
MOBILITAT

EL TRÀNSIT I LA CRISI FA GUANYAR PRESÈNCIA 
A LES MOTOS, MENTRE QUE LA CIUTAT VA 
REDUINT EL NOMBRE DE COTXES DES DE 2019  18

EQUIPAMENTS

L'AJUNTAMENT ESPERA QUE APPLUS TORNI
A CLIMATITZAR LA PISCINA EXTERIOR DEL CNG 
ABANS DE FINALS DE LA SETMANA VINENT  5

XAVIER SOLANASTOTS SANTS
El cementiri municipal 
amplia els horaris i 
els barris es preparen 
per la Castanyada  3 i 26

CONCURS PÚBLIC
El degoteig d'obres sense 
empresa per executar-les 
segueix amb els jocs 
d'aigua de Can Bassa  6

CULTURA
La 'performer' Júlia 
Barbany serà l'artista 
convidada del TAG 
d'aquesta temporada  29

La recuperació de la fira de productes ecològics i teràpies 
alternatives EcoGra va atraure la curiositat de molts visitants 18

LA CARRETERA MÉS SALUDABLE

ORDENANCES MUNICIPALS   L'IBI I L'IAE TORNARAN A APUJAR-SE UN 1,5%, COM HA ANAT SUCCEINT EN ELS EXERCICIS FISCALS D'AQUEST MANDAT  4 i Editorial

El govern manté l'augment de 10 euros 
anuals al rebut d'escombraries de 2023

  ANY VIII  Núm. 371  27 octubre 2022somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

ESPORTS
El Fraikin debuta a la Lliga 
Europea amb una victòria 
en un gran partit defensiu 
i en atac a Hongria  20

L'Ajuntament elimina la bonificació de l'ocupació de via pública per a terrasses, aplicada per la pandèmia



dj, 27 octubre 20222



dj, 27 octubre 2022 3

EN PORTADA. Tots Sants

amGr amGr / pere espaulella

Horaris

Des de dissabte passat i fins al dimarts 

1 de novembre, el cementiri estarà 

obert de 9 a 18 h, amb motiu de Tots 

Sants. S'hi podrà accedir per l'entra-

da situada al camí del Cementiri i per 

la nova porta del carrer de Veneçuela, 

davant del tanatori. Així mateix, la ins-

tal·lació de les tres últimes rampes al 

tram baix del carrer Carles Riba faci-

liten l'accés al cementiri.

OBERT DE 9 A 18 H
I MILLOR ACCÉS

EVOLUCIÓ  La primera imatge conservada a l'Arxiu del cementiri, d'inicis del segle XX, i la inauguració el 1988 del primer recordatori a les víctimes del bombardeig

Història i art per al descans etern
El cementiri al Ramassar es va inaugurar 
el 1894 segons l'arquitectura racionalista 
del moment; ha anat creixent fins ocupar 
26.000 metres quadrats i acull mostres 
escultòriques i monuments commemoratius

Al voltant del dia de Tots Sants, el cementiri municipal té una aflu-

ència de visitants inusual que re-

corden els seus éssers estimats i 

passegen pels camins i quarters 

d'un dels equipaments amb més 

història. A Granollers, l'actual ce-

mentiri del Ramassar es va inau-

gurar el 1894. Havia estat projec-tat a finals de la dècada dels anys 
80 del segle XIX per l'arquitecte 

municipal Francisco Mariné per 

substituir el dels Caputxins i tenint 

en compte l'aplicació de noves nor-

matives sorgides arran de les dife-

rents epidèmies que van afectar el 

país entre els segles XVIII i XIX. Els 

contagis i l'augment de defuncions 

va exhaurir l'espai dels cementiris 

vells, habitualment ubicats entorn 

l'església parroquial, i l'acumulació 

de fèretres feia que els processos 

de descomposició es prolongues-

sin i donessin com a resultat ambi-

ents perjudicials per a la salut. Per això, feia anys que la monarquia 
instava a construir els nous cemen-tiris allunyats dels nuclis urbans i 
que disposessin de panteons on 

vetllar els difuns –un ritu que es 

feia a casa. De fet, així va seguir sent fins que el 1984 es va obrir 
la primera morgue a Granollers–. 

Així, el nou recinte funerari havia 

de tenir en compte la ventilació, la 

salubritat, la higiene i l'orientació 

favorable, així com disposar de pa-

vellons i una creu o capella.

Tenint en compte totes aques-

tes premises va néixer un projecte 

d'obres, que l'Ajuntament va en-

carregar el constructor Augusto 

Margarit, amb un pressupost de 

14.984 pessetes. Els treballs van 

incloure un mur perimentral i un 

seguit de panteons als encreua-

ments dels dos camins que dividi-

en el recinte, coronat per una creu 

en un obelisc i un xiprer, i amb una 

porta formada per dos cossos si-

mètrics, que acollien els usos ad-

ministratius i mèdics –autòpsies–.

El creixement Els primers anys de funciona-

ment, privats van alçar els seus 

mausoleus i pateons al primer 

perímetre del nou cementiri. No és fins al 1914 quan es té cons-

tància, a través d'un document 

signat pel llavors arquitecte mu-

nicipal Manuel Raspall, que es va 

iniciar la construcció paulatina 

de "nínxols de primera classe 

a càrrec de l'empresa de Felipe 

Baixeras, i els nínxols de terce-

ra classe per Don Pedro Pagès, 

constructors". Després d'una 

primera adjudicació de 30 nín-

xols de tercera i 2 de primera, es 

van succeint ampliacions: el 1926 

amb 100 nínxols i, entre 1930 i 

1931, 34 més. El 1945 hi ha una 

actuació important, amb uns 150 

nínxols nous, que exhaureix l'es-

pai disponible, de manera que el 

1949 i el 1959 es produeixen les 

primeres ampliacions fora del re-

cinte original. Entre els anys 1959 
i 1960 es projecta el creixement 

més característic del cementiri, 

a nivell formal, amb l'ampliació 

en planta d'una parcel·la triangu-

lar, a migjorn. Les ampliacions es van anar succeint fins a la darrera 
important, el 2015, amb 400 nín-

xols nous, 200 columbaris i una 

fosa comuna. El cementiri muni-

cipal del segle XXI té una super-fície construïda de 6.593 metres 
quadrats en una parcel·la d'uns 

26.000 metres.

Elements patrimonials 

El monument més antic que va 

acollir el nou cementiri municipal 

va ser el dedicat a les víctimes dels 

Carlins de 1873 i 1875, que es va 

inaugurar el 1889 a l'antic cemen-

tiri dels Caputxins i que es va tras-

lladar el 1923 al nou equipament 

del Ramassar, que ja tenia algunes 

tombes monumentals, com la de 

la família Pereanton Forns, una 

de les primeres sepultures monu-

mentals alçades al nou recinte, i el sepulcre Marsà construït el 1985, amb una figura orant.
Entre els exemples d'art funera-

ri que es poden veure al cementiri 

granollerí, hi ha també el panteó 

Frederic Torres i la sepuntura de 

Joan Parera –empresari de perfu-

meria que va fer popular la colò-nia Varon Dandy–. Es tracta d'una 
obra de l'arquitecte Joan Padrós 

i de l'escultor Frederic Marès el 

1932, i segurament l'exemple d'art 

funerari modernista més rellevant 

del recinte, juntament amb l'escul-

tura Resignació de Josep Llimona 

al sepulcre de formes arrodonides 

de la família Ciuró. Del modernis-

me també hi ha l'exemple de les 

tombes dels germans Frederic i 

Joan Torras Bergé –empresaris del 

tèxtil– presidides per dos àngels 

esculpits per Enric Clarasó.

En el recorregut artístic pel ce-

mentiri també hi ha conservada 

la victòria alada que es va salvar 

del monument als caiguts durant 

la Guerra del Rif que el 1929 s'ins-

tal·lava a la plaça de la Corona i 

que s'enderrocava el 1936.

El cementiri és, a més, lloc per 

a la memòria col·lectiva, com la 

del bombareig del 31 de maig del 1938. L'any 1988 s'hi instal·lava 
un monòlit commemoratiu, que el 2000 se substituïa per l'actual 
monument dedicat a les víctimes. L'any passat s'hi creava un nou es-

pai amb una placa dedicada a les 

famílies que han patit una pèrdua 

gestacional o neonatal. i M.ERAS
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L'IBI augmentarà un 1,5% el 2023 i el 
rebut de les escombraries, un 6,35%
El govern assegura que el cost mitjà anual 
per família creixerà a l'entorn de 16 euros, 
i és menor en funció del coeficient d'IBI
Ni la crisi energètica ni la inflació 

creixent ha fet moure un mil·líme-

tre els plans del govern municipal 

pel que fa a les modificacions dels 

impostos locals i les taxes públi-

ques. Novament, tot i que el regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades, reconei-

xia al ple que "la guerra d'Ucraï-

na ho ha posat tot cap per avall i 

caldrà estirar els romanents per 

fer front a algunes despeses no 

previstes", el criteri fixat a inici de 

mandat pel que fa a la pressió fiscal 

s'ha mantingut. Llavors Terrades 

ja anunciava un creixement sostin-

gut, després de 8 anys de congela-

ció arran de la crisi de 2008. "Vam 

poder-hi fer front gràcies a la 

situació d'equilibri econòmic de 

l'Ajuntament", assegura el regidor, 

"però ara hem considerat oportú 

que hi hagi un lleuger increment, 

de 7,5 punts per sota de la infla-

ció prevista", argumentava el regi-

dor portaveu del govern.

Així, el rebut de les escombrari-

es incrementarà 10 euros el 2023, 

la mateixa xifra que enguany i que 

suposarà un augment d'un 6,35% 

respecte a l'actual exercici. El crei-

xement sostingut d'aquesta taxa 

farà que en els quatre anys d'aquest 

mandat, la factura d'aquest servei 

hagi passat de 121,40 euros anu-

als el 2019 als 165 que es pagaran 

l'any vinent. "Si abans estàvem a 

la part baixa, ara ens situem a la 

mitjana del preu dels municipis 

del Vallès Oriental", assegurava 

el regidor.

A banda del servei de recollida, 

tractament i eliminació de residus, 

la taxa que més incrementa és  la de 

la zona blava, que s'apujarà un 3%. 

La resta de taxes no tenen pujada, 

però s'elimina la bonificació per a 

terrasses –ocupació via pública– 

aprovada arran de la pandèmia.

El ple també aprovava –amb 

l'únic vot a favor del govern soci-

alista, l'abstenció d'ERC i Junts, i 

els vots contraris de Cs i Primàri-

es– l'increment de l'1,54% dels im-

postos sobre béns immobles (IBI), 

sobre construccions, instal·lacions 

i obres, i sobre activitats econòmi-

ques (IAE), que incrementa els coe-ficients. Terrades destacava que, tot 
i l'augment de l'IBI, "es mantenen 

totes les bonificacions".

Segons Terrades, tot plegat su-

posarà un augment de la factura fiscal d'entre un 1,90 i un 3,10%, 
per llar. i m.eras

ARQUES MUNICIPALS  L'AJUNTAMENT APROVA, AMB L'ÚNIC VOT A FAVOR DEL PSC, LES MODIFICACIONS D'IMPOSTOS LOCALS, TAXES I PREUS PÚBLICS PER A 2023

font: ajuntament

Ple de pressupostos, el dia 15Adjudicades les obres de la coberta del Museu

L'Ajuntament de Granollers convocarà el dia 15 

de novembre un ple extraordinari per debatre 

els pressupostos generals municipals per

a l'any vinent. Així ho anunciava el regidor 

d'Hisenda en el ple ordinari de dimarts.

L'empresa RAS 21 SL serà l'encarregada d'executar les obres de  rehabilitació de la coberta plana de la quarta planta de l'edifici del Museu de Granollers, que actualment tenen problemes de filtracions, 
afectacions estructurals i patologies al formigó dels murs i cornisa. El 

pressupost és de 60.449 € després d'una rebaixa del preu de licitació.

SOCIETAT

Se suprimeix la bonificació 
de la taxa d'ocupació de 

la via pública per ajudar els 
bars després de la pandèmia

CANVIS AL PRESSUPOST PER PAGAR 2 
MILIONS MÉS DE SUBMINISTRAMENTS
n Terrades insistia en el bon estat financer de l'Ajuntament, que ha permès 
assumir, a través del romanent positiu de l'any passat, l'increment d'uns 2 milions 
de despesa de subministraments energètics per a les arques municipals.  
"Hem de pagar gairebé el doble del que havíem previst a inici de l'exercici 
pressupostari", exclamava el regidor, i recordava que s'aplicaran 2.130.000 euros 
d'una modificació de pressupost per suplement de crèdit aprovada al ple per fer 
front a factures de subministrament, "no només de l'enllumenat públic, sinó 
d'edificis municipals, pavellons i els centres educatius de la ciutat, no només 
les municipals", indicava. El punt s'aprovava amb l'abstenció d'ERC i Primàries. El 
ple també acabava d'aprovar una modificació d'1,9 milions per a altres partides.

n Podran gaudir d'una bonificació del 50% de l'impost de béns immobles 
aquells habitatges on s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic 
o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, amb un topall de 200 euros 
per habitatge unifamiliar i de 100 euros en el cas dels habitatges plurifa-
miliars. Es podrà comptar amb un 5% de bonificació addicional en cas que 
les millores permetin subministrar energia elèctrica a les zones comunes. 
n Les famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, un dels quals amb 
discapacitat, poden demanar la bonificació de l'impost de béns immobles 
amb un límit de renda de 45.000 €.
n Pel que fa a la taxa d'escombraries, les persones jubilades, incapa-
citades i amb gran invalidesa, aturades o amb renda mínima d'inserció i 
d'altres persones amb escassa capacitat econòmica, poden gaudir d'una 
bonificació fins al 100%, segons quins siguin els seus ingressos anuals. I 
les famílies monoparentals podran optar a un descompte del 20%. 
 n Es podrà optar a una bonificació de fins a un 25% de la taxa d'escom-
braries, per haver fet un nombre determinat d'usos de la deixalleria a l'any 
(reducció del 15%, per un mínim de 5 usos; 17%, de 6 a 12 usos, i 25%, més 
de 12 usos).
n Les famílies monoparentals tenen una bonificació del 20% en les taxes 
de clavegueram i escombraries quan els seus ingressos bruts anuals 
siguin inferiors als 18.000 euros.

