lleó. 

cador. Tota la segona part hem 
anat a remolc", deia en acabar el 
duel la tècnica Dolo Martín

Penúltimes classificades
El KH-7 ocupa el penúltim lloc 
amb un punt, empatades amb les 
antepenúltimes, el Zuazo Barakal-
do, i les últimes, la Rioja. El prò-
xim partit de les vallesanes serà el 
22 d'octubre contra el BM Porriño 
al Palau d'Esports. El Porriño és el 
sisè classificat amb quatre punts i 
serà un partit clau per veure l'evo-
lució de les granollerines, que a 
principis de temporada es van 
marcar com a objectiu lluitar per 
les places europees. 

El Fraikin somia superar 
la fase de grups d'Europa

Cinc victòries seguides a l'Asobal

El Fraikin Granollers segueix amb les bones prestacions a la lliga Asobal i 
divendres passat va encadenar el cinquè triomf després d'imposar-se 
contra el BM Sinfín, per 34 a 27. El duel va servir també per mostrar 
el múscul de la base masculina del club perquè al descans el BMG 
va presentar els equips de nois. Amb el triomf, el Fraikin ja és segon 
classificat de la lliga Asobal en solitari amb vuit punts, a dos del Barça. 
El pròxim partit del BMG serà el cap de setmana del 22 i 23 d'octubre a la 
pista de l'Ademar de Lleó, que és cinquè amb set punts. La lliga s'atura ara 
pels compromisos de les seleccions nacionals.

FUTBOL | Primera Catalana  SUMA QUATRE PUNTS DE SIS

L'Esport Club Granollers va su-
mar un punt a casa contra la UE 
Vic després d'empatar sense gols. 
El duel va servir per veure el de-
but de l'equip de David Vilajoana 
davant la seva afició en el retorn 
a la Primera Catalana i també per 
comprovar la igualtat entre dos 
dels conjunts que aspiren a l'as-
cens a la Tercera RFEF.

Empat de mèrit de l'ECG 

a casa contra la UE Vic

CF LLORET - ECG

Diiumenge, 16 - 12 h Lloret de Mar

El sènior masculí del CNG water-
polo lluitarà per guanyar la meda-
lla de bronze de la Copa Catalunya 
contra el CN Montjuïc. L'equip de 
Ramon Rosell va quedar eliminat 
després de perdre la semifinal 
contra el Sant Feliu a l'anada per 
5 a 11 i el de tornada per 15 a 6. A 
l'eliminatòria, el CNG va acusar 
les baixes dels jugadors interna-
cionals amb el porter argentí Oc-

El CNG lluitarà pel bronze 

contra el CN Montjuïc

WATERPOLO | Copa Catalunya  DERROTA A LES SEMIFINALS

tavio Salas i el colombià Sebastian 
Muñoz, desplaçats a Paraguai per 
disputar els Jocs Sud-americans 
de waterpolo. 

L'equip vallesà jugarà dissabte, 
a la piscina de l'Horta de Barcelo-
na, la final de consolació de la Copa 
Catalunya contra el CN Montjuïc, 
que també milita a la Primera Di-
visió estatal. La temporada passa-
da el Granollers va acabar al setè 
lloc de la lliga, mentre que els de 
Barcelona van acabar al vuitè.

Posteriorment al partit per al 
tercer lloc, es disputarà la gran fi-
nal de la competició catalana entre 
el CN Horta i el Sant Feliu (18 h). 

XAVIER SOLANAS

EN JOC Un dels moments del partit de l'ECG contra els osonecs

L'ECG va defensar l'empat, però 
va tenir oportunitats de guanyar. 
A la primera part, Martí Alba i 
Negro van tenir ocasions per es-
trenar l'electrònic i a la represa va 
ser el torn d'Abdou. Al tram final, 
els osonencs van intentar sense 
èxit fer el gol del triomf. 

L'Esport Club suma quatre 
punts de sis possibles i ocupa el 
quart lloc, empatat amb el tercer, 
el Vic. El pròxim partit dels va-
llesans serà diumenge al camp del 
Lloret de Mar, que ha encadenat 
dos empats contra Banyoles (2-2) 
i Escola de Futbol Mataró (2-2). 

CNG - CN MONTJUÏC
Dissabte, 15 - 16.15 h Barcelona
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No es podia fer esperar gaire el 
primer triomf del CBG pisos.com 
a la Lliga EBA després de les bo-
nes sensacions de la pretempora-
da, i aquesta primera victòria va 
arribar dissabte passat davant la 
seva afició i contra un dels rivals 

BÀSQUET | Lliga EBA GUANYA EL PRIMER PARTIT A LA SEGONA JORNADA DE LA COMPETICIÓ ESTATAL

potents, el CB Tarragona (75-73). 
L'equip dirigit per Toni Oliva-

res es desfà del regust amarg de 
la derrota a la primera jornada 
contra el CB Igualada (76-75) 
per culpa d'un triple final. Contra 
els tarragonins, els vallesans van 
mostrar la confiança en l'equip 
i van creure fins a l'últim sospir, 
tot i encaixar un parcial de 0 a 8 
a l'inici de l'últim quart (56-62). 
L'empenta granollerina va ser el 
detonant per capgirar l'electrò-

El CBG celebra el primer triomf 
davant la seva afició al pavelló

XAVIER SOLANAS

Aleix Espargaró (Aprilia) afronta 
l'antepenúltima cursa de la tem-
porada de MotoGP a Austràlia 
en un circuit, en principi, favora-
ble a la seva motocicleta. El pilot 
granollerí ocupa el tercer lloc de 
la classificació general i té com a 
objectiu escurçar els 20 punts de 
diferència amb el líder, el francès 
Fabio Quartararo (Yamaha) i els 
18 amb el segon, l'italià Francesco 
Bagnaia (Ducati).   