ERC. Núria Maynou

"Estem pendents 

d'acordar mesures 

socials més justes"

Cs reclamava la congelació de 

les ordenances perquè "encara 

hi ha molta gent que ho està 

passant malament". "Es podria 

ajustar el pressupost perquè 

sempre hi ha romanent de tre-

soreria. Ajustin les partides i 

no caldrà apujar els impostos".

CS. Jorge Pavón

"Ajustin els números, 

no apugin impostos"

El regidor de Primàries va mos-

trar-se comprensiu amb certs in-

crements, però contrari al fet que 

la taxa d'escombraries "s'aug-

menti de manera generalitza-

da a tots els domicilis". A més, 

demanava aplicar taxes supe-

riors a les entitats financeres per 

a l'ocupació de la via pública.

PRIMÀRIES. Joan Ricart

"No entenem la 

pujada per a tots"

Junts trobava a faltar conèixer 

a què es destinarà l'increment 

de pressió fiscal i recordava 

com la inflació "tensiona les 

administracions, però també 

les llars". Amb tot, es mostrava 

comprensiu en repercutir l'in-

crement de costos del nou con-

tracte d'escombraries.

JUNTS. Àlex Sastre

"Trobem a faltar el 

debat conjunt amb 

els pressupostos"

ERC recordava les seves pro-

postes per "una fiscalitat més 
justa i verda" i assegurava es-

tar pendent de l'acord amb el 

PSC de l'any passat per aplicar 

un preu reduït als establiments 

comercials que generen poc 

residu. "Ens consta que hi ha 

reunions, però no se'ns ha in-

format". Els republicans també 

esperaven poder incorporar 

ajuts a l'IBI i bonificacions al llo-

guer, a través dels pressupostos.

La pandèmia i els canvis al SIAD 

endarrereixen el quart pla d'igualtat
El ple també aprovava la pròrroga del tercer Pla d'Igualtat de Gènere 

de Granollers 2018-22 fins al desembre de 2024, data màxima a la qual 

la regidora d'Igualtat, Maria del Mar Sánchez, es comprometia a tenir 

enllestit el quart pla sobre polítiques per evitar la discriminació per 

gènere. Sánchez argumentava l'endarreriment perquè, arran de l'estat 

d'alarma decretat el 2022, "s'ha alentit el ritme d'execució del pla", 

tot i que assegurava que s'han desenvolupat el 75% de les accions pre-

vistes. A més, "les polítiques d'iguatat a Catalunya estan en procés 

de canvi" i posava com exemple el fet que la Generalitat treballa en 

un nou model de funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD). "Ens cal un marc estable per fer el nou pla", concloïa. 

Amb tot, assegurava que s'està avançant amb el diagnòstic, i que per al 

quart pla es vol engegar un procés més participatiu i més llarg.

EN CLAU DE GÈNERE

BONIFICACIONS FISCALS PER A 2023

FACTURA FISCAL Augment € %

Impost / taxa 2022 2023 2020 / 2021

IBIU 269,22 273,35 4,13 1,54

Clavegueram 22,61 22,96 0,35 1,54

Escombraries 155 165 10 6,45

IVTM 12/16 143,88 143,88 0 0

TOTALS 590,71 605,19 14,48 2,38
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n  "Després d'aquest desgavell eco-

nòmic i administratiu, la gestió de les 

piscines municipals ha de tornar a ser 

municipal". Així ho considera la CUP, 
que també reclama responsabilitats 
polítiques. "El regidor d'Esports hauria 

de cessar perquè no ha complert amb 

el que ha de fer. Després de 10 mesos 

d'impagament de factures, no pot 

dir que el tall és un fet sobrevingut", 
considera el militant cupaire Josep Ma-
ria Gontan, qui apunta que el deute del 
CNG va més enllà del de la factura del 
gas. Per a la CUP, si l'Ajuntament i el 
CNG han fet les corresponents reuni-
ons de seguiment de la concessió i s'ha 
arribat a aquesta situació econòmica 
sense haver-ho aturat abans, "és que 

algú ha mirat cap a un altre costat o 

ha estat negligent". A més, la forma-
ció considera que ara que l'Ajuntament 
està acordant abocar diners públics per 
pagar el deute del CNG amb Applus, 
"s'ha d'explicar amb claredat com ha 

anat i com es retornaran. Els diners 

públics han de ser retornats d'alguna 

manera", exclama Gontan. 
[Amplia la notícia a somgranollers.cat]

LA CUP DEMANA 
EL CESSAMENT DEL 
REGIDOR D'ESPORTS

Tal com avançava Som, dimarts el 

ple de l'Ajuntament de Granollers 

aprovava una modificació de pres-

supost per atorgar una subvenció 

de 200.000 euros al CNG per tal 

que pagui part del deute de gas amb 

Applus –que el regidor d'Hisenda 

apuntava que volta el mig milió 

d'euros–, en el marc de les negocia-

cions que el consistori ha mantingut 

amb l'empresa. A canvi, el govern 

confia que Applus reprendrà el ser-

vei, de manera que "a principis de 

la propera setmana, la piscina 

exterior estigui climatitzada", 

apuntava Jordi Terrades. El porta-

veu del PSC, que també ha liderat 

les negociacions amb la firma, ha ex-

plicat que, un cop aprovada aquesta 

dotació de crèdit extraordinari, els 

200.000 euros "estaran dispo-

nibles a finals de novembre o a 

principis de desembre per efec-

tuar el pagament". A més, alertava 

que els pressupostos municipals de 

2023 també hauran de "reflectir 

una altra subvenció per acabar 

de completar el deute que hi ha 

concret pel subministrament de 

gas". Terrades no entrava a debatre 

sobre el desacord sobre el funciona-

ment del sistema de climatització 

que fa mesos ja va dur Applus i el 

CNG als tribunals.

El portaveu del govern recor-

dava que s'està a l'espera de 

l'auditoria encarregada per la in-

arxiu

SERVEIS  EL PLE APROVA LA SUBVENCIÓ DE 200.000 EUROS AL CNG PERQUÈ PAGUI PART DEL DEUTE DEL GAS QUE TÉ AMB APPLUS

L'Ajuntament preveu que la piscina exterior 

es torni a climatitzar la setmana vinent

LA PISCINA GRAN

terventora municipal per poder 

"fixar l'estratègia", que "passa 

per garantir el servei públic 

als 2.500 socis i abonats, i a les 

fins a 6.000 persones que fa ús 

de les instal·lacions", i per "ga-

rantir la viabilitat del CNG, com 

fem amb altres clubs esportius 

de la ciutat". De fet, des de l'inici 

de la concessió el 2002, el CNG no 

rebia subvencions municipals, ja 

que es considerava compensat per 

l'explotació de la concessió.

Per la seva banda, l'alcaldessa, 

Alba Barnusell, assegurava que en 

unes setmanes es compartirà l'au-

ditoria amb la resta de grups mu-

nicipals i "hem de veure si hem 

d'intervenir totalment o resca-

tar la concessió", concloïa.  m.e.

"ÉS SORPRENENT COM HA ESCLATAT"
n A l'entorn de la crisi de les piscines municipals, ERC presentava una moció al 
ple amb el títol Per garantir un model d'esport públic i popular a les piscines de 

Granollers, que era tombada pel PSC i rebia l'abstenció de la resta de grups, alguns 
dels quals la qualificaven "d'oportunista". La portaveu republicana, Núria Maynou, 
lamentava la visió de la resta de grups, que no havien proposat cap esmena i quan, 
malgrat la manca d'informació que destacaven tots els grups de l'oposició, "la 

situació actual deriva d'una manca d'implicació històrica de l'Ajuntament". El 
portaveu de Junts, Àlex Sastre, tot i abstenir-se a la proposta d'ERC "perquè no 

creiem que s'hagi de resoldre a base de mocions", assegurava que "és sorprenent 

com ha escalat aquest tema, quan a l'abril el govern ens va explicar que només 

era un conflicte jurídic entre el CNG i Applus". "Es comença a fer evident que hi ha 

hagut una manca de fiscalització i reacció tardana de l'equip de govern", deia.

SERVEI D’AMBULÀNCIA
MÉS DE 20 ACTORS I ACTRIUS

VENDA D’ENTRADES: diverparc.marcoibor.com
Carrer Barcelonès, nau 2-4 · Pol. Ind. El Ramassà · Les Franqueses del Vallès · info@diverparc.cat



dj, 27 octubre 20226

LES FRANQUESES. Veïns de Cor·

ró d'Avall, de la mitja dotzena de 

blocs de la carretera de Ribes que 

hi ha entre l'oficina de Correus 

i l'avinguda Santa Eulàlia, estan 

duent a terme una recollida de 

firmes per reclamar a Adif que, 

coincidint amb les obres de du·

plicació de la via de l'R3, prevista 

per als pròxims dos anys, instal·li 

pantalles acústiques entre les vies 

i els habitatges, com a mínim en 

el tram on els blocs estan més a 

prop de la via. Actualment, l'única 

via existent ja passa a només 10 

metres d'aquests pisos, i la previ·

sió és que la nova infraestructura 

es construeixi en aquest espai tan 

estret. "La via ja existia abans 

que els nostres pisos i sempre 

hem viscut amb el tren a tocar, 

però amb aquestes obres els 

trens s'acostaran encara més a 

les cases", lamenta el promotor 

trens ja és ara molt molest, i tem 

que amb la doble via sigui del tot 

insuportable. "Tenim doble vi-

dre, però quan passa un tren no 

se sent res més, ni la tele ni una 

de la recollida de firmes, Antonio 

Llorente.

Aquest veí del número 130 de 

la carretera de Ribes assegura que 

el soroll que produeix el pas dels 

x.l.

INFRAESTRUCTURES  ELS RESIDENTS TEMEN QUE AMB LA DOBLE VIA S'INCREMENTIN ENCARA MÉS LES MOLÈSTIES PER SOROLL

OBRES  LA CAMBRA DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA ALERTA QUE L'AUGMENT DE COSTOS NO ES PALESA A LES LICITACIONS

Veïns de Corró d'Avall propers
a l'R3 recullen firmes per 
reclamar pantalles acústiques

R3, A TOCAR DE LES CASES  Reclamen mesures per minimitzar el soroll

conversa". "A l'estiu és impossi-

ble tenir la finestra oberta, i al 

bloc hi ha famílies amb nanos 

que no descansen bé per l'ele-

vat nivell de soroll".

Per això, els veïns consideren 

que ara és el moment de reclamar 

pantalles acústiques que esmor·

teeixin el soroll. "Si es gasten els 

diners en arreglar la via s'ha 

d'exigir que es faci bé i que 

s'aprofiti per solucionar aquest 

problema", insisteix Llorente.

La iniciativa d'aquestes perso·

nes ha generat molt suport en·

tre els veïns i comerços de Corró 

d'Avall, i ara com ara ja porten un 

miler de firmes recollides. A més, 

veïns d'altres zones del municipi 

també properes a les vies del tren, 

com els del carrer Aragó a Bella·

vista o Sant Isidre a Corró d'Avall, 

també han mostrat interès a re·

clamar pantalles acústiques entre 

les vies i els habitatges.  x.l.

La duplicació de

la via acostarà encara

més els trens a les cases, 

a menys de 10 metres

Aquesta setmana han començat les 

obres d’instal·lació d’una nova ca·

nonada d’aigua al carrer Francesc 

Ribas, des de l’altura del número 

33 fins al carrer Bartomeu Brufalt. 

L’objectiu és disposar d’una alter·

nativa de subministrament d’aigua 

potable per millorar i garantir el 

servei en cas que es produeixi al·

guna incidència. S'instal·larà una 

nova canonada d’aigua de 30 cm 

de diàmetre i 170 metres de lon·

gitud al llarg de la vorera gairebé 

en tot el seu recorregut, excepte en 

aquells punts on hi hagi un encre·

uament de carrers i en el tram de la 

rotonda, on es farà passar entre la 

calçada i la vorera del costat nord, 

on ara hi ha la parada de l’autobús 

municipal. Les obres, que duraran 

entre dos mesos i mig i tres me·

sos, es faran en diferents fases. La 

primera fase durarà prop de tres 

setmanes i afectarà el tram com·

près entre el número 33 del carrer 

Francesc Ribas fins a l’altura del 

pont que travessa la via de tren. 

Durant aquesta fase es mantindrà 

la circulació en tots dos sentits. En 

pròximes fases es farà el tram so·

bre la via de tren, fent passar la ca·

nonada pel costat nord del pont, i 

el tram entre els carrers Bertran de 

Seva i Bartomeu Brufalt. Les obres 

aniran a càrrec d’Agbar i tenen un 

pressupost de 215.873 euros.  

SERVEIS

En marxa les obres 
d'una canonada 
d'aigua al carrer 
Francesc Ribas

Amb el lema Apaga el forn. Sense 

llum no hi ha pa, forns i pastis·

series de tot el país faran diven·

dres, de 12 a 12.15 h, una aturada 

energètica per denunciar el risc 

imminent de tancament de moltes 

empreses si l'encariment desme·

surat dels preus de l'energia no 

es resol urgentment. També s'han 

afegit a l'apagada les associacions 

de comerciants, com Gran Centre o  

PimeComerç, entre d'altres.  

Apagada a forns i 
comerços contra la 
inflació desbocada

Aquest octubre, la Cambra de 

Contractistes d'Obra de Catalu·

nya (CCOC) ha publicat l'informe 

del tercer trimestre de 2022, que 

mostra la desacceleració en les 

licitacions d'obra pública i l'in·

crement de concursos públics 

que han quedat deserts arran 

de l'augment dels costos de ma·

terials, que les administracions 

públiques no reflecteixen en les 

seves licitacions. Granollers no és 

un cas aïllat i, els darrers mesos, 

com a mínim ha hagut d'endar·

rerir quatre projectes als quals 

cap empresa ha volgut optar per 

executar.

El darrer ha estat el de la instal·

lació de jocs d'aigua al carrer Ma·

ria Aurèlia Capmany, darrere del 

centre cívic de Can Bassa, un pro·

jecte que havia de completar la 

reforma integral de la plaça, que 

començava fa un mes amb una 

polèmica tala d'arbres. El projec·

te de jocs d'aigua es va licitar amb 

un pressupost de 54.380 euros.