Rea s'allunya del Mundial
Jonathan Rea, del Kawasaki Ra-
cing Team, amb seu a Granollers, 
ha marxat del Circuit Interna-
cional de l'Algarve, a Portimao 
(Portugal) amb tres tercers llocs, 
però despenjat per al títol. El pilot 
britànic està a una distància de 82 
punts respecte del líder, Álvaro 
Bautista (Ducati). 

Aleix Espargaró 

afronta la carrera 

d'Austràlia

El sènior A del Club Tennis Taula 
Granollers ha iniciat la nova tem-
porada amb un triomf contra el 
Cardedeu, per 4 a 2, i mostra les 
seves credencials per lluitar per 
l'ascens. L'equip granollerí mili-
ta en la categoria més baixa de la 
territorial catalana, però és dels 
equips més potents. 

"L'any passat ens vam que-

dar a les portes de l'ascens i 

enguany tenim moltes esperan-

ces de fer una bona temporada. 

Ens agradaria pujar", explica 
el president i jugador, David Sel-
va, que afegeix que han reforçat 
l'equip: "hem fitxat a Xavier Co-

rominas, que té experiència en 

categories superiors".  
Diumenge jugaran la segona 

jornada del campionat a casa con-
tra el Sant Celoni.  j.l.rodríguez b.

TENNIS TAULA  S'ESTRENA AMB VICTÒRIA CONTRA EL CARDEDEU

El Tennis Taula vol aspirar  

a l'ascens de categoria

MOTOR  

CURSA POPULAR  S'INICIA EL PROGRAMA D'ENTRENAMENTS

Prop de 200 persones van comen-
çar la setmana passada el progra-
ma Comença a fer La Mitja 2023 

a Granollers, sota la direcció de 
l'Ajuntament i el Club d'Atletisme 
L'Aire Esportiu. Ja fa 17 anys que 
funciona aquest programa muni-
cipal que té com a objectiu pre-
parar als corredors que vulguin 
completar la Mitja Marató de Gra-
nollers, que el 2023 se celebrarà el 
5 de febrer.

El lloc d’inici i finalització dels 
entrenaments de tots els grups és 
a la pista municipal d'atletisme els 
dilluns, dimecres i divendres. Hi 
ha fins a tres nivells de preparació 
amb l'inicial, pels qui la faran per 

Prop de 200 participants 

inscrits per 'fer la Mitja'

primer cop; els iniciats, que algun 
cop l'han feta, i el grup d'atletes, 
que l'han feta més de tres vegades. 
La inscripció al programa d'entre-
nament és de 12 euros i inclou l'as-
sessorament, els entrenaments, 
una assegurança d’accidents i un 
obsequi.

El Tast, primer repte
Un dels primers reptes dels parti-
cipants que es preparen per supe-
rar la prova del febrer és el Tast 
de la Mitja, que tindrà lloc el dis-
sabte 29 d'octubre. Enguany, es 
manté el circuit de 10 quilòmetres 
de l'any passat amb sortida i arri-
bada des de Canovelles.   

AJ GRANOLLERS

La cursa popular Els 10 de les 
Franqueses, d'A4elkM, ha obert el 
període d'inscripcions. La prova 
atlètica se celebrarà el diumen-
ge 20 de novembre i tornarà a 
ser solidària amb la lluita contra 
el càncer de ronyó. En l'edició 
d'enguany la cursa mantindrà el 
circuit de 10 quilòmetres urbà i 
d'asfalt, que ja està homologat per 
la Federació Catalana d'Atletisme. 
El preu per dorsal és de 12 euros 
i es pot formalitzar la inscripció 
al web de l'empresa de cronome-
tratge de la cursa (xipgroc.cat). 

Cursa mini, el 19 de novembre
La cursa de 10 quilòmetres torna-
rà a estar acompanyada enguany 
de la cursa infantil, que tindrà lloc 
un dia abans, és a dir, el dissabte 
19 de novembre i se celebrarà a la 
plaça de l'Ajuntament.    

La cursa Els 10 

de les Franqueses 

obre inscripcions

10 km

Sira Bella ha guanyat el Campio-
nat d'Europa júnior de patinatge 
artístic. La granollerina, que en-
guany milita al Cunit, es va pro-
clamar campiona continental a 
Andorra el passat cap de setmana. 
La vallesana, entrenada per Óscar 
Molins, va aconseguir la màxima 
puntuació amb 174,61 punts des-
prés de completar els dos progra-
mes del campionat. la granolleri-
na suma l'èxit continental en el 
seu primer any com a júnior. 

Als World Roller Games
Sira Bella està d'enhorabona en-
cara més perquè ha estat convo-
cada per disputar els World Roller 
Games del 2022 a Argentina amb 
Espanya. La patinadora grano-
llerina competirà en la categoria 
individual femení júnior. El cam-
pionat internacional se celebrarà 
a la ciutat de Buenos Aires, del 25 
d'octubre al 6 de novembre.  

Sira Bella guanya el 

Campionat d'Europa 

júnior a Andorra

PATINATGE ARTÍSTIC

CB NAVÀS - CBG MASCULÍ

Dissabte, 15 - 19.30 h Navàs

EN JOC Un dels moments del partit del CBG al pavelló de Bàsquet

ATENCIÓ Xerrada a la pista municipal d'atletisme per a l'inici de l'entrenament

Copa Catalunya

El sènior femení del CBG no travessa 

un bon moment a l'inici de la fase 

regular, amb tres derrotes en tres 

partits. L'equip granollerí va caure 

el cap de setmana passat contra el 

Càmping Bianya Roser (74-42). Tot 

i això, la plantilla confia en capgirar 

l'actual dinàmica negativa dissabte a 

casa contra el Manresa (17.45 h).