Segons CCOC, els preus de sor·

tida que marquen els plecs dels 

concursos "no entren", és a dir, 

que no surten a compte als cons·

tructors. Per això les empreses 

eviten presentar ofertes, cosa que 

obliga l'administració a reobrir 

el procés i revisar preus. Això 

provoca retards i fa que molts 

projectes s'hagin de traslladar al 

següent mandat.

Degoteig de concursos públics deserts

A banda de la reforma de la plaça 

Sant Miquel –amb un pressupost 

de més de mig milió d'euros i que 

Som ja avançava fa unes setmanes 

que no havia rebut ofertes de cap 

empresa per desenvolupar·la–, 

aquest mes hi ha hagut dues lici·

tacions més d'imports menys im·

portants que també han quedat 

deserts. D'una banda, el contracte 

d'obres i subministrament d'una 

instal·lació de mòduls prefabri·

cats per crear un espai museístic 

a l'exterior de la Tèrmica de Roca 

Umbert, que tenia un pressupost 

d'uns 90.000 euros. I, d'una altra, 

el sistema per les millores esceno·

tècniques del telar del TAG, que ja 

s'ha tornat a licitar.

D'altra banda, l'augment de 

preus de les matèries primeres 

també va portar la constructo·

ra fallida Abolafio a abandonar 

l'obra de reforma de les piscines 

antigues del CNG, de manera que 

l'Ajuntament l'ha hagut de tornar 

a licitar, amb un pressupost de 

gairebé 2 milions més, de manera 

que el cost previst s'enfila a 6 mi·

lions d'euros.  m.e.

La darrera licitació que no ha rebut cap oferta és la de la instal·lació de jocs d'aigua a Can Bassa

Sense ofertes la plaça Sant
 Miquel, l'espai museístic 

de fora la Tèrmica i les
 millores tècniques del TAG 
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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

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)

La plaça de la Porxada va acollir 

dissabte una trobada cultural i so-

lidària amb el poble sahrauí, orga-

nitzada per l'Associació d'Amics 

del Poble Sahrauí de Granollers. 

L'acte va comptar amb tallers 

de henna, una exposició de foto-

grafies, gastronomia tradicional 

i venda d'artesania, entre altres 

propostes. A més, a la conferèn-

cia Parlem del Sàhara, activistes 

sahrauís van exposar les causes i 

conseqüències de la problemàtica 

que viu el seu poble. 

L'esdeveniment va comptar 

amb la col·laboració de l'Ajunta-

ment, Juventud Activa Saharauí, 

Associació de la Diàspora Sahrauí 

a Catalunya i Sàhara Dempeus. 

L'objectiu principal va ser mos-

trar a la ciutat la tasca de la seva 

entitat en la lluita solidària per 

curar infants sahrauís que patei-

xen malalties diverses als camps 

de refugiats en territori africà. 

La majoria d'infants, explicaven 

a la presentació de l'acte, "tenen 

malalties cardiovasculars, càn-

membres de l'organització, han 

pogut tractar a més de 250 nens i 

nenes del Sàhara.

Sahrauís que han viscut el con-

flicte en primera persona van 

oferir-ne una anàlisi i van apun-

tar-ne les causes. "Els sahrauís 

estem on estem per culpa d'una 

nefasta descolonització per 

part d'Espanya", afirmava un dels 

cer, malalties autoimmunes, de 

visió…". "El projecte és un salva-

vides per a molts nens i nenes 

sahrauís", afirmava una de les ac-

tivistes membre d'Amics del Poble 

Sahrauí. L'associació compta amb 

un pis a la capital vallesana on po-

den viure aquests infants mentre 

reben tractament a hospitals ca-

talans. Fins ara, segons afirmaven 

El 20 de novembre, un grup de vo-

luntaris aficionats a la bicicleta ha 

organitzat una marxa ciclista soli-

dària: la Movember Bike Day Va-

llès Oriental. Es tracta de la segona 

edició d'aquesta sortida popular no 

competitiva per recaptar fons per a 

la fundació Movember, una entitat 

té com a missió donar a conèixer, 

visibilitzar i recollir fons per a la 

lluita contra els càncers testicular i 

prostàtic, i promou actes arreu del 

món durant el mes de novembre.

La pedalada, amb les inscripci-

ons obertes a mobro.cat, oferirà la 

possibilitat d'escollir entre dues ru-

tes, una curta d'uns 40 quilòmetres 

i una llarga d'uns 60, a més d'una 

versió més senzilla per poder fer 

en família. Els recorreguts seran 

Les Biblioteques de Granollers col-

laboren un any més amb La Mara-

tó de TV3 a través de la recollida 

de llibres de segona mà aportats 

pels usuaris. Així, a partir de di-

mecres s'habilitaran els punts de 

recollida als vestíbuls de les bibli-

oteques de Can Pedrals i Roca Um-

bert. S'hi podran desar llibres fins 

al 30 de novembre. La venda dels 

llibres usats aportats pels usuaris 

es farà de dilluns 12 al dissabte 

17 de desembre. El dijous 15 de 

desembre, dia de mercat, es farà 

també una parada a la plaça de la 

Porxada, de 9.30 a 13 h.

La Marató dedicarà la 31a edi-

ció a les malalties cardiovascu-

lars, la principal causa de mort 

als països desenvolupats i un dels 

problemes actuals de salut públi-

ca més rellevants. 

A.L.

COOPERACIÓ LA PORXADA VA ACOLLIR ACTIVITATS SOLIDÀRIES I UNA CONFERÈNCIA SOBRE EL CONFLICTE AMB EL MARROC

"Els sahrauís només volen una 
solució en què regni la democràcia"

DECALOTYPE 10 SEMIBOLD Text descriptiu peu de foto Decalotype 10 regular

Obertes les inscripcions per 

a la pedalada de Movember

Les biblioteques 

inicien la recollida 

de llibres per a 

La Marató de TV3

activistes. "El govern de Pedro 

Sánchez ha intentat vendre el 

territori al Marroc", comentava, 

mentre explicava que "és el poble 

sahrauí qui ha de poder decidir 

el seu destí a través de les ur-

nes". "Els sahrauís només volem 

una solució en què regni la de-

mocràcia", remarcava l'activista.

Al llarg de la xerrada es va posar 

èmfasi en el paper imprescindible 

de la dona en la lluita del poble 

sahrauí, i en la necessitat de te-

nir en compte els drets humans 

universals i la sobirania. Per a les 

entitats que van participar en l'es-

deveniment, el més important és 

"posar punt final a aquest con-

flicte", i mentre no poden fer-ho, 

fan tot el que està a les seves mans 

per salvar els màxims infants pos-

sibles. ÀGATA LASHERAS

Suport a qui pateix reumatisme

El parc del Falgar de les Franqueses va acollir diumenge la caminada solidària 
amb les persones que conviuen amb malalties reumàtiques, organitzada per 
la Lliga Reumatològica Catalana amb l'objectiu de visibilitzar-les. La trobada
va comptar també amb una sessió d'estiraments [a la foto].

XAVIER SOLANAS

PER A LA INVESTIGACIÓ

per pistes de terra, pistes rurals as-

faltades i camins, evitant al màxim 

les zones amb tràfic rodat. El punt 

de sortida i arribada serà el circuit 

de ciclocròs (i escola de ciclisme) de 

les Franqueses, que amb el suport 

del Patronat d'Esports i gràcies a la 

col·laboració de la Unió Ciclista del 

municipi, estarà obert a tots els par-

ticipants. La pedalada s'iniciarà a les 9 h i el registre dels participants 
s'obrirà una hora abans.

Tota la recaptació es destinarà ín-

tegrament a Movember i es farà pú-

blica després de la bicicletada. M.E.
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Staci SPAIN  
www.staci.com

También en Alcalá de Henares

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

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

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

LOGÍSTICA 
MULTICANAL 
DESDE 2001

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

NUEVA APERTURA 
8.500 M2

EN AV. SANT JULIÁ, 104 
DE GRANOLLERS

Som família és el títol del primer 

conte creat des de l'associació 

Trenquem Armaris perquè, "preci-

sament, parla de les famílies des 

d'una mirada diversa i didàcti-

ca", explicaven des de l'entitat en la 

presentació oficial de la publicació 

infantil, dimecres a Can Jonch.

"Aquest projecte es va co-

mençar a coure des de la inqui-

etud personal i compartida per 

totes les famílies diferents de la 

d'un pare i una mare. Ens hem 

de plantejar si hi ha cultura i 

pedagogia que tracti la diversi-

tat en l'àmbit familiar. Perquè 

les nenes són esponges i hem 

de treballar amb naturalitzar la 

diversitat des de ben petites", 

relaten. De fet, Marina Vila, vice-

presidenta de l'entitat, explicava 

que quan ella i la seva parella van 

començar a mirar escoles per a la 

seva filla, preguntaven si tenien 

contes on sortissin famílies diver-

ses o si es plantejaven jocs, exerci-

cis o projectes en què es mostrés 

la diversitat. "Segurament per a 

moltes són preguntes sense im-

portància, però per a nosaltres 

sèrie de preguntes enfocades a 

dinamitzar el conte amb infants 

i que aquests inventin i constru-

eixin la història de cada família, 

començant per la descripció de 

l'infant i després les persones 

que l'acompanyen, perquè ho 

visquin de manera més perso-

nal i puguin generar empatia 

cap als protagonistes, deixant 

entreveure quines construc-

cions socials han acceptat i 

eren fonamentals", assegura.

Així, des de Trenquem Arma-

ris van detectar la necessitat de 

treballar a les aules la diversitat 

familiar, sense que hi hagués ex-

plícitament una família amb dues 

mares o dos pares. Tot i això, el 

llibre "és molt dinàmic, aplica-

ble i ampliable a diferents con-

textos, no només a les aules. No 

està pensat per unes edats con-

cretes, però hem elaborat una 

XAVIER SOLANAS

IGUALTAT L'ASSOCIACIÓ TRENQUEM ARMARIS PRESENTA A CAN JONCH UN LLIBRE IL·LUSTRAT PEDAGÒGIC

La diversitat de famílies, en un conte

PRESENTACIÓ  Can Jonch va acollir l'estrena oficial de 'Som família'

LES FRANQUESES. Amb motiu del 

Dia contra la Violència Masclista, 

l'associació Mirall –amb la col·la-

boració de l'àrea de Feminisme 

i Igualtat de l'Ajuntament de les 

Franqueses– ha convocat un con-

curs de microrelats en perspectiva 

de gènere amb l'objectiu de fomen-

tar la creació literària i la cultura 

feminista, alhora que visibilitzar 

"el que encara ens passa avui en 

dia en els nostres carrers, espais 

nocturns, treballs, espais fami-

liars, espais educatius". Hi pot 

participar qualsevol persona ma-

jor de 14 anys, amb un relat sobre 

violència masclista que tingui una 

extensió màxima de 200 paraules, 

en català o castellà. Els microre-

lats han de ser obres originals i 

inèdites. Els textos –que s'han de 

signar amb pseudònim– es podran 

entregar per correu electrònic 

–associacio.mirall@gmail.com– 

fins al 14 de novembre, aquest in-

clòs. Els premis consistiran en lots 

de llibres sobre feminisme. 

CREACIÓ LITERÀRIA

Mirall convoca 

un concurs de 

microrelats sobre 

violència masclista
quines discriminen", detallen.

Trenquem Armaris agraeix la 

tasca altruista de les persones que 

han fet possible el conte, com la 

il·lustradora madrilenya Raquel 

Martín Latasa, que intervenia a 

la presentació a través d'un vídeo 

en què destacava els "aspectes 

femenins barrejats amb mascu-

lins dels dibuixos, la roba amb 

colors i estampats que trenca 

amb el gènere i faccions facials 

que generen ambigüitat a l'ho-

ra d'assignar un gènere".

També agraïen la col·laboració 

de Kaloni Morera, que n'ha fet la 

maquetació; Kevin, mestre d'in-

fantil de la Garriga, que ha ajudat 

amb la guia de preguntes i amb la 

projecció de possibles dinamitza-

cions, i Martí Nadal de l'Editorial 

Alpina, que l'ha publicat.

Trenquem Armaris desitja que 

el conte s'incorpori a les aules, 

biblioteques i centres culturals de 

Granollers i comarca, "així com a 

les cases de famílies, i que sigui 

un recurs que s'aprofiti perquè 

hi ha necessitat i és l'hora d'ac-

tuar", concloïen. M.E.
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La llitera recuperada de Creu Roja
Les obres de reforma integral de 
la seu de l'assemblea comarcal de 
Creu Roja, al carrer de Joan Prim, 
iniciades al gener, han propiciat que 
també es faci una rentada de cara a 
alguns elements que es conserva-
ven a l'interior. És el cas d'una anti-
ga llitera de transport de malalts 
de principis del segle XX –la llavors 
Districte de la Creu Roja Granollers 
va fundar-se el setembre de 1905–.

És un testimoni mut de la presèn-
cia de la Creu Roja a la ciutat des de 
fa més de 100 anys, quan aquesta 
llitera es feia servir d'ambulància. 
Els responsables de l'organització 

han volgut restaurar-la i exposar-la 
al públic dins d'una vitrina quan l'edifici recuperi la normalitat, si tot va bé a finals d'aquest any. En aquest 
punt, hi ha intervingut el Museu de 
Granollers, que al seu torn ha en-
carregat els treballs de restauració 
a Núria Ametlla, responsable del 
taller Blau Llimona. La restaurado-
ra i interiorista  detalla que la llitera 
"té un suport de fusta i parts de 
ferro i tela que l'envolten. Però 
el més curiós és que incorpora 
un fanal on col·locaven una llàn-
tia o una espelma per il·luminar. 
És molt original. La meva feina 

creu roja granollers

LA LLITERA  A principis el segle XX era l''ambulància' per als serveis sanitaris

és restaurar-la tota i, en especi-
al, reintegrar la pintura a la tela, 
perquè quedi protegida". Ametlla 
es confessa especialment il·lusio-
nada per aquest peculiar encàrrec: 
"Estic acostumada a aquest tipus 
de feines, però aquesta és una 
peça molt viscuda i em fa una il-
lusió especial. És sorprenent veu-
re com han canviat tant les coses 
amb el pas del temps".

Ametlla ha col·laborat en altres 
ocasions amb el Museu, com amb 
motiu del retorn del retaule gòtic de 
l'església de Sant Esteve que forma 
part de la col·lecció del MNAC.  