TERCERA DERROTA 
DEL CBG FEMENÍ

nic i aconseguir un marge de cinc 
punts a 12 segons del final (75-
70), tot i que els visitants van ma-
quillar el resultat definitiu sobre 
la botzina. 

Tercera jornada a Navàs
El pròxim rival del CBG serà el CB 
Navàs, que encadena dues derro-
tes contra el Martinenc (67-73) i 
el Barça (79-65). L'equip del Ba-
ges ocupa l'últim lloc del grup C2 
sense cap victòria.  j.l.rodríguez b.

ttG

EQUIP L'equip granollerí abans de començar el partit contra el Cardedeu
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Jocs de taula participatius a l'AnònimsSarandaca canta i balla al DiverConcert
El restaurant llibreria Anònims també s'apunta als 

jocs de taula, un clàssic que no morirà mai. Divendres, 

de 18 a 20 h, organitzen una sessió lúdica, posant 

l'espai i convidant a tots els assistents a portar el seu 

taulell de casa i posar-se a jugar.

El DiverDivendres, la programació familiar de la Xarxa de 

Centres Cívics, adopta el format de concert i divendres 

(17.30 h) porta a la plaça Maluquer l'actuació de Sarandaca, 

que combina música tradicional, clown, històries i jocs 

en una proposta participativa per fer ballar a tot el públic.

CULTURA

Taller de castells

i fartanera al

barri del Lledoner

Encara amb l'eufòria viscuda ar-

ran de la participació de la colla en 

la 28a edició del Concurs de Cas-

tells de Tarragona, que ha suposat 

la recuperació del 4 de 8, els Xics 

de Granollers organitzen de cara 

a dissabte (11.30 h) una jornada 

amb esperit didàctic al barri del 

Lledoner.

La trobada constarà d'una pri-

mera part amb un taller de castells 

a la plaça Jaume I el Conqueridor, 

on s'explicaran conceptes bàsics 

com el de fer pinya o les diferents 

posicions dins un castell. En cas 

que hi hagi canalla, també es farà 

un taller adaptat per a ells.

Trobada amb el veïnat

En acabat, al punt del migdia, fa-

ran una actuació en solitari, però 

comptant amb l'ajuda dels veïns 

i veïnes a la pinya, per posar en 

pràctica i visualitzar millor les en-

senyances. 

El propòsit d'aquesta matinal és 

donar-se a conèixer com a entitat 

i apropar-se als barris de la ciutat. 

La idea d'aquest tipus de sorti-

des va sorgir tot just després de 

la pandèmia, quan els granes van 

fer una actuació similar al barri de 

Can Bassa. Com explica Anna Fra-

dera, cap de colla dels Xics, "ens 

va agradar molt l'experiència 

d'obrir-nos als barris i aquest 

any ho hem volgut repetir". I 

és que com diu un dels lemes de 

la colla, "viure'ls és millor que 

veure'ls". La jornada també tin-

drà un agraït vessant gastronò-

mic, per cortesia de l'activa asso-

ciació de veïns del Lledoner, que 

organitzarà gran barbacoa a la 

brasa –a base de botifarra, xoriço i 

cansalada– i un concurs de truites, 

amb premis per a les tres millors 

creacions. 

ELS XICS

LES FRANQUESES. Els Pastorets es 

tornaran a representar al Centre 

Cultural de Marata després de dos 

anys en blanc a causa de la pandè-

mia. Així es va decidir en una re-

unió en la qual es va acordar que 

les funcions es faran el dia de Sant 

Esteve, dilluns 26 de desembre, i 

també el divendres 30, entre les 

19 i les 20 h. Els assajos i prepara-

Es confirma el retorn dels Pastorets de Marata
tius començaran seguint el calen-

dari habitual, tot just després de la 

Castanyada.

Tret de les dues edicions con-

dicionades pel coronavirus, Josep 

Maria Farnés ha dirigit tots els 

muntatges de manera ininterrom-

puda des que va instal·lar-se a Ma-

rata, fa uns 30 anys. Elogia la pre-

disposició dels veïns i veïnes que 

hi participen d'una manera molt 

directa i creu que "hi ha ganes de 

fer-ne i aquest any es faran, se-

gur". Al mateix temps, però, també constata les dificultats creixents de 
conciliar els assajos amb les vacan-

ces de les famílies. A hores d'ara 

els Pastorets reclamen la implica-

ció d'unes 80 persones de totes les 

edats, totes residents al poble.  

Enfilem la recta final de l'any i van 
arribant algunes festes i esdeve-

niments de tardor i hivern que, a 

causa de la pandèmia, no s'havien 

pogut celebrar en els dos anys pre-

cedents o bé ho havien fet amb res-

triccions. A aquesta categoria per-

tany la Mostra de Bestiari de Foc, 

organitzada per la colla del Drac 

de Granollers, absent del calendari 

festiu des de 2019, i que enguany 

arriba a la 28a edició. La trobada 

tindrà lloc dissabte, durant tot el 

dia, i des de l'entitat asseguren que 

"volem foc i tindrem foc".

El programa començarà a les 11 

h, amb la plantada de les bèsties 

participants, seguida d'una recep-

ció institucional al migdia. La mos-

tra replicarà el model començat el 

2018, consistent a convidar només 

colles que tinguin grup adult i in-

fantil, d'aquesta manera s'amplia 

el radi de participació i també 

d'interès. Així, en aquesta edició la 

invitació s'ha fet als Diables d'Ar-

gentona, que vindran amb la Polsa-

guera i la Polseguereta; els Diables 

de Cardedeu, que ho faran amb el 

Verro i els Garrins, i el Drac dels 

Monjos, que portaran a Granollers 

el Drac infantil i també el juvenil.

TRADICIÓ  LA TROBADA APLEGARÀ A LA PORXADA COLLES CONVIDADES DE CARDEDEU, ARGENTONA I ELS MONJOS

ARXIU

El Drac escalfa la tardor amb la 

28a Mostra de Bestiari de Foc
n La Mostra de Bestiari servirà també 

per posar el punt final a la tercera edició 

del Concurs Fotodrac. Diumenge serà el 

darrer dia per participar-hi i una bona 

oportunitat per obtenir imatges origi-

nals. Del 7 al 26 de novembre es farà una 

exposició de les instantànies finalistes 

a l'Anònims. Durant aquest període els 

visitants podran votar la fotografia que 

optarà al premi per votació popular i 

que s'afegirà a la millor fotografia esco-

llida pel jurat –constituït pels fotògrafs 

Arian Botey, Jordi Ribó i Toni Torrillas– i 

la fotografia triada pels patrocinadors, 

que són l'establiment Comas Foto, el 

còctel bar Palo Santo –que també aco-

llirà una mostra de les fotografies uns 

dies després– i el mateix Anònims. Fins 

ara s'han rebut una vuitantena de foto-

grafies. El veredicte es farà públic el 27 

de novembre a les 12 h a l'Anònims.

Per tancar els actes de commemo-

ració del 30+2 aniversari del Drac de 

Granollers, al gener presentarà un do-

cumental i convidaran a tots els antics 

membres de la colla a l'estrena.

UN CONCURS DE 

FOTOS PER DIR ADEU

A L'ANIVERSARI

A les 12.30 h es farà un vermut 

amb ambientació musical a la ma-

teixa plaça. A partir de les 17 h es 

faran diferents tallers i activitats, 

entre aquestes un conte itinerant 

a càrrec del narrador Paco Asen-

sio. També s'hi afegiran els com-

ponents de l'associació Passaltpas, 

que ballaran danses mediterrànies 

obertes a la participació de tothom. 

Després dels parlaments de les 

autoritats i de representants de 

l'Agrupació del Bestiari Festiu i Po-

pular de Catalunya, a les 19 h sona-

CERCAVILA DE FOC  El foc de les bèsties tornarà a cremar

rà un concert per amansir les bèsti-

es, a càrrec de músics de les colles.

Pels volts de les 20.45 h arribarà 

l'hora de la veritat. Una cercavi-

la de foc es posarà en marxa per anar des de la Porxada i fins a la 
plaça Barangé, passant pels car-

rers Sant Roc, Anselm Clavé i Marià 

Maspons. Sobre les 21.30 h i a la 

plaça Barangé tindrà lloc un gran 

ball conjunt de lluïment. El cap de 

colla, Ferran Gontan, fa una crida 

a la participació: "Esperem que 

vingui molta gent a gaudir de 

ARXIU

la tradició, el foc i la música als 

carrers i places del centre".

La trobada es clourà amb un so-

par i festa a l'institut EMT per als 

membres de les colles.  



dj, 19 octubre 2022 19



dj, 13 OCTUBRE 202220

Les vetllades 
a l'Anònims
ofereixen cinc 
minuts de glòria

Mozart obre el 
cicle de projeccions 
d'òpera i dansa 
al Cinema Edison

En el marc de les vetllades musi-
co-poètiques que el dinamitzador 
cultural Jordi Pagès proposa un 
dijous al mes al restaurant lli-
breria Anònims, aquest octubre 
pren la forma d'una sessió a micro 
obert, sense noms protagonistes 
i amb una crida a la participació. 
Tothom que vulgui llegir, recitar, 
cantar, interpretar, explicar, cridar, 
protestar o escoltar disposarà de 
cinc minuts per fer-ho.

Així doncs, en aquesta ocasió 
és una proposta més aviat pensa-
da pel públic, "per a tots els que 

solen venir un dijous de cada 

mes a escoltar poesia i música 

i marxeu amb les ganes de dir o 

aportar la vostra", apunta Pagès.
La cita és avui, dijous (19 h). Per 

als interessats a participar-hi no 
caldrà inscripció prèvia, només 
arribar una mica abans de l'hora 
i esperar el torn. 

El Cinema Edison enceta avui, 
dijous (19 h), la temporada de 
projeccions d'òpera i dansa amb 
La flauta màgica. La sessió comp-
tarà amb una presentació, mitja 
hora abans, a càrrec del divulga-
dor musical Oriol Padró. Es trac-
ta d'un enregistrament realitzat 
el 2019, a l'aire lliure i en un es-
cenari natural ben singular: la 
gran pedrera romana de Sankt 
Margarethen, a la zona oriental 
d'Àustria, que data del segle I. El 
matrimoni format per Cornelius 
Obonya i Carolin Pienkos van di-
rigir aquest muntatge que compta 
amb la participació de l'Orquestra 
Filharmònica de Budapest i el Cor 
de la Filharmònica de Viena.

L'Edison ja té a la venda l'abo-
nament pels cinc títols del cicle, 
que es completa amb El tren-

canous, Romeu i Julieta, La Bohè-

me i Ottelo. 

TINDRÀ AL REPUTAT PIANISTA FRANCÈS JEAN-FRANÇOIS DICHAMP COM A PROTAGONISTA

El concert inaugural de la nova 
temporada del Cicle Carles Riera, 
organitzat per l'Escola Municipal 
de Música de Granollers al Teatre 
Auditori, tindrà divendres com a 
gran protagonista al prestigiós pi-
anista francès Jean-François Dic-
hamp, un intèrpret precoç i amb 
"un talent innat per interpretar 

la música de Chopin". Dichamp 
ha participat en múltiples festi-
vals a Europa i a Amèrica i actu-
alment és  professor de piano a 
l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC).

El cicle Carles Riera al 
TAG comença a caminar

En una primera sessió (19 h) a 
la Sala Petita i en un ambient reco-
llit, el pianista farà de guia per un 
recorregut musical entre el bar-
roc i el romanticisme, amb un re-
pertori amb obres de Bach, Liszt 
i Busoni. Es tracta d'una proposta 
gratuïta, de 30 minuts de durada i 
de caràcter didàctic, especialment 
adreçada a un públic familiar.