Dissabte, les Antigues Escoles de 
Palou van acollir la presentació del 
documental 1922-2022. 100 anys 

de pedagogia activa a Palou i Gra-

nollers, basat en els mestres Rita 
Gibernau i Celestí Bellera, i elabo-
rat pel net dels dos docents, amb la 
participació de l'alumnat de l'Ins-
titut Celestí Bellera. La presenta-
ció compta amb el suport també 
del Consell del Poble de Palou i 
l'AV de Sant Julià. L'autor, Ricard 
Bellera i Kirchhoff (Berlín, 1965), 
llicenciat en Filosofia i Ciències de 
l'Educació, fa més d'una dècada va 
començar a organitzar i digitalit-
zar el fons Bellera-Gibernau –ce-
dit a l'Ajuntament de Granollers 
el 2020–, i va publicar el resultat 
de l'estudi a la revista Ponències 
del Centre d'Estudis de l'AC. Ara 
ho complementa amb testimonis 
audiovisuals d'exalumnes i algun 
familiar dels mestres.  

AMB TESTIMONIS

Un documental 

relata la tasca dels 

mestres Gibernau

i Bellera a Palou

Coincidint amb el Dia Mundial del 
Patrimoni Audiovisual, que se ce-
lebra avui, dijous, l'Arxiu Munici-
pal de Granollers (AMGr) ha posat 
a disposició pública, a través del 
portal de l'arxiu d'imatges, 23 en-
trevistes a persones que van tenir 
una implicació política durant el 
franquisme i la transició. Les en-
trevistes les van fer entre 2010 i 
2018 l'activista Lluís Guix i el dis-
senyador Francesc Ventura, que 
posteriorment van donar-les a 
l'AMGr per digitalitzar-les i con-
servar així la memòria oral d'uns 
temps rellevants en la història de 
la ciutat i del país. Entre els entre-
vistats hi ha els llibreters Frederic 
Malàs i Tuni Jordana, l'exalcalde 
Josep Pujadas, l'exregidora Anna 
M. Palé, la mestra Anna Piguillem, 

Per a Lluís Guix, impulsor del 
projecte, la col·lecció "té una 
gran importància històrica", so-
bretot perquè "documenta uns 
temps de repressió i de lluita 
antifranquista". En aquest sen-

tit, els testimonis hi expliquen les 
seves experiències vitals en les 
joventuts llibertàries i la lluita an-
tifranquista: com va sorgir la seva 
consciència política, en quins mo-
viments van desenvolupar la seva 

l'artista Josep Uclés, els sindica-
listes José Domínguez i Manuel 
Cano, el llibreter Miquel Colomer, 
la professora Montserrat Loren-
te i l'artista Noel Tatú. També hi 
ha el testimoni d'Assumpta Mar-
genat, Amadeu Saurí, Llorenç 
Peláez, Eusebio Azor, Ernesto 
González, Jaume Rodri, Jordi Valls, 
Salvador Estany, Manel Navarre-
te, Boi Ambròs i Toni Verdaguer, 
i dels polítics Jordi Pujol i Àngel 
Colom, l'advocada Magda Oranich 
i el lingüista Carles Catellanos, 
entrevistats amb motiu del docu-
mental sobre Salvador Casanova 
encarregat a l'Assemblea Llibertà-
ria sobre aquesta figura destacada 
de la lluita antifranquista i de qui 
enguany s'ha commemorat el 40è 
aniversari de la seva mort.

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS (AMGr) POSA A DISPOSICIÓ PÚBLICA TOT EL RECULL D'ENTREVISTES

La Col·lecció Espartacus

incorpora 23 testimonis de la 

transició i la lluita antifranquista

activitat, la repressió, les deten-
cions i les estades a la Model, les 
persones que els van influir, etc.

Aquest paquet d'entrevistes 
s'afegeix al que, ara fa quatre anys, 
el mateix activista ja va donar a 
l'AMGr per conservar la memò-
ria oral i històrica de les dècades 
de 1930 i 1940 del segle passat. 
En aquest cas, són 11 entrevistes 
relacionades amb el moviment 
obrer, sobretot anarcosindicalista, 
la República i la Guerra Civil espa-
nyola. Els testimonis, alguns dels 
quals van mantenir l'activitat clan-
destina durant el franquisme, van 
ser entrevistats pel mateix Guix i 
els periodistes Carles Riobó i As-
sutzena Font entre 1998 i 2001.

Les dues tongades de documents 
configuren l'anomenada Col·lecció 
Espartacus, que es pot consultar a 
l'apartat fonts orals del portal de 
l'AMGr, juntament amb gairebé 
200 fotos d'entre 1960 i 1980.

Segons l'Arxiu, la Col·lecció Es-
partacus continua oberta i la vo-
luntat és continuar engruixint-la 
amb més entrevistats que aportin 
el seu testimoni sobre els anys de 
la transició.  x.l.

Algunes entrevistes es

van fer per al documental 

sobre Salvador Casanova 

produït l'any 2013
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El Consell Comarcal i l'Associació 

per a la Promoció del Transport 

Públic (PTP) han traslladat al Mi-

nisteri de Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana i la Generalitat 

el malestar dels usuaris i els mu-

nicipis vallesans per les afecta-

cions que s'estan produint a l'R2 

arran de les obres ferroviàries 

a la Sagrera i per la pèrdua de la 

connexió directa amb l'aeroport, i 

els han instat a revisar el funcio-

nament d'aquesta línia. 

Les dues entitats assenyalen que 

"amb la segona fase de les obres 

ferroviàries de la Sagrera-Sant 

Andreu, al Vallès Oriental patim 

afectacions importants en els 

serveis ferroviaris de les línies 

R2 Nord i R11 que connecten 

amb Barcelona i especialment 

amb l'aeroport, malgrat el pla 

alternatiu de transports po-

sat en marxa". Consideren que 

aquestes afectacions generen un 

"notable malestar" i "coincidei-

xen en el temps en un moment 

grera-Sant Andreu i Barcelona, 

així com el reforç del servei i la 

millora de l'agilitat en les línies 

R2 i R3".

El Consell Comarcal i la PTP 

insten les dues administracions a 

"revisar la proposta d'una línia 

exclusiva Barcelona-Aeroport, 

ja que això deixaria la comar-

ca sense connexió directa amb 

l'aeroport, i suposaria el desa-

profitament d'infraestructures 

existents i posaria en entredit 

dues de les principals actuaci-

ons d'increment de capacitat 

de Rodalies: la generació de 

més línies que travessin Barce-

lona i l'equilibri de circulació 

entre els túnels actuals". A la 

pràctica, continuen, "això  impli-

caria no només la desaparició 

del servei directe de la comarca 

amb l'aeroport, sinó també la 

possibilitat d'incrementar les 

freqüències de l'R2 i l'R11, que 

és una necessitat per al Vallès 

Oriental". 

en què l'opinió pública s'ha fet 

ampli ressò de les darreres inci-

dències acumulades en el trans-

port públic ferroviari". 

Per això demanen "un incre-

ment de les freqüències i del 

nombre d'autobusos entre les 

poblacions afectades de la lí-

nia R2 per les obres de la Sa-

arxiu

MOBILITAT  INSTITUCIONS I ENTITATS INSTEN EL MINISTERI I LA GENERALITAT A REVISAR L'ENLLAÇ 

Preocupació per la pèrdua de 
la connexió directa a l'aeroport

L'R2 NORD I L'R11, AFECTADES

EDUCACIÓ

Clam per la pau des d'Hiroshima

La xarxa global d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau va celebrar la setmana 
passada la 10a Conferència General a la ciutat d'Hiroshima, al Japó,  
en què va participar l'alcaldessa, Alba Barnusell, com a presidenta de la 
xarxa a Europa. Barnusell va fer una crida a la "solidaritat i la cooperació 
per avançar cap a ciutats més sostenibles, més cohesionades i on tothom 
pugui dur una vida plena i en pau". La trobada va servir per revalidar
la vicepresidència de Granollers d'aquesta entitat internacional. 

ajuntament

XARXA  REVALIDADA LA VICEPRESIDÈNCIA A MAYORS FOR PEACE

Jornada de donació de sang, dilluns
El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per augmentar les reserves de 

sang, ja que darrerament les donacions s'han reduït i, en canvi, l’activitat 

als hospitals s’ha mantingut estable. Com cada darrer dilluns de mes, a 

Granollers hi haurà un acapte dilluns, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la recto-

ria de Sant Esteve. Per participar-hi cal inscriure's al web donarsang.cat.  

Les colles castelleres del Vallès Oriental –Xics 

de Granollers, Castellers de Mollet, Castellers 

de Caldes i Manyacs de Parets– han convo-

cat la primera edició del Premi de Recerca 

de temàtica castellera, una proposta inèdita 

adreçada a estudiants de batxillerat dels cen-

tres de la comarca amb l'objectiu d'"acostar 

el món casteller als adolescents i fer més 

atractiu i motivador el treball de recerca". 

Els treballs que es presentin al Premi de Re-

cerca de Batxillerat Castellers VO poden ser 

individuals o en grup i els centres els hauran 

d'haver seleccionat prèviament. Es podran 

presentar entre l'1 de desembre de 2023 i 

el 31 de març de 2024. Posteriorment, d'en-

tre els treballs presentats es triaran els tres 

millors. El juny de 2024 els finalistes defen-

saran el seu treball davant d'un jurat, que 

triarà el guanyador i que obtindrà un premi 

de 200 euros. Les quatre colles castelleres es 

posen a la disposició dels tutors dels centres 

per si necessiten informació a l'hora d'enfo-

car els treballs. La temàtica pot abordar as-

pectes històrics, psicològics, socials i tècnics 

del fet casteller, com l'origen de les colles, les 

tècniques de treball psicològic, el treball en 

equip, la distribució de forces i equilibris als 

castells, el lèxic propi de l'activitat o el finan-

çament de les colles, entre d'altres. 

L'Hospital de Vic va acollir la setmana pas-

sada la jornada de treball de la Unitat de Ci-

rurgia Bariàtrica Osona-Vallès Oriental, un 

programa assistencial compartit entre els 

hospitals de Granollers i Vic mitjançant el 

qual s'ofereix un tractament integral i 100% 

local a les persones d'aquestes comarques 

que pateixen obesitat mòrbida. La cirurgia 

bariàtrica permet reduir l'estómac i el recor-

regut intestinal efectiu en pacients amb pro-

blemes greus d'obesitat. Però no és "només" 

una cirurgia: la intervenció forma part d'un 

procés destinat al fet que la persona perdi 

pes, durant el qual rep l'atenció i acompa-

nyament de professionals de diverses espe-

cialitats per avaluar la seva salut i establir 

hàbits de vida saludables. Un tractament 

integral en què participen professionals de 

disciplines com endocrinologia i nutrició, di-

gestologia, pneumologia, cardiologia, psico-

logia, rehabilitació, anestesiologia i cirurgia 

general i de l'aparell digestiu. En la sessió es 

van reunir 25 especialistes dels dos centres 

amb l'objectiu de millorar els circuits d'aten-

ció conjunts i compartir experiències i resul-

tats. Alhora, es va projectar ampliar la col·la-

boració en àmbits com la cirurgia plàstica 

o la cirurgia metabòlica, així com impulsar 

projectes de recerca en comú. i

Convocat un premi

per a treballs de recerca 

sobre el fet casteller

Més atenció a l'obesitat 

mòrbida als hospitals 

de Granollers i Vic

SALUT
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Sabíeu que la Generalitat elabora 

un índex de referència de preus 

de lloguer que el propietari ha de 

proporcionar al llogater? Coneixeu 

la Llei 24/2015 que dona dret a 

les famílies vulnerables a tenir un 

lloguer social? Teniu dificultats 
per recuperar la vostra fiança? Per 
tenir resposta a aquestes i altres 

preguntes, l’Agència Catalana del 

Consum ha endegat una campa- 

nya informativa que té com a ob-

jectiu que les persones consumi-

dores coneguin els seus drets en 

matèria d’accés a un habitatge de 

lloguer.

L’accés a l’habitatge és un dret fo-
namental, per això, des de l'Agència 
Catalana del Consum es vetlla  per 
defensar-lo en el marc de les re-
lacions de consum, és a dir, quan 
d'una banda hi ha una persona con-
sumidora i de l'altra una empresa o 
professional. L’empoderament ciu-
tadà i l’accés a tota la informació 
és bàsic per afrontar la necessitat 
de tenir un habitatge i per evitar ser 
víctima d’abusos o il·legalitats que 
es produeixen en aquest àmbit.

En aquest sentit, la inspecció de 
consum realitza controls per detec-
tar possibles incompliments de la 
normativa de protecció de les per-
sones consumidores i, quan escau, 
s’apliquen sancions per corregir les 
males pràctiques del mercat.

A més, en els casos de contractes 
de lloguer signats amb una empre-
sa –no entre particulars–, si sorgeix 
qualsevol desavinença, podeu re-

clamar per la via de Consum.

Transparència: índex de 

referència de preus

Si busqueu un habitatge de lloguer 
per viure-hi de manera habitual, heu 
de saber que la Generalitat de Cata-
lunya, amb l’objectiu d’introduir ma-
jor transparència en el mercat del 
lloguer d’habitatge, elabora un índex 
de referència de preus de lloguer en 
aquells municipis que ofereixen da-
des, que permet conèixer una esti-
mació del preu mitjà del metre qua-
drat de lloguer d’un habitatge ubicat 
en una zona i amb unes caracterís-
tiques concretes.

L'ACCÉS A L'HABITATGE 
ÉS UN DRET FONAMENTAL

> L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM ENDEGA UNA CAMPANYA PER INFORMAR DELS DRETS DE LES PERSONES QUE VIUEN DE LLOGUER 

+ Per a més informació consulteu el web consum.gencat.cat

OBLIGACIÓ D'OFERIR LLOGUER SOCIAL A FAMÍLIES VULNERABLES 
Sovint, les persones consumidores desconeixen 

quins drets tenen en matèria d’habitatge. Així, per 

exemple, heu de saber que, si us trobeu en risc de 

perdre el vostre habitatge, podeu tenir dret a un llo-

guer social. La Llei 24/2015 de mesures urgents per 

a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, va 

originar la figura del lloguer social obligatori per a 
famílies o persones en situació de risc d'exclusió re-

sidencial, en funció del seu nivell d’ingressos. 
   Per tant, els propietaris d’habitatge que tinguin la 
consideració de grans tenidors o aquells que adqui-

Un cartell de reclam immobiliari en un habitatge del Vallès Oriental · FOTO: ARXIU / DIARI SOM
La Generalitat elabora 
un índex de referència 
de preus de lloguer 
que el propietari ha de 
proporcionar al llogater

Un altre perjudici recurrent que pot 
patir el llogater/a, és el cobrament 
indegut d’honoraris o despeses de 
gestió immobiliària. En aquest cas 
cal recordar que, si l’habitatge de 
lloguer és propietat d’una empresa, 
la llei l’obliga a fer-se càrrec de les 
despeses de gestió i formalització 
del contracte.

També són una font de conflicte les 
dificultats per recuperar la fiança, 
tot i que, per llei, l’arrendador només 
us pot restar de la fiança la quanti-
tat corresponent a la reparació dels 
danys o els desperfectes de l’habi-
tatge que hàgiu provocat.

Sempre que hi hagi la intervenció 
d’una empresa o un professional del 
sector del lloguer d’habitatges, po-
deu denunciar qualsevol incompli-
ment d’aquestes obligacions legals 
omplint el formulari web de denún-

cia de l'Agència Catalana del Con-
sum, perquè s’investiguin els fets.i

reixin un habitatge fruit d’acord de compensació o 
dació en pagament, tenen l’obligació de fer una ofer-
ta de lloguer social a les persones o unitats familiars 

en situació de vulnerabilitat econòmica, encara que 
no disposin de contracte d’arrendament o d’hipote-

ca, segons preveu la Llei 1/2022.

   A més, els contractes de lloguer social s'han de 

renovar obligatòriament si, una vegada finalitzada la 
seva durada màxima, els ocupants de l'habitatge en-

cara es troben dins els paràmetres legals d'exclusió 
residencial.

Per tant, sempre que un habitatge es 
trobi en un dels municipis amb ín-
dex de referència de preus de lloguer  
–actualment 137 poblacions–, la 
part arrendadora us ha de propor-
cionar informació dels preus de re-
ferència en funció del municipi o la 
zona, tant en les ofertes i la publici-
tat com en els contractes. 

Podeu consultar la informació sobre 
l'índex i el llistat de municipis que en 
disposen en el web de l'Agència de 

l'Habitatge de Catalunya.

Com denunciar incompliments per 

part d’empreses o professionals

La casuística de problemes que te-
nen lloc en el sector del lloguer de 
l’habitatge és molt extensa, variada 
i canviant. És per això que són ne-
cessàries campanyes informatives 
com les que duu a terme l’Agència 
Catalana del Consum.

Un exemple d’aquests problemes és 
la negativa a facilitar les condicions 
del contracte abans de la signatura 
per part de l’empresa o professional 
arrendador. Abans de signar el con-
tracte de lloguer, teniu dret a rebre 
informació suficient sobre la des-
cripció i condicions de l'habitatge, 
el preu total de la renda i la forma 
d'actualització del preu, el termini de 
l'arrendament i la fiança. 
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Defuncions

16/10 Luis Ángel Macías González 48 anys 
19/10 Adela Hinojo Ontiveros  90 anys
19/10 Francisco Estévez Vázquez  78 anys 
19/10 Carme Bou Paré  70 anys 
19/10 Ernest Lloveras Sagrera  86 anys
19/10 Manuel González Morales   55 anys
20/10 José Aranda Rojas  90 anys 
20/10 Carme Quintanilla García  93 anys 

21/10 Antonio Ondoño Juárez  87 anys 
21/10 Josep Mollfulleda Safont  96 anys 
21/10 Juan Carlos Fraile Gavilán  56 anys 
21/10 Júlia Sanmartín Herreros  87 anys 
22/10 Francesc Coma i Puig  87 anys 
22/10 Eusebio Jiménez Ojeda  66 anys
22/10 Francisco Asensio Muñoz  91 anys 
24/10 Dolors Galera Navío  79 anys

El maig es va adjudicar a la UTE 

formada per les empreses Fomen-

to de Construcciones i Contratas 

(FCC) i Aguas, residuos y medio 

ambiente (Arema) el nou contrac-

te de neteja viària i recollida de 

residus per 51,8 milions i 10 anys. 

Entre les millores que ha compor-

tat el nou contracte hi ha el servei 

de neteja de mobiliari urbà i reti-

rada de grafits de l'espai públic, 

més freqüència de neteja a les pla-

ces i els polígons industrials i la 

reordenació dels serveis d'aigua, 

segons l'època de l'any. També es-

tava previst que aquest mateix oc-

tubre entressin en servei diversos 

punts de recollida d'oli domèstic 

usat en equipaments municipals 

descentralitzats, tot i que de mo-

ment la mesura no s'ha implantat 

i es preveu que pugui fer-ho en 

poques setmanes.

Pel que fa a la neteja de mobiliari 

urbà i retirada de grafits de l'espai 

públic, una persona, amb un equip 

d'hidropressió, ha iniciat aquesta 

tasca específica fa unes setmanes. 

Són neteges extraordinàries que es 

fan cada dimarts –si cau en festiu 

el servei es trasllada a l'endemà–, i 

que s'apliquen només sobre el mo-

biliari urbà, com bancs, fanals, se-

nyalitzacions, plafons informatius 

i de memòria històrica, cartelleres 

i cilindres publicitaris o escocells 

dels arbres. També s'inclouen en 

aquest paquet altres elements 

singulars de la ciutat, com la tor-

re de la plaça Maluquer i Salvador, 

les rampes mecàniques de Carles 

Riba o la coberta de la instal·lació 

de l'Olla de la plaça de les Olles. Es 

retiren grafits, enganxines, xiclets i 

tota la brutícia que pugui haver-hi 

sobre aquest tipus de mobiliari. 

Per fer-ho, de moment s'utilitza 

un equip d'aigua freda a pressió. 

"Quan estiguin disponibles els 

nous vehicles previstos en el 

X.L.

SERVEIS PRÒXIMAMENT S'INCORPORARAN NOUS VEHICLES AMB DIPÒSITS D'AIGUA CALENTA

Hidropressió per netejar grafits

A FONS  Cada dimarts es du a terme una neteja extra amb aigua a pressió

X.L.

El judici que estava previst ce-

lebrar dimecres per la demanda 

d'una veïna de Granollers, amb el 

suport del Sindicat de Llogateres i 

el Col·lectiu Ronda, contra Lazora 

Sociedad Inmobiliaria –una filial 

del fons Azora– per presumptes 

clàusules abusives del contracte 

de lloguer ha quedat ajornat per 

ordre del jutge.

El Sindicat de Llogateres i el 

Col·lectiu Ronda van iniciar el li-

tigi el 2020 en el marc de la cam-

panya de pressió contra aquest 

fons voltor que pretenia apujar 

els lloguers a centenars de veïnes 

arreu Catalunya. La demanda està 

personada per una de les llogate-

res de Granollers, Sílvia Torres, 

veïna d'un bloc del carrer Girona. 

Aquesta és la primera demanda 

contra el fons voltor Azora, el ter-

cer amb més habitatges a l'Estat, 

per fer contractes de lloguer amb 

clàusules abusives. El litigi asse-

nyala "fins a 10 clàusules abu-

sives i fraudulentes que aparei-

xen en el contracte de lloguer 

i que contradiuen la Llei d'Ar-

rendaments Urbans i violen els 

drets de les llogateres". Malgrat 

que la denúncia només es basa en 

un contracte, les clàusules aparei-

xen de manera sistemàtica a cen-

tenars de contractes de lloguer 

del fons d'inversió. Malgrat que 

la denúncia només es basa en un 

contracte, les clàusules apareixen 

de manera sistemàtica en cente-

nars de contractes de lloguer que 

el fons d'inversió té amb llogate-

res d'arreu Catalunya i l'Estat. 

El nou contracte de neteja, adjudicat abans de l'estiu, preveu 

una intervenció setmanal a fons sobre elements de la via pública

TRIBUNALS UNA VEÏNA DE GRANOLLERS SIGNA LA DEMANDA

Ajornat el judici per les 

clàusules en contractes de 

lloguer del fons voltor Azora

El Casino va acollir dilluns la pre-

sentació del llibre Mentre la ciutat 

dormia, un thriller judicial escrit 

per l'advocat Ramon Font. Mal-

grat ser un relat de ficció, el llibre 

es basa en uns fets reals que van 

passar a Catalunya fa uns anys i 

que van tenir com a protagonistes 

un jutge mediàtic (Pascual Esti-

vill) i un prestigiós advocat (Joan 

Piqué Vidal), qui va prestar els 

seus serveis professionals a per-

sonalitats com Jordi Pujol en el cas 

de Banca Catalana.

La presentació, que va omplir la 

sala petita de l'entitat, va comptar 

amb una taula rodona al voltant 

del poder i la corrupció, amb la 

participació del mateix Ramon 

Font, l'exalcalde de Granollers 

Rafel Ballús i Toni Strubell, exdi-

justícia: "En aquest país la justí-

cia és ineficient i desastrosa, i 

no només pel que passa en altes 

instàncies, sinó també en l'àm-

bit local". L'acte va estar moderat 

pel periodista Paco Monja.

putat al Parlament de Catalunya. 

Font va lamentar que la corrupció 

està estesa arreu perquè "tots mi-

rem cap a una altra banda i no 

exigim responsabilitats", i va 

carregar contra l'administració de 

PODER I CORRUPCIÓ  Strubell, Font, Monja i Ballús, dilluns al Casino

Ramon Font: "Hi ha corrupció perquè

tots mirem cap a una altra banda"

DEBAT SOBRE PODER I CORRUPCIÓ A LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'MENTRE LA CIUTAT DORMIA'

Una actuació policial conjunta en-

tre els cossos locals de Granollers, 

les Franqueses i els Mossos d'Es-

quadra va permetre la detenció, 

dissabte, de tres individus acusats 

de tràfic de drogues. Segons fonts 

policials, dissabte es va fer una 

entrada en un domicili on hi havia 

sospites d'activitats delictives, i 

s'hi van localitzar tres persones. 

Una d'elles va oposar gran resis-

tència i va causar lesions a uns 

dels agents. Un cop assegurada la 

Tres detinguts per tràfic
de drogues a Granollers

zona de l'actuació, els agents van 

trobar una quantitat aproximada 

de 750 grams de cocaïna, a més 

d'altres quantitats d'haixix, ma-

rihuana i una altra substància que 

s'està analitzant. Arran de l'ope-

ració es van detenir les tres per-

sones localitzades a l'habitatge 

i relacionades amb la tinença de 

drogues, a qui s'acusa d'un pre-

sumpte delicte contra la salut pú-

blica. El jutge ha decretat l'ingrés 

a presó d'uns dels detinguts. 

contracte utilitzarem equips de 

pressió amb aigua calenta, que 

ens permetrà ser més eficients 

del que som ara", explica Javier 

Galván, encarregat de la neteja vi-

ària i la recollida a la ciutat. Cada 

setmana es fa un element diferent 

de la ciutat. "Ara hem començat 

pels fanals del carrer Anselm 

Clavé, perquè tenien moltes gui-

xades i moltes enganxines i els 

feia molta falta, i cada setmana 

abordarem un element diferent 

per tots els barris de la ciutat". 

Fins ara ja s'ha intervingut en una 

trentena d'elements. ❉ X.L.

SUCCESSOS CONFISCADA GRAN QUANTITAT DE SUBSTÀNCIES



DJ, 27 OCTUBRE 2022 15

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

NOVEMBRE 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
3 NOVEMBRE
10 a 13 h. Formació de 9 h. En línia. 

Empresa i Emprenedoria.

CAPACITA’T: APROFUNDEIX EN L’ÀMBIT 
ECONÒMIC, FINANCER I FISCAL 
DE LA TEVA EMPRESA.  
Assoleix els coneixements en la gestió 

de la inversió, l’administració i la comptabilitat 

per entendre la importància de la previsió de 

tresoreria i el flux de caixa per a la viabilitat 

del teu projecte emprenedor.

Granollers Mercat 

9 NOVEMBRE
9 a 11.30 h. Jornada presencial de 2,5 h. Empresa.

JORNADA EMPRESARIAL “IMPACTS OF BREXIT”
La nova situació d’UK, després del Brexit, ha 

suposat grans canvis interns que s’han vist reflectits 

en l’esfera empresarial. Descobreix la situació del 

mercat anglès i quines són les estratègies d’èxit 

comercials per treballar amb aquest país.

Granollers Mercat 

11 NOVEMBRE
9 a 12.30 h. Formació de 2,5 h.

En línia. Emprenedoria

SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, ajuts, 

capitalització de prestació de l’atur.

Granollers Mercat 

15 NOVEMBRE
10 a 11 h. Formació de 4 h. 

Presencial. Empresa i emprenedoria 

INNOVAR EN EL MODEL DE NEGOCI. 
CASOS I ESTRATÈGIES A TRAVÉS 
DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
I L’ECONOMIA CIRCULAR.
Aquesta xerrada-col·loqui busca sensibilitzar 

sobre la importància i el potencial d’innovar 

en el model de negoci. Treballarem amb l’eina 

Scope, que permet explicar model de negoci 

molt clara i intuïtivament.

Granollers Mercat 

18 NOVEMBRE
9.30 a 12 h. 

Formació 2,5 h En línia. 

Emprenedoria.

CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular metodologia àgil 

per desenvolupar la teva idea de negoci 

i crear el teu pla d’empresa.

Granollers Mercat 

23 NOVEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. Presencial. 

Empresa i emprenedoria.

CONEIX QUINES TECNOLOGIES I XARXES 
SOCIALS ET PODEN AJUDAR A DIFONDRE 
LA TEVA MARCA PERSONAL O EL TEU NEGOCI
En aquest taller et donarem una visió general del 

que una persona emprenedora o negoci hauria 

de tenir present per la seva presència a Internet.

Granollers Mercat 

29 NOVEMBRE
9.30 a 13.30 h Formació de 8 h. Presencial. 

Empresa i emprenedoria.

RESPONEM 5 PREGUNTES CLAU SOBRE 
LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL TEU NEGOCI 
I QUE NO SABIES CONTESTAR
En aquesta formació et donarem les pautes 

per a una anàlisi econòmica de l’activitat 

de persones autònomes i microempreses 

i respondrem les 5 preguntes clau necessàries 

per a la gestió d’un negoci.

Granollers Mercat 

TOTES LES ACTIVITATS 

ORGANITZADES PER 

GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I 

GRATUÏTES PELS ASSISTENTS.