Després d'aquest pròleg i ja al 
vespre, Dichamp protagonitzarà el 
recital Bach i Liszt: afinitats espiri-

tuals (20 h), amb peces d'aquests 
dos compositors. El programa 

inclourà, entre altres, la Simfonia 
en fa menor BWV 795 de l'autor 
alemany i les Dues llegendes de 
l'hongarès: Sant Francesc d'Assís 

predicant als ocells i Sant Francesc 

de Paula caminant sobre les ones. 

LA GIRONINA PRESENTARÀ EL SEU DISC 'EL PRINCIPIO'

La saxofonista Alba Alsina 
farà conviure jazz, flamenc 
i electrònica al Casino
El 50è Cicle de Jazz al Casino con-
tinua endinsant-se en el seu ves-
sant més exploratiu i per diven-
dres (20 h) proposa l'actuació de 
la saxofonista gironina Alba Alsi-
na, en format de quintet. 

La seva proposta musical fu-
siona la tradició jazzística amb les arrels rítmiques del flamenc i 
els paisatges electrònics. La seva 
carta de presentació és el disc El 

principio, un treball de caràcter autobiogràfic que Alsina s'ha au-
toeditat i en el que ha assumit els 
papers de líder, compositora i in-
tèrpret. El resultat són vuit peces pròpies, fresques, plenes de sofis-
ticació, naturalitat i intuïció que 
van tenir una gran aportació en la figura del productor Domingo Patricio, flautista de Paco de Lucía 
i un gran coneixedor del llenguat-ge flamenc. El disc també conté 
altres col·laboracions, com les de 
David Domínguez a les percussi-
ons i Marc Miralta a la bateria.

Al Casino, el saxo alt i soprano 
d'Alsina dialogarà amb el piano i els 
sintetitzadors de Tom Amat, el baix 
de Carlos Bayolo i la bateria d'Al-
berto Garrido, el seu combo habitu-
al. El cinquè element de la formació 

alba alsina

ALBA ALSINA

serà original, perquè es tracta de 
la bailaora Aina Núñez, que aporta 
una dosi extra d'expressivitat mit-jançant el cos i el ball flamenc.

Alsina va descobrir l'escena flamenca i jazzística a Barcelona, 
mentre cursava els seus estudis 
superiors de jazz al Conservatori 
Superior del Liceu. El disc sorgeix, 
justament, de la inquietud per am-plificar la seva visió de la música i 
explorar totes les possibilitats del 
saxòfon, l'instrument amb el qual s'identifica.  

Després de 54 anys de trajectò-
ria, el grup del folk Falsterbo ha 
decidit posar el punt final al que 
consideren "un projecte de vida 

musical i cultural" que durant 
aquest temps ha ordit "un patri-

moni cultural" amb cançons com 
Ai adeu, cara bonica, L'estranya 

joguina, Quan el sol es pon, Camí 

ral i, sobretot, Paf, el drac màgic. 
Cançons que formen part dels 
records sentimentals de quatre 
generacions. Una de les princi-
pals peculiaritats de Falsterbo és 
que sempre ha estat una vocació 
al marge de l'activitat professio-
nal dels seus components. Com 
explica el seu portaveu, Eduard 
Estivill, "va arribar un moment 

en que havíem de decidir si ens 

professionalitzàvem. La Montse 

Domènech i jo estàvem fent ter-

cer de Medicina i vam decidir 

seguir com amateurs. Però crec 

que hem sigut el grup amateur 

més professional que hi ha ha-

gut".
Per acomiadar-se, han disse-

nyat un disc i una gira per tot Ca-
talunya, amb el títol genèric Adeu, 

Paf. "Acabar és difícil, i sobretot 

s'ha de fer amb dignitat, quan 

encara tenim força per pujar 

als escenaris i per fer molt bé 

les coses", opina Estivill. La gira 
va començar al febrer, durarà tot 
un any i diumenge (16 h) els por-
tarà al Teatre Auditori. Aquesta 
elecció s'explica per la vincula-
ció de Jordi Marquillas –el ter-
cer Falsterbo– amb Marata i pel 

tar Paf, el drac màgic. "Això ho fa 

tot molt entranyable i és molt 

emocional", apunta Estivill, que 
constata com un públic interge-
neracional "s'ha fet seves unes 

cançons molt populars".  C.R.

fet que un dels músics del grup 
d'acompanyament en directe, el 
guitarrista Guillem Callejon, és de 
la Garriga i té molts vincles amb la 
capital vallesana. "I el tercer mo-

tiu soc jo", afegeix Estivill. "Pot-

ser no tothom sap que la meva 

primera feina va ser substituir 

al metge d'Aiguafreda, el doctor 

Torras, per tant a Granollers i 

anava molt sovint".
Falsterbo es caracteritza per 

propiciar els concerts inclusius. 
Per això han volgut que a totes les 
actuacions de la gira hi puguin as-
sistir persones amb discapacitat. 
A Granollers els convidats seran 
els membres de la fundació Apa-
dis. Un altre tret característic és 
el de convidar a joves estudiants 
de música i a les seves famílies a 
pujar dalt de l'escenari per can-

saTÉliTE K

MÚSICA  LA GIRA DE COMIAT DEL VETERÀ GRUP DE FOLK FALSTERBO FA PARADA AL TAG

"Hem sigut el grup amateur més 
professional que hi ha hagut"

TERCET  Jordi Marquillas, Monterrat Domènech i Eduard Estivill

Nom suec
SOBRE EL PECULIAR NOM 
DEL TERCET, EDUARD ESTIVILL 
revela que "és el nom d'un poble 
de Suècia. Quan vam començar 
en Joan Boix tenia una xicota que 
era sueca i no se li va acudir res 
més que posar el nom del poble 
al grup. Jo, com que m'acabava 
d'incorporar, no podia opinar 
gaire i el nom es va quedar".

JEAN-FRANÇOIS DICHAMP

Tag
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Dels llibres allò primer que em crida 

l'atenció és el títol. I aquest per doble 

motiu pel significat del text i de la frase 

entre línies de la portada: "No sé què 

em fa més mal: que no hagi acabat o 

que no hagi començat". La seva lectura 

em diu que encara està vivint la filoso-

fia de la seva vida compartida poètica-

ment. El primer vers ens obre el camí 

amb un pensament de M. Montserrat 

Domingo, "vull ser oració", que Ivette 

confirma amb "ets amor i text que en 

mi neix". I el poemari n'és el camí. El 

segon poema marca com és el camí: 

"assedegada, venint d'un camí tortuós 

/…./ he trobat la més gran de les fonts 

i els teus ulls blaus". I el darrer recorda 

com l'han fet: "I em vas dir; -/passeja-

rem pel perill / però sempre agafats de 

la mà". El camí de la filosofia de la vida 

sempre es fa en companyia i la poeta 

ho confirma amb el nombre d'amics i 

amigues citant els seus pensaments. 

Camí del text no és una lliçó de filosofia 

és la vida viscuda amb filosofia poe-

titzada. El proverbi budista: "un fa més 

fort a algú si l'ajuda una mica, però el 

debilita si l'ajuda molt" que interpreta: 

"deixar d'emparar els altres /és (per fi) 

Camí del text
Ivette Nadal.  Edicions Poncianes

NOVETATS LITERÀRIES per Joan Sala Vila

/ ser generosa amb mi". Afirma sen-

se deixar d'estimar quin és el paper 

de cadascú en el camí. I és que Ivette 

és coneguda per la seva música que 

acompanya silenciosament els seus 

poemes. Ho corrobora amb aquest curt 

poema: "Canto la veu parlada /la veu 

de la mirada,/ la veu del gest,/ la veu 

del plor / i la que no parla". La filosofia 

de la vida ens alliçona amb el silenci i la 

paraula. Camí del text, un poemari per 

llegir-lo sense presses i meditant-lo.

La llibreria La Gralla acollirà du-

rant els pròxims dies la presen-

tació de dos llibres que compar-

teixen trets en comú: tots dos 

han estat escrits per autors de la 

comarca i conreen el gènere de la 

novel·la històrica.

La primera que arribarà avui, di-

jous (19 h), és la de Llaços de sang, 

un llibre de més de 800 pàgines 

escrit a quatre mans per l'escrip-

tora i mestra de primària Teresa 

Sagrera, de Sant Pere de Vilama-

jor, i l'escriptor Ramon Gasch, de 

Santa Maria de Palautordera. La 

filòloga i autora granollerina Car-

me Ballús introduirà aquest vo-

lum que tracta sobre les Bàrbares, 

una companyia de dones que van 

lluitar durant el setge napoleònic 

a Girona. Sagrera i Gasch ja van 

formar tàndem literari el 2019 

amb Sal roja, ambientat a Cardona 

durant la guerra de Successió.

Dimarts (18.30 h) serà el torn 

d'Ànima de sal del filòleg Jordi 

Sedó, resident a l'Ametlla del Va-

llès. De caràcter més narratiu, té 

com a protagonista a un home 

que marxa de la seva França natal 

durant la Segona Guerra Mundial 

i el seu periple acaba en una pro-

pietat vitivinícola del continent 

sud-americà. Aquest cop el con-

ductor de l'acte serà el periodista 

Txus Medina, director de l'edició 

del Vallès Oriental d'El 9 Nou. 

Un dia abans, el dilluns (19 h), La 

Gralla encara proposa una tercera 

cita literària a través del club de 

lectura dinamitzat per Jordi Sán- 

chez, que en aquesta ocasió s'acos-

ta a la novel·la generacional For-
mentera Lady de Jordi Cussà. 

TERESA SAGRERA I RAMON GASCH HI DURAN 'LLAÇOS DE SANG'

La llibreria La Gralla acull 

la presentació de dues 

novel·les d'autors comarcals

Segona sessió del 

cicle de xerrades

sobre art i literatura

El Servei de Biblioteques organitza 

el cicle itinerant de tres conferènci-

es Post Scriptum: la imatge després 
de la paraula, a càrrec de l'arqui-

tecte i divulgador Miquel del Pozo 

i dedicat a obres d'art que tenen el 

seu origen en un text literari. 

Dilluns (18 h) se celebra la sego-

na sessió a la Biblioteca Roca Um-

bert, amb el títol Tornar a néixer: la 
paraula que dona a llum a la imatge. 

En aquesta sessió del Pozo analitza-

rà com alguns artistes del Renaixe-

ment van voler recuperar les obres 

d'art de l'Antiguitat desaparegudes 

a partir de textos i descripcions de 

les mateixes que sí s'havien con-

servat. Mitjançant la paraula varen 

intentar tornar a la vida les pintu-

res del passat. La tercera i última 

sessió, Exigències del guió: #metoo 
al s. XVII, tindrà lloc el 24 d'octubre 

i examinarà les diferents maneres 

com, al llarg de la història, s'han 

utilitzat els textos literaris per justi-

ficar imatges de dubtosa moralitat, 

on la dona era la principal perjudi-

cada i com alguns artistes del pas-

sat van reaccionar-hi en contra. 