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!

estabanellenergia.cat/alarmes 
900 828 494

Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar
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OPINIÓ

A inicis de mandat, el regidor d'Hisenda de Granollers va anunciar un increment 

sostingut de la pressió fiscal al llarg dels quatre anys. Ni la crisi de la Covid, 

ni ara la dels subministraments, ha fet variar aquest criteri. En l'anterior crisi 

financera de 2008, el consistori havia decidit congelar els impostos i taxes 

municipals, i així va ser fins a l'exercici de 2020. Amb les successives 

modificacions de les ordenances fiscals, doncs, les llars de la ciutat acabaran 

el mandat pagant 44 euros més anuals del rebut d'escombraries, que se suma 

a l'increment anual de l'1,5% de l'impost de béns immobles i de la taxa de 

clavegueram. La factura fiscal entre 2019 i 2023 haurà crescut una mitjana 

aproximada d'uns 100 euros. Certament aquest increment és menor que la 

inflació creixent i l'IPC anual i, per tant, no cobreix l'augment de costos de 

l'administració, sobretot en el capítol de personal i per l'increment de les 

despeses de subministraments i dels preus de materials. Repercutir l'augment 

total de costos a la ciutadania tensaria massa l'economia de les llars, però 

també és cert que sembla que, de moment, el govern municipal faci com 

qui no veu a venir la crisi creixent. Potser en els pressupostos es palesarà, 

però tot fa pensar que la placidesa durarà fins passat el maig vinent.

EQUILIBRIS PRESSUPOSTARIS
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)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Capçalera fundada el 2015. Director Abacus Media Jordi Creus Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament 
Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda xlloreda@som.cat José Luis R. Beltrán jlrodriguez@som.cat Carles Riobó criobo@som.cat  Disseny 
Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de 
Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 20.33 h del 26 d'octubre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

Bústia

Nou conseller de Salut
La Conselleria de Salut té un nou conseller.

El granollerí Manel Balcells, militant d'ERC, 

que ha substituït Josep Maria Argimon de 

Junts. Les primeres declaracions que feia 

el nou conseller ens preocupen perquè 

remarcava la bona feina de l'exconseller 

Argimon, i valorava positivament el mo-

del publicorivat català. Creiem que hi ha 

coses a preservar com els magnífics pro-

fessionals que tenim, la universalització de 

l'atenció sanitària i la recerca en hospitals 

públics 100%. Ara bé, el sistema ha d'abor-

dar diferents temes per millorar substan-

cialment l'atenció sanitària al nostre país.

Hem de recuperar els milers de profes-

sionals perduts els últims anys. Rebaixar 

les llistes d'espera, completar els equipa-

ments necessaris promesos en primària, 

hospitalària i altres serveis sanitaris pú-

blics. I també necessitem un pla per a re-

vertir les privatitzacions. Cal aconseguir 

el 25% per a l'atenció primària i ampliar 

el pressupost del departament almenys 

en 5.000 milions d'euros, com demana el 

col·lectiu de Metges de Catalunya. També 

cal reclamar més pressupost sanitari, més 

personal assistencial i millors condicions 

laborals i retributives. Recuperar els con-

sells de salut territorials i de zona per im-

plicar la ciudadania en la gestió del siste-

ma nacional de salut de Catalunya.

Des de Comunistes de Catalunya som 

conscients que totes aquestes mesures 

s'han de prendre gradualment en diversos 

exercicis, però ja en el 2023 s'ha de notar-

que es va en aquesta direcció. També vo-

lem reivindicar un millor finançament per 

part de l'Estat i reformes legislatives com 

és la derogació de la llei sanitària que per-

met la gestió d'hospitals i centres d'aten-

ció primària (CAP) per part de la iniciativa 

privada. Comunistes sempre estarem amb 

la sanitat pública 100%.

ÀREA DE SALUT 
DE COMUNISTES DE CATALUNYA

Crisi judicial
Davant la dimissió fa unes setmanes del 

màxim responsable d'un dels tres poders 

de l'Estat, el judicial, la resposta i reacció 

dels responsables polítics crec que hauria 

de ser molt més seriosa. Recordem que Les-

mes, amb la seva intenció de renúncia, no fa 

altra cosa que fer visible la clara politització 

de la justícia amb l'agreujant de no haver 

aconseguit renovar el Constitucional. 

La politització a la qual han contribuït 

tant el PSOE com el PP en diferents etapes, 

en especial el PP que mai va modificar el 

sistema d'elecció del Consell General del 

Poder Judicial quan tenia majoria absoluta 

i podia fer-ho, evidencia una anomalia que 

l'Estat espanyol ha de subsanar. Sánchez 

i Feijoo han de fer un pas endavant en el 

diàleg i escoltar una Unió Europera que 

no deixa de reclamar que 12 dels seus 20 

membres siguin elegits entre els propis 

jutges i pels propis jutges, amb els meca-

nismes de proporcionalitat i repartiment 

que s'acordin.

ANNA M. MUNTADA

amb el desastre de l'arc de pedra del nú-

mero 11 de la plaça de la Porxada).

I, per què no? Obres d'art com el drac del 

Mirallet, com la torra dels Xics del carrer 

de Santa Apol·lònia, com la del carrer de 

la Muralla, com les del Museu a l'aire lliure 

dels murs de la Riera. Tenim prou artistes 

a la ciutat per demanar-los i pagar-los un 

vestit de colors que amagui el gris-medio-

cre i acoloreixi carrers i places.

I, per què no? Potser estaria bé canviar 

noms de carrers i de places, poc ens importa, 

per exemple, noms com Tetuan, Princesa, el 

dels Enginyers o el de l'Argentina, Veneçue-

la, Equador... M'agradaria un carrer Vinaixa, 

un carrer del Rapsode del Vallès, un Museu 

Cumella, un carrer Blau i un carrer Blanc, un 

carrer d'en Vicenç Vacca, d'en Viaplana, la 

rotonda d'en Saperas o la passera de l'Anna 

Maria Palé. I que la plaça de can Sínia sigui la 

de can Sínia, la dels Porcs sigui la dels Porcs i 

que Joan Prim i Anselm Clavé, encara que no 

passin vehicles, s'anomeni la Carretera, com 

tota la vida, i el carrer aquell tan llarg i ample 

sigui el del ferrocarril, d'aquell ferrocarril de 

vapor que s'aturava allà on ara hi ha l'edifici 

gairebé fastigós dels antics jutjats.

Un dia, fa molts anys i mentre convivia 

entre militars feixistes i borratxos al barri 

de Carabanchel Bajo, barri perifèric de la 

villa de Madrid, vaig llegir el següent en 

un reportatge sobre Atenes del dominical 

del diari El País: Atenas es como Granollers 

pero con el Partenón. I em va emprenyar, 

qui era aquell fill de puta per inventar 

aquella maleïda comparació?

Ja va sent hora de què a tots a qui real-

ment ens importa la nostra ciutat, que 

tampoc som tants, exigim que els seus res-

ponsables despertin, que inventin, que es 

mullin, que es llencin, que penquin. Mai se-

rem aquella polis grega, però ja és temps de 

començar a construir el nostre particular 

Partenó que ompli de vida i colors aquesta 

pobra, bruta i trista vil·la de Semproniana.

i avui escric de nou sobre aques-

ta vila que alguns tant estimem 

i torno a repetir que és lletja, no 

crec que ningú encara s'empre-

nyi ni que comuniqui res que no sabéssiu.

Com que arquitectònicament és molt di-

fícil d'arreglar i seria lleig i faria por, i faria 

mal i soroll utilitzar dinamita sense per-

mís de l'administració, hauríem de buscar 

solucions més treballades i menys expe-

ditives. Es tracta d'aconseguir una ciutat 

més original, més bella, i fer-ho amb ce-

leritat, abans que deixem per sempre més 

la superfície d'aquest territori i passem a 

formar part del Granollers profund i fosc 

de marbre, totxana i xiprer.

Heu pensat en els arbres, en les flors, en 

els colors de les façanes, en les pintures 

que poden vestir les parets de la vila? Heu 

pensat en el nom de places i de carrers, 

heu pensat a batejar les rotondes?

Darrerament, per decisió de no sé qui, 

però amb la responsabilitat de sí que sabem 

qui, s'han deixat morir de set i s'han tallat 

oliveres, plataners, moreres, til·lers. En be-

nefici de no sé ben bé qui i amb justificacions 

difícils d'entendre o de creure, ens pinten el 

cervell de color verd, ens parlen de sostenibi-

litat i de lluita contra el canvi climàtic mentre 

això continua sent un desert amb una brisa 

cancerígena. Volem més flors, sí, però també 

i per damunt de tot, volem més arbres.

I el color? No ens agradaria molt més una 

ciutat on el ciment fos de colors llampants, 

sempre amb el consell d'experts en bon 

gust, però que obrís l'actual paleta de co-

lors que ara és el nostre maleït i mediocre 

filtre. Una casa blava, una casa vermella, 

una casa rosa i prohibir, sí, he dit prohibir, 

els aparadors plens d'enganxines d'ofertes 

que tant mal fan a la vista i no deixar que 

els noms comercials de les botigues violin 

la pedra antiga de les poques façanes inte-

ressants que ens queden (fixeu-vos en el 

número 4 del carrer de Santa Esperança o 

S

GRANOLLERS ÉS I SERÀ NOSALTRES

SANTI MONTAGUDDes del balcó

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Tothom té molt clar -l'electorat també- quin 
espai polític ha de ser relleu del carril central 
del sobiranisme. En un país diferent al de fa 
20 o 30 anys, l'eina és una altra. Encara ens 
falta molt, però acabarem trobant el to. Ja 
no hi ha més espai per la nostàlgia. Seguim.

Alex Sastre @alexsastre83 Rafael Padrós @PadrosRafael

El comentari més 
sentit cada dia: 
funcionaran avui? 
Acabades d'estrenar i 
un misteri per resoldre 
@granollers
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El parc de vehicles de 

Granollers s'ha reduït 404 

unitats l'últim any. Segons 

la Direcció General de Tràn-

sit, Granollers tenia registrats 

l'any passat 41.217 vehicles, una 

xifra només superada els dos anys 

anteriors –41.621 unitats l'any 

anterior i 41.826 fa dos anys–, 

quan es va batre el rècord de ve-

hicles registrats a la ciutat. De 

fet, abans dels cinc últims anys, 

només el 2007 i el 2008 s'havien 

superat les 40.000 unitats. Aques-

tes xifres representen una mitjana 

de 66 vehicles per cada 100 habi-

tants, una proporció que es manté 

més o menys estable des de fa uns 

20 anys –dels 63,7 vehicles per 

cada 100 habitants que hi havia 

el 2014, l'índex més baix, als 68,4 

que hi havia el 2007, el més alt–.

Més motocicletes
L'impacte de la pandèmia i la 

posterior escalada de preus, per 

tant, també s'ha notat en l'evolu-

ció del parc de vehicles a la ciutat, 

que des del 2019 tendeix a la bai-

xa. Dels vehicles que hi havia el 

2021, la gran majoria eren turis-

mes (29.696), mentre que també 

hi havia registrats 5.425 camions 

i furgonetes, 4.447 motocicletes, 

317 tractors industrials i 1.332 

autobusos, remolcs o altres tipus 

de vehicles. De totes aquestes ti-

pologies, només les motocicletes 

han augmentat respecte a l'any 
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MOBILITAT LES MOTOCICLETES REGISTRADES A GRANOLLERS DUPLIQUEN LES DE FA VINT ANYS

anterior (+1,7%), i, de 

fet, la xifra s'ha duplicat els dar-

rers 20 anys: de les 2.200 que hi 

havia l'any 2003 a les 4.447 de 

l'any passat.

La resta de tipologies de ve-

hicles, en canvi, van caure totes 

respecte a l'any anterior. En el cas 

dels turismes hi havia registrats 

245 cotxes menys (-0,8%), i se-

gueix la tendència a la baixa ja ini-

ciada el 2020 després de cinc anys intensos d'increments (de �ins al 
8,8%) entre 2014 i 2019, quan es 

van superar les 30.100 unitats.

Pel que fa a camions i furgone-

tes, la xifra s'ha mantingut més o 

menys estable els darrers 20 anys 

entre les 5.600 i 6.400 unitats, tot 

i que l'any passat es va reduir un 

3,7% respecte al 2020 i es va re-

gistrar la xifra més baixa de les 

últimes dues dècades. Les altres 

tipologies de vehicles, com trac-

tors industrials, autobusos, 

remolcs o altres, no han patit 

variacions importants els úl-

tims anys malgrat l'augment sos-

tingut de població.

Creixement a les Franqueses
També a les Franqueses hi va ha-

ver una lleugera reducció del parc 

de vehicles l'any passat. El parc 

total era de 15.317 unitats, 54 

menys que l'any anterior. D'aques-

tes, 10.733 eren turismes, 2.365 

camions i furgonetes, 1.603 mo-

tocicletes, 102 tractors industrials 

i 514 autobusos, remolcs i altres. 

En aquest cas, només va reduir-se 

el nombre de turismes (-1%), 

mentre que la resta van créixer, 

sobretot les motos (+3,3%), els 

tractors industrials (+20%) i els 

autobusos i remolcs (+4,7%). 

Respecte a fa 20 anys, el total de 

vehicles ha augmentat notable-

ment d'acord amb el creixement 

de població, sobretot els turismes. 

Al municipi, la mitjana de vehicles 

per cada 100 habitants era l'any 

passat de 75,3, força per sobre de 

la que hi havia fa 20 anys, que era 

de 69.

Entre els dos municipis, l'aug-

ment del parc de vehicles ha estat 

del 23,8% respecte del 2001, de 

45.651 a 56.534 unitats. X.L.

Menys cotxes i camions
als carrers, però més motos

Jornada informativaUna dotzena de propostes per al GR-Idees
La UEI farà una sessió informativa sobre

l'assetjament sexual en les organitzacions. 

Serà el 8 de novembre, amb l'advocat Guillem 

Pedragosa i la responsable jurídica d'Iguàlia, 

Marina López. Les inscripcions estan obertes.

La Competició GR-Idees –el concurs d'idees de negoci per optimitzar l'apro�itament dels residus o recursos del portal GRID Granollers–
ha passat a la segona fase amb una dotzena de participants,

que a partir d'ara treballaran en la proposta de models de negoci

per als reptes plantejats. El projecte guanyador es coneixerà al gener.

ECONOMIA

Molta afluència de públic a la Fira EcoGra

La fira de productes ecològics i teràpies alternatives EcoGra va tornar
dissabte al centre de Granollers després de quatre anys. Va fer-ho amb
una trentena de parades de productes ecològics certificats i de teràpies 
alternatives per contribuir al benestar de la persona. S'hi podien trobar 
parades d'alimentació ecològica i de proximitat, cosmètica, artesania amb 
material reciclat, moda sostenible, restauració i vehicles elèctrics, entre 
altres propostes. La fira, històricament organitzada per l'associació de 
comerciants Comerç de Dalt –avui integrada a Gran Centre–, celebrava així 
la 10a edició mantenint l'essència dels inicis: potenciant el comerç local i, 
alhora, amb propostes d'altres indrets per sensibilitzar que es pot viure en 
un món més sostenible i que petites accions i hàbits de consum hi aporten.

XAVIER SOLANAS

FIRES PRODUCTES ECOLÒGICS I TERÀPIES ALTERNATIVES

Tot i el lleuger descens 

dels últims dos anys, 

el parc de vehicles

creix un 23,8% en vint anys

El Circuit de Barcelona-Catalunya 

acollirà el cap de setmana la pri-

mera edició de la fira e-Mobility 

Experience, que aspira a conver-

tir-se en la fira de mobilitat elèc-

trica més important del sud d'Eu-

ropa. Per al president del Circuit 

i conseller d'Empresa i Treball, 

Roger Torrent, "aquests esdeve-

niments s'emmarquen en el nou 

Pla Estratègic del Circuit, que 

té per objectiu fer-lo més sos-

tenible ambientalment i econò-

mica, amb una clara aposta per 

la innovació i la digitalització, 

de manera que esdevingui una 

infraestructura clau per a la in-

dústria del país". 

L'e-Mobility Experience serà 

una fira de caràcter experiencial 

amb presència de les principals 

marques del sector dels vehicles 

elèctrics. Els visitants podran gau-

dir d'una zona de proves de cotxes 

elèctrics al mateix traçat del Circuit 

i d'altres espais habilitats per a pro-

var bicicletes, patinets o scooters. 

També hi haurà una zona comerci-

al amb expositors i un espai d'en-

treteniment amb activitats, com 

una exhibició de patinets, karts 

elèctrics i un espai d'esport inclu-

siu. Per als infants s'ha habilitat un 

circuit de bicicletes i s'han progra-

mat diferents opcions lúdiques i 

educatives, com tallers i videojocs 

d'educació viària. Les marques que 

participaran a l'e-Mobility Experi-

ence són: BTECH, Cupra, Ecobike, 

Grup Mow, Maquina Motors, Nis-

san, Renault, Silence, Spinta bikes, 

Toyota, Tesla, Urbing, RACC, Lexus, 

Floox, Circutor, NIU, Seat Mo, Iber-

drola, Etwow i QEV Technologies.

La fira se celebrarà el mateix 

cap de setmana que el Catalunya

RX, la primera prova 100% elèc-

trica puntuable pel Campionat 

del Món FIA de RallyCross. Tots 

els espectadors que tinguin una 

entrada pel CatalunyaRX podran 

accedir gratuïtament a l'e-Mobi-

lity Experience. També s'oferei-

xen entrades únicament per la 

fira per només 5 euros (menors 

de 14 anys gratuït).

Trobada de la mobilitat 

elèctrica del sud d'Europa
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La tardor de 1982, Anna Orte-
ga Amela va obrir una botiga de 
moda femenina al carrer Portalet. 
Era la botiga Zebra, que avui en-
cara es manté al número 13 del 
carrer Sant Roc. De fet, en aquell 
local inicial va estar-hi només tres 
anys, amb Maria Antònia Moreno 
com a sòcia. De seguida, però, se'n 
va fer càrrec només l'Anna, qui 
encara avui, malgrat estar jubila-
da, ajuda a despatxar la seva filla, 
Laura Sabatés. Aquells primers 
anys la botiga estava enfocada a 
un públic més juvenil, i a poc a poc 
va anar incorporant mudes més 
d'arreglar. "Hem tingut clientes 

molt fidels, dones que s'hi tro-

ben bé, que els agrada com les 

atenem i l'estil de roba que te-

nim", diu l'Anna. "N'hi ha moltes 

que s'han convertit en amigues 

i que ja només passen a saludar, 

i també tenim molt bona relació 

amb la gent del barri", destaca. 
També valora com ha canviat 
l'entorn comercial del centre en 
aquestes quatre dècades, sobretot 
el carrer Sant Roc. "Amb l'illa de 

vianants hi hem guanyat mol-

tanta antelació correm un risc, 

però tenim coneixement sobre 

què es portarà i podem adap-

tar-ho a les nostres clientes", diu 
Sabatés. "Això ens permet tenir 

articles i peces singulars i, alho-

ra, un preu competitiu, un dels 

trets distintius de la botiga". 
L'actual propietària de l'esta-

bliment també posa en valor la 
botiga física i el comerç tradicio-
nal de proximitat, de tracte humà. 
"El client s'ha acostumat a bus-

car informació a les xarxes o a 

internet, però el que volem és 

atraure'l a la botiga, perquè la 

gràcia és el tracte directe, po-

der tocar les peces, veure-les, 

emprovar-se-les i, en defini-

tiva, tenir una experiència de 

compra". Per a Sabatés, Zebra ha 
sabut mantenir aquest esperit de 
proximitat, un model "amb àni-

ma" que "pot conviure perfec-

tament amb el comerç online". 
És amb aquesta filosofia, afegida 
a la "qualitat del producte", que 
Zebra enceta ara "un nou perío-

de de 40 anys més", diuen mare i 
filla amb humor.  x.l.

tíssim, s'ha revitalitzat molt el 

comerç del centre". "Això ha fet 

que vingui molta gent de fora a 

comprar, també de Barcelona!".
Pel que fa a la moda i als articles i 

estils que tenen més sortida també 
hi ha hagut variacions, però al final 
"tot acaba tornat, amb lleugeres 

variacions". Zebra, com bona part 
de les botigues de moda, ha d'anti-
cipar-se molt i ja té comprada la 
col·lecció de l'estiu de l'any que 
ve. "Tenint les peces a punt amb 

x.l.

COMERÇ  L'ESTABLIMENT S'HA HAGUT D'ANAR ADAPTANT A LES TENDÈNCIES DE CADA MOMENT

Zebra: 40 anys de moda

HISTÒRIA  La botiga ha estat testimoni de l'evolució comercial del centre

Reobre la històrica Ganiveteria Masat
El local del número 7 del carrer Portalet és l'espai que han escollit Albert 
Masat Barcina i el seu soci, Amador Lucas Masegosa, per reobrir, després 
de 8 anys, la botiga física de la Ganiveteria Masat, un establiment centenari 
a la ciutat que va tancar portes el 2014. Masat i el seu soci van impulsar 
el 2020 una botiga virtual –Cookiru– que seguia el negoci familiar i que 
ofereix un servei d'esmolat de ganivets tradicional i de qualitat, així com un 
servei d'atenció al client totalment personalitzat. A més, Cookiru ha assolit 
acords per proveir els associats als gremis d'hostaleria i perruqueria de 
la comarca. Ara, després, d'uns mesos en què també han tingut parada al 
mercat del dijous, on esmolen ganivets, han notat que "a Granollers hi falta 
una botiga especialitzada tant per a particulars com per a professionals 
de l'hostaleria, les perruqueries o altres". Per això han volgut aprofitar el 
record que encara hi ha de l'antiga ganiveteria per oferir aquest servei diari 
a un públic local i comarcal, i alhora mantenir la botiga online per a vendes 
a la península. La nova botiga, oberta des de divendres, mantindrà el servei 
d'esmolat i organitzarà tallers per a professionals.

xavier solanas

LA INAUGURACIÓ VA SER DIVENDRES AL CARRER PORTALET, 7

Anna Ortega i Laura Sabatés, al capdavant d'aquest comerç històric

El grup assessor Àgora, fundat el 
1987 i especialitzat en la consulto-
ria de pimes, celebra avui, dijous, 
la seva habitual trobada anual de 
clients, proveïdors i amics a la sala 
gran del Teatre Auditori, que in-
clourà l'espectacle L'il·lusionista, de 
l'humorista Peyu. L'objectiu de la 
trobada és que persones i empre-
ses amb diferents necessitats creïn 

un espai de networking per generar 
sinèrgies entre elles. Entre els ser-
veis d'Àgora hi ha assessorament 
fiscal, comptable i laboral, servei 
jurídic, recursos humans i selecció 
de personal, assegurances, inversi-
ons i gestió de patrimonis, consul-
toria estratègica, gestoria adminis-
trativa, protocol familiar, protecció 
de dades i plans d'igualtat. 

Clients i proveïdors d'Àgora 
es troben avui, dijous, al TAG Aquesta setmana ha obert, al nú-

mero 1 del carrer Ponent, can-
tonada amb el carrer del Rec, la 
botiga Pony Toys, un establiment 
especialitzat en joguines amb 
més de 10.000 referències al seu 
catàleg. S'hi poden trobar jocs de 
construcció i de taula, ninots, pe-
luixos, vehicles, circuits i joguines 
de radiocontrol, entre d'altres. La 
inauguració de la nova botiga serà 
aquest divendres, a les 19 h.  

Pony Toys obre 
botiga de joguines 
al carrer Ponent

Durant el tercer trimestre de 2022 
s’han formalitzat 36.612 contrac-
tes a la comarca, 366 més que el 
trimestre anterior. Això suposa 
un descens de 2.508 contractes 
respecte el 3r trimestre de l'any 
passat, una reducció que es pot 
relacionar amb la caiguda de la 
contractació temporal. De fet,  els 
contractes indefinits ja suposen 
actualment el 42% del total, men-
tre que fa un any eren el 14%.  

La contractació 
segueix la tendència
a l'alça a la comarca
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ESPORTS
El CatalunyaRX, al Circuit

El cap de setmana el Circuit de Barcelona-

Catalunya viurà una nova prova internacional 

amb el CatalunyaRX. Aquesta és la primera 

prova 100% elèctrica puntuable per al 

Campionat del Món FIA de Rallycross.

Triomf incontestable dimarts del 

Fraikin a la primera jornada de 

la fase de grups de la Lliga Euro-

pea a la pista del Balatonfüredi, a 

Hongria, per 25 a 30. L'equip di-

rigit per Antonio Rama va fer un 

autèntic recital. De fet, l'electrònic 

va quedar curt després del gran 

partit defensiu i en atac. Pol Vale-

ra va ser el màxim anotador amb 

un total de 13 gols. 

El Fraikin va mostrar la seva mi-

llor versió de la temporada, sota 

el ritme de Pol Valera. Als primers 

compassos va glaçar el pavelló 

hongarès amb un parcial de 0 a 

5, amb l'empenta de Faruk Yusuf 

i Antonio García Robledo. Això 

va obligar la banqueta local a de-

manar un temps mort, però no va 

aconseguir marcar fins al minut 

7. En cap moment del partit es va 

veure la possibilitat que els hon-

garesos haguessin pogut capgirar 

el marcador i durant la primera 

HANDBOL | Lliga Europea EHF  S'IMPOSA AMB CLAREDAT CONTRA EL BALANTONFÜREDI (25-30)

meitat es va mantenir un mínim 

avantatge vallesà de tres gols. Va-

lera, imprescindible en atac, va 

marcar set gols abans del descans 

–amb quatre de penalt–. L'equip 

ni tan sols va notar la baixa per 

lesió d'Esteban Salinas perquè el 

juvenil Víctor Romero va fer unes 

grans accions de mèrit.

L'avantatge de tres gols grano-

llerí al descans (12-15) era curt 

per la bona tasca dels de Rama. 

A la represa, Rangel Luan va fer 

dues aturades de mèrit i va per-

metre un gran inici, novament, 

amb cinc gols de marge (12-17). 

A partir d'aquí, el Fraikin es va 

trobar més còmode i el capità, 

Antonio García Robledo, va esti-

rar el braç per marcar quatre gols 

consecutius –en va fer un total 

de sis–. L'avantatge granollerí va 

arribar fins als nou gols, amb una 

acció ràpida de Yusuf (18-27).

Al tram final, Rama va donar mi-

nuts a tots els jugadors de la ban-

queta perquè cal reservar forces 

fins a final d'any –amb un partit 

cada tres o quatre dies entre lliga 

Asobal i Lliga Europea–. 

Divendres, l'equip rebrà el Beni-

dorm, amb l'objectiu de fer oblidar 

la derrota contra l'Ademar (43-32) 

i dimarts, l'Sporting.  j.l.R.B.

bmg

La Granollers Cup, del 28 de juny al 2 de juliol

El BM Granollers ja ha confirmat que la data de la Granollers 

Cup del 2023 serà del 28 de juny al 2 de juliol. El club ja ha posat 

en marxa l'engranatge de la competició internacional d'handbol 

base. De fet, a partir d'aquest divendres els clubs que vulguin ja 

podran fer la inscripció de la Granollers Cup. 

El Fraikin debuta amb 
un recital de joc a Hongria

MOTOR | Motociclisme  A VALÈNCIA LLUITARÀ PEL TERCER LLOC

Aleix Espargaró (Aprilia) va que-

dar només desè al circuit de  Malài-

sia el passat diumenge i es va que-

dar sense opcions de guanyar el 

Mundial de MotoGP. El somni del 

pilot granollerí es va esfumar en la 

penúltima cursa de la temporada 

després d'una segona part de cam-

pionat molt irregular, que s'ha vist 

clarament per sota de les Ducati, 

Yamaha i KTM. Aleix es manté ter-

cer classificat i en l'última cursa a 

València haurà de defensar el podi 

amb només un punt de marge amb 

el quart, Enea Bastianini (Ducati).

Aleix Espargaró arribava al cir-

cuit de Malàisia amb la intenció de 

mantenir alguna opció de lluitar 

pel títol a València, però no ha es-

tat possible. El pilot granollerí va 

tornar a tenir problemes en la trac-

ció de la motocicleta i tan sols va 

poder sumar un desè lloc. En canvi, 

l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) 

arribava líder, va guanyar la cursa 

i ara té a tocar el Mundial de Mo-

toGP; mentre que el francès Fabio 

Quartararo (Yamaha), va acabar 

tercer i manté mínimes opcions. 