LITERATURA

El veí de l'Ametlla Jordi Sedó
serà dimarts a l'Espai 
la Gralla per parlar de

la història d''Ànima de sal'
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 13 al diumenge 16 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 14º  25º 15º  26º 15º  26º 16º

BÀSQUET. DISSABTE 15, 19.30 h
CLUB BÀSQUET NAVÀS - CB GRANOLLERS
Pavelló municipal d'esports (Navàs)
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 16, 12 h
LLORET CF - EC GRANOLLERS
Camp de futbol municipal (Lloret de Mar)
Amb Emma Montané

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

Estrena de 'Bunji, la petita 

coala' al Cinema Edison
Dins la Roda d'Espectacle Infantils, la programació organitzada per l'Associ·
ació Cultural i adreçada a famílies i infants, diumenge (12 h) arriba al Cine·
ma Edison l'estrena de Bunji, la petita coala, el nou espectacle de la compa·
nyia Festuc Teatre, fundada el 2003. La trajectòria d'aquesta companyia de 
teatre i titelles lleidatana està plena de reconeixements. Els seus muntatges 
–que ja acumulen més d'un miler de representacions–, sempre s'ha carac·
teritzat per transmetre valors i emocions. Aquest afany ha fet que Festuc 
Teatre interrelacioni la música, la narració i la interpretació per tal d'afavo·
rir l'experiència escènica. Aquest nou espectacle –recomanat per a infants 
a partir de 3 anys– no és pas una excepció, ja que combina ells diàlegs dels 
intèrprets amb algunes cançons i una escenografia ben treballada. La prota·
gonista és una coala que viu en un bosc d'eucaliptus. Però al contrari que els 
seus companys d'espècie –que duen una vida tranquil·la i dormen 18 hores 
al dia–, porta de corcoll a la seva tribu pel seu tarannà entremaliat. 

TEATRE

CINEMA  KILIAN RODRÍGUEZ EDITA EL FANZINE 'CEREMONIA SANGRIENTA' DES DE FA VUIT ANYS

Terror 'made in Granollers'
Ceremonia sangrienta és una pel·
lícula de culte que el realitzador 
barceloní Jordi Grau va dirigir el 
1973. També és el títol, a manera 
d'homenatge, que el granollerí Ki·
lian Rodríguez va triar fa gairebé 
una dècada per batejar el seu fan·
zine, dedicat al cinema fantàstic 
i de terror. "El fantaterror dels 

70 i 80, igual que el giallo ita-

lià, és un dels gèneres que més 

m'agrada", confessa Rodríguez, 
que va decidir emprendre aquesta 
aventura editorial  després de col·
laborar en publicacions especia·
litzades i també com a programa·
dor en alguns festivals de gènere.

El fanzine va ser la versió im·
presa del blog que manté a inter·
net des de 2013. "Vaig pensar a 

traslladar-lo al paper, perquè 

com a fan m'agrada col·leccio-

nar en format físic". Aquell pri·
mer número incloïa una entrevista 
a Àngel Sala, director del Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic 
de Sitges, i també un article de·
dicat a un esdeveniment local, el 
Fantàstik Granollers. "Em va fer 

molta il·lusió la creació d'aquest 

festival, tinc molt bona amistat 

amb els seus organitzadors i en 

dues edicions he format part del 

jurat", explica Rodríguez.
La resposta positiva el va animar 

a continuar amb un segon número 
especial dedicat a la sèrie televisiva 
dels anys 80 V, que incloïa entre·
vistes al director Kenneth Johnson 
i a una de les protagonistes feme·
nines, Jane Badler. De fet, el fanzine 
ha estat per Rodríguez un canal 
per conèixer en persona actors i 
actrius fetitxe, com les nord·ameri·
canes Barbara Crampton, estrella 
de Re-Animator i un llarg etcètera, 
o Dyanne Thorne, protagonista 

K.R.

MITOMANIA  Kilian Rodríguez amb Amb Howard Mauer i Dyanne Thorne

de la saga Ilsa. "Són actrius que 

si no fos per tenir una revista 

d'aquest tipus, segurament no 

hauria conegut mai", reconeix.
Aquests dies Rodríguez i els seus 

col·laboradors es troben al festival 
de Sitges, treballant els continguts 
que nodriran el sumari del proper 
número del fanzine. Com ell mateix 
explica, "a més de veure pel·lícu-

les i cobrir activitats, farem en-

trevistes, coneixerem convidats 

i viurem una experiència que 

per a tots els que ens agrada el 

cinema fantàstic és única".
A cada lliurament Ceremonia 

sangrienta inclou crítiques de 
pel·lícules, entrevistes, cròniques 
i també cronologies sobre cinema 
actual i també clàssic. Rodríguez 
fa tirades curtes del seu fanzine  
–entre 150 i 200 exemplars–, que 
té una periodicitat anual i es pot 
adquirir a la botiga especialitzada 
Freaks de Barcelona o bé a través 
del web www.ceremoniasangrien-

ta.com. Els seus lectors són aficio·
nats d'aquí, però també col·leccio·
nistes estrangers.  

Sortit del forn

El fanzine Ceremonia sangrienta té una 

gran font d'alimentació –i també de 

públic i contactes– en el festival de 

Sitges, per això el seu editor fa coin-

cidir la sortida amb les dates d'aquest 

esdeveniment cinèfil. El nou número, 

el 8, inclou articles sobre la pel·lícu-

la taiwanesa The sadness, conside-

rada com "una de les més violentes 

dels darrers anys"; The Dark and the 

Wicked, premiada a Sitges i entrevis-

tes als realitzadors Alex Noyer i el basc 

Paul Urkijo, entre altres continguts.

Encara en el marc del festival sit-

getà, la setmana passada Rodríguez 

va participar en la taula rodona On va 

el paper?, en la qual es va reflexionar 

sobre la situació actual dels editors 

independents i dels fanzines en for-

mat físic en un món cada vegada més 

digital.

EL SUMARI
DEL NÚMERO 8

Convocats els ajuts 

a residències al CAM

El Centre d'Arts en Moviment de 
Roca Umbert ha obert la convocatò·
ria de residències per al 2023, que 
estarà activa fins al 2 de novembre. 
Aquesta és una eina de suport a la 
recerca i creació de projectes de 
dansa i circ i es divideix en quatre 
modalitats: per a projectes en una 
fase inicial; en etapa de finalització 
i perfeccionament; impulsats per 
companyies emergents en vies de 
professionalització i, finalment, pel 
lloguer temporal per a projectes en 
una etapa d'iniciació, de perfeccio·
nament i/o assaig de l'espectacle. 

DANSA I CIRC
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Pinta't com una mona a la Tela!

L'exposició al Museu de Ciències Naturals sobre el  

món dels primats tindrà diumenge (11.30 h) una doble 

activitat. D'una banda, una visita guiada a la mostra  

i, en paral·lel, un taller familiar on els infants a partir  

de 7 anys aprendran a pintar-se com un mico.

Aplec i capvuitada de la festa 

major a Caldes de Montbui

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 13

19 h Cinema Edison

La flauta màgica. Òpera
19 h Restaurant llibreria Anònims

Vetllada de micro obert
DIVENDRES, 14

17.30 h Plaça Maluquer i Salvador

DiverConcert: Sarandaca canta i balla
19 h Teatre Auditori de Granollers

Cicle Carles Riera: Del Barroc al
Romanticisme. Concert
20 h Teatre Auditori de Granollers

Cicle Carles Riera: Bach i Liszt:  
afinitats espirituals. Concert
20 h Casino de Granollers

50è Cicle Jazz Granollers: Alba Alsina 
Quintet
DISSABTE, 15

10 h Plaça Maluquer i Salvador

5a Fira d'Economia Social i Solidària
11 h Plaça Jaume I el Conqueridor

Barbacoa i concurs de truites
11 h Plaça de la Porxada

28a Mostra de Bestiari de foc
11.30 h Plaça Jaume I el Conqueridor

Taller i actuació de castells amb els Xics

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.
Fotografies. Fins al 25 de novembre
Museu de Granollers

L'Infern de Dante. Obres de Jordi Diaz 
Alamà i Grzegorz Gwiazda.  
Fins al 5 de febrer
Museu de Ciències Naturals

El Venadito-Primats.
Fins al 23 d'octubre
La vida en moviment.

12 h Jardins Lluís Companys

Homenatge al president  
Lluís Companys en el 82è aniversari 
del seu afusellament
DIUMENGE, 16

10 h Plaça de la Corona

Caminada per la salut mental
12 h Cinema Edison

Bunji, la petita koala. Espectacle infantil
18 h Teatre Auditori de Granollers

Falsterbo en concert
DILLUNS, 17

18 h Can Jonch

Cicle de conferències Post Scriptum.  
A càrrec de Miquel del Pozo:  
Tornar a néixer: la paraula que dona a 
llum a la imatge
19.30 h Museu de Granollers

Els debats del Casino:  
Crisi energètica: La fi del model de 
creixement, a càrrec de Daniel Gómez 
Cañete, creador i editor de  
CrisisEnergetica.org
DIMARTS, 18

18.30 h Museu de Granollers

Agevo: La tradició parlamentària 

a Catalunya, a càrrec de l'historiador 
Josep Capdeferro

El cap de setmana Caldes de Montbui viu la capvuitada de la festa major, 

la darrera de la comarca. Dissabte encara es podrà participar a la matinal 

excursionista a l'ermita del Remei i assistir al Cancurs, el concurs popular de 

gossos de raça i no raça al parc de Can Rius, entre altres propostes.

L'endemà, diumenge, darrer dia de la gresca, el programa és molt més

atapeït, amb la novena Cursa del dimoni a la Torre Marimon i, molt especialment, 

amb la celebració del tradicional Aplec del Remei. Inclourà la trobada i pujada 

de carros fins al santuari; la fira amb parades d'entitats, artesania, alimentació, 

productes locals, d'antiguitats i brocanters; i la cercavila amb la participació  

dels bastoners, geganters, sardanistes, diables i castellers. 

També hi haurà l'espectacle de l'Esbart de Castellterçol, i els concerts de  

l'Orquestra Municipal de Caldes de Montbui i del grup Ulabeats.  

Finalment, també hi haurà tallers infantils, la trobada de puntaires, la ballada  

de sardanes amb la Cobla Genisenca i les partides ràpides d'escacs.

Sorribes. Fins al 6 de novembre
Espai Tranquil-Barbany

Arte en tela. Obres de Maria Victoria 
Pérez Álvarez. Fins al 18 d'octubre
Restaurant el Mirallet

Cop d'ull a Lanzarote. 
Una illa negra amb molt color.  
Fotografies d'Humbert Batlles Pi. 
Fins al 20 de novembre
Artemisia. Art & Tendències

El color de les paraules. Obres de 
Neus Aller. Fins al 5 de novembre

DIVENDRES, 14

17.30 h Centre Cultural Corró d'Avall

Taula rodona. Realitats del dol perinatal 
DISSABTE, 15

10 h Centre Cultural Bellavista

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 
Lumière de Txema Muñoz
DIUMENGE, 16

12 h Plaça de l'Espolsada

Alletament popular

LES FRANQUESES

Fins a l'11 de desembre
Centre Cívic Nord

Tarazona monumental. Patrimonio 

cultural y natural. Fins al 28 d'octubre
Més enllà: el mite. Collages  
d'Anna Sorribes Cervantes.  
Fins al 6 de novembre
Biblioteca Roca Umbert

Haikus, un món per descobrir.  
Fins al 21 d'octubre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Més enllà: el mite. Collages d'Anna 
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SERVEI D’AMBULÀNCIA

MÉS DE 20 ACTORS I ACTRIUS

VENDA D’ENTRADES: 

diverparc.marcoibor.com