El podi, quan falta només una cur-

sa per al final del campionat, està 

amb el lideratge de Bagnaia amb 

258 punts; segon, Quartararo, amb 

235; tercer, Espargaró, amb 212; i 

quart, Bastianini, amb 211. Valèn-

cia decidirà el podi final del Mundi-

al de MotoGP.

Decepcionat a Malàisia
"Hem lluitat pel títol del campi-

onat i ha estat un somni fet rea-

litat i, en qualsevol cas, estic or-

Aleix Espargaró, sense 

opcions pel Mundial

APRILIA

EN CURSA El pilot d'Aprilia va tenir problemes, novament, amb la seva moto

gullós del que hem aconseguit 

aquest any. No obstant això, és 

una llàstima no haver acabat la 

temporada com ens mereixíem. 

Alguna cosa no ha funcionat bé 

i hem d'entendre el perquè", 

explicava decebut Aleix Espar-

garó, que es veia molt afectat en 

acabar la cursa. Això sí, va mante-

nir el to positiu: "Estic convençut 

que podrem intentar fer una 

bona temporada la pròxima 

campanya perquè hem demos-

trat que tenim velocitat. Ara és 

el moment de reiniciar, marxar 

cap a casa, i preparar-nos per a 

València. Encara podem lluitar 

pel tercer lloc i, sobretot, aca-

bar aquesta temporada amb 

una bona cursa". 

Pel que fa a Pol Espargaró (Hon-

da) va acabar al 14è lloc la cursa i 

ocupa el 16è lloc amb 56 punts.

La cursa al País Valencià tindrà 

lloc el 6 de novembre.  j.l.R.B.

FRAIKIN BMG - BENIDORM

Divendres, 28 - 20.30 h Granollers

FRAIKIN BMG - SPORTING P.

Dimarts, 1 - 18.45 h Granollers

CELEBRACIÓ La plantilla amb la delegació del club celebra el triomf a la pista hongaresa després del partit

Tan sols és la primera jornada, però el Fraikin ja lidera la classificació del grup C 

de la Lliga Europea. La victòria amb cinc gols d'avantatge ha estat el triomf més 

destacat en una agrupació que tot sembla indicar que serà molt igualada. Els 

altres dos partits del grup van tenir uns resultats més ajustats amb el triomf del 

Nexe a la pista de l'Skjern (29-30) i el de l'Sporting de Portugal a casa contra 

l'Alpla HC Hard (31-30). El Fraikin pot situar-se líder amb dos punts per una 

millor diferència de gols i encetar el camí dels vuitens de la millor forma amb un 

bon triomf. "El partit ha sortit molt bé des del principi, defensivament hem 
estat molt atents a totes les seves facetes d'atac. Després, el rival ha pogut fer 
el seu joc de llançaments i de pivot, però hem fet un partit molt complet. Tots 
els jugadors han pogut jugar i han arribat amb un alt ritme de partit fins al 
final", deia en acabar el tècnic Antonio Rama. 

Al primer lloc del grup C
Superbikes

Jonathan Rea, del kawasaki Racing 

Team amb seu a Granollers, va acabar 

la ronda de l'Argentina amb tres podis 

en les tres proves del cap de setmana 

amb dos segons llocs i un tercer, a 

la cursa ràpida. Aquests van ser uns 

resultats insuficients perquè el líder, 

Alvaro Bautista (Ducati), ja té un marge 

de 98 punts amb Rea.

TRES PODIS DE REA  
A L'ARGENTINA
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El Tast de La Mitja aplegarà dissab-

te més de 1.500 participants, una 

xifra qu suposa un registre lleu-

ment superior al de l'any passat. La 

cursa popular, que organitza l'AE 

La Mitja, preveia prop de 2.000 

inscrits, però la coincidència amb 

el Campionat de Catalunya de Cros 

ha fet rebaixar la previsió. "També 

hi ha el pont de Tots Sants, i tot 

això resta. Però estem satisfets 

perquè superarem 1.500 parti-

cipants", explica el coordinador 

general de la cursa, Joan Villuendas. 

L'elit masculina d'El Tast torna-

rà a tenir entre els seus favorits als 

atletes africans. El participant amb 

una millor marca personal en 10 

km és Joussef Ben Hadi, del Mar-

roc, amb 28 minuts; seguit de dos 

etíops, Worknheh Fikre (28'56'') i 

Haftamu Abadi (28'43''). També hi 

ha un atleta destacat asiàtic, Tariq 

Ahmed, de l'Aràbia Saudita, amb 

28'26''. D'entre els participants 

estatals, destaca Santiago Catrofe 

(29'15''), que té el rècord català en 

5 km (13'39'') i el 2021 va guanyar 

el Cros Internacional de Grano-

llers; Carles Montllor, Ilias Fifa i el 

vallesà Artur Bossy.

D'entre l'elit femenina, destaca 

CURSA POPULAR  SANTIAGO CATROFE I DOUAE OUBOUKIR, ENTRE ELS FAVORITS PEL TRIOMF

la catalana Douae Ouboukir, que 

ha estat campiona del cros curt 

català, del Cros Internacional de 

Granollers i té una millor marca en 

10 km de 33 minuts i 39 segons. 

També opten a la victòria quatre 

africanes: les etíops Meselu Berge 

i Tigst Getnet, i les marroquines 

Siham hilali i Soukaina Atanane. 

Circuit de 10 quilòmetres
La sortida i l'arribada de la cur-

sa serà just davant de la seu de 

l'empresa KH-7, a Canovelles. "El 

El Tast de La Mitja preveu 
més de 1.500 participants

arxiu

recorregut és el mateix que el 

de l'any passat, però s'ha es-

curçat la recta que arriba fins 

a les Franqueses per una cursa 

ciclista. Crec que serà molt mi-

llor perquè així és més pla", as-

senyala Villuendas, qui augura que 

a l'edició del 2023 "es tornarà a 

sortir de la Garriga i així farem 

novament la baixada però fins a 

Canovelles".

Els dorsals es poden recollir 

divendres a les pistes d'atletisme 

municipal.  j.l.rodríguez b. 

El KH-7 arriba a l'aturada de la 

competició per l'Eurocopa amb 

una derrota davant la seva afició 

contra el BM Porriño, per 23 a 28. 

La ratxa de l'equip dirigit per Dolo 

Martín és negativa amb 1 punt de 

12 possibles i ocupa el penúltim 

lloc, empatat amb La Rioja. 

L'equip granollerí ara tin-

drà prop d'un mes per preparar el 

pròxim partit contra l'Elx el 26 de 

novembre. "Estem fastiguejades 

perquè marxem a l'aturada amb 

només un punt, que no era ni 

molt menys el que volíem. Hem 

de seguir treballant aquestes 

cinc setmanes que tenim d'atu-

rada, recuperar la gent lesiona-

da i també l'equip mentalment. 

El treball és l'únic camí que te-

nim per afrontar el pròxim par-

tit contra l'Elx a casa, per sumar 

el primer triomf que tant desit-

gem", explica Dolo Martín. 

El KH-7 arriba amb 

un punt a l'aturada 

per l'Europeu

HANDBOL | Lliga Guerreras 

El sènior masculí del CNG va per-

dre a la primera jornada de la Pri-

mera Divisió a la piscina del CN 

Helios, per 10 a 8. L'equip dirigit 

per Ramon Rosell va caure a Sa-

ragossa en un partit que va haver 

d'anar a remolc des del primer 

quart. Els vallesans van encaixar 

un primer parcial de 4 a 0, que els 

va trastocar els plans. A dos mi-

nuts del final, el CNG va empatar 

a 8 gols, però els locals van gestio-

nar millor el tram final. 

L'equip ja es prepara per afron-

tar la segona jornada de la Prime-

ra Divisió, dissabte a la piscina 

del Colegio Brains, a Alcobendas 

(Madrid). Els madrilenys també 

van perdre en la primera jornada 

contra el Sant Feliu, per 13 a 10. 

WATERPOLO | Primera Divisió

CATROFE Amb la samarreta groga, va guanyar el Cros de Granollers el 2021

CB NAVÀS - CBG MASCULÍ

Dissabte, 29 - 20.15 h Barcelona

BÀSQUET | Lliga EBA  TÉ PENDENT ESTRENAR-SE COM A VISITANT

Dos de dos com a local per al sèni-

or masculí del Club Bàsquet Gra-

nollers. L'equip dirigit per Toni 

Olivares va guanyar el seu segon 

partit i es manté invicte a casa a 

la Lliga EBA després d'imposar-se 

contra el SESE, per 75 a 70.

Guanyar fora de casa segueix 

sent l'assignatura pendent, però 

com a local l'equip està desmo-

El CBG suma el segon  

triomf local de dos partits

tant ser molt fiable. Contra el 

SESE, el duel va ser molt igualat 

fins al tercer quart, quan el CBG 

va aconseguir un parcial guanya-

dor de 20 a 13, que va propiciar el 

triomf local. Esteban Félez i Carles 

Homs van ser els màxims anota-

dors granollerins, amb 12 punts 

cadascun.

El CBG ocupa el novè lloc, del 

grup C2 de la Lliga EBA, amb dues 

victòries i dues derrotes. El pròxim 

duel serà a la pista del Plus Ultra 

Seguros Roser, que suma un triomf 

i tres derrotes. L'equip ve de per-

dre contra el Barça, per 96 a 63.  

CBG

VICTÒRIA  Celebració de la plantilla amb l'afició al pavelló

L'Esport Club travessa un mo-

ment complicat de resultats amb 

tres partits seguits sense guanyar 

–amb dues derrotes i un empat–. 

L'equip dirigit per David Vilajoana 

va perdre diumenge davant la seva 

FUTBOL | Primera Catalana  EN QUATRE PARTITS SUMA UN TRIOMF, UN EMPAT I DUES DERROTES

L'Esport Club encadena 

tres partits sense guanyar

eCG

REUNIÓ La directiva de l'ECG es va reunir amb el president de la federació

afició contra un fluix Banyoles, 

que va saber aprofitar molt millor 

les oportunitats que va tenir i va 

emportar-se els tres punts amb un 

triomf per la mínima (0-1). 

L'ECG va dominar totes les fa-

cetes del joc contra el Banyoles, 

excepte la del gol. Al minut 55, 

els gironins van marcar de penal 

i els vallesans no van ser capaços 

EF MATARÓ - ESPORT CLUB

Diumenge, 30 - 17 h Mataró

d'empatar el duel. Aquesta és la 

segona derrota seguida de l'ECG 

perquè fa dues setmanes van cau-

re al camp del Lloret, també per la 

mínima (1-0). 

L'equip granollerí no guanya 

des de la primera jornada al camp 

del Palamós, per 2 a 1, i després 

de la disputa de les quatre pri-

meres jornades ocupa el 12è lloc, 

del grup 1 de la Primera Catala-

na, amb quatre punts i està a vuit 

punts del líder, l'Escala i a dos 

punts de les places de la Superlli-

ga. L'equip vol reaccionar el més 

ràpid possible i té una oportunitat 

diumenge al camp de l'Escola de 

Futbol Mataró, que ocupa l'11è 

lloc amb cinc punts i ve d'empatar 

contra el Parets (1-1).  

Reunió amb la FCF
Aquesta setmana, la directiva de 

l'ECG va atendre la trucada del 

president de la Federació Cata-

lana de Futbol (FCF), Joan Sote-

ras, que va demanar reunir-se 

amb alguns clubs vallesans, entre 

aquests l'ECG, per parlar de l'actu-

al situació del futbol català.  

El CNG s'estrena 

amb derrota 

contra el CN Helios

BRAINS - CNG MASCULÍ

Dissabte, 29 - 17 h Alcobendas
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En la presentació del Pla Estratègic, 

Torrent ha explicat que el Circuit 

“continuarà sent un referent mundial 

en l’àmbit de la competició, ho hem 

garantit amb la renovació dels con-

tractes amb els mundials de Formu-

la 1® i MotoGP™ fi ns al 2026”. “Però 

alhora –ha afegit– volem que sigui 

també una infraestructura tractora 

per a projectes vinculats a la mobi-

litat verda, la innovació i l’entreteni-

ment”. “Un Circuit obert i al servei 

del país, connectat a ell”, mitjançant 

“un canvi que ha de ser impulsat a 

partir del compromís inequívoc amb 

la sostenibilitat, la col·laboració 

publico-privada i el treball conjunt 

amb el territori”.

Referent en sostenibilitat
El nou pla pretén convertir el Circuit 

de Barcelona-Catalunya en el líder 

del compromís mediambiental i en 

les transformacions que aquest ti-

pus d’equipaments han de dur a ter-

me davant l’emergència climàtica. 

Actualment, el Circuit ja és un refe-

rent a nivell mundial pel seu com-

promís amb la sostenibilitat i el res-

pecte del seu entorn, però l’objectiu 

és anar més enllà. 

   Hi ha previstos tres grans projec-

tes d’inversions adreçades a aquest 

El Pla Estratègic del Circuit promou un model 
més sostenible, innovador, industrial i digital 

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA // EL CONSELLER D'EMPRESA I TREBALL PRESENTA UN PLA D'INVERSIÓ DE PROP DE 30 MILIONS D'EUROS FINS AL 2024

objectiu: la instal·lació de 18.480 

metres quadrats de plaques fotovol-

taiques als llocs de control i als edi-

fi cis, inclosa la coberta de la Tribu-
na Principal; la implementació d’un 

sistema pioner d’emmagatzematge 

per garantir la sufi ciència energèti-
ca del Circuit i diverses inversions 

en carregadors elèctrics.

Objectiu: diversifi car 
i captar nous ingressos
A més de la sostenibilitat ambien-

tal, el Pla també aposta per la di-

versifi cació per tal de generar nous 
ingressos. L’objectiu, doncs, és mi-

llorar la generació directa de recur-

sos econòmics i ser més efi cient de 
la mà de la digitalització. Més enllà 

dels 4.675 metres de pista, el Circuit 

disposa de 25 hectàrees d’àrees ver-

des que possibiliten l’organització 

d’esdeveniments singulars vincu-

lats al món de l’entreteniment i l’oci 

saludable. En aquest sentit, la ca-

El conseller d’Empresa i Treball i presi-

dent del Circuit de Barcelona-Catalu-

nya, Roger Torrent i Ramió, acompa-

nyat del seu director, Josep Lluís San-

tamaría i Romero, ha presentat el Pla 

Estratègic del Circuit, que té per ob-

jectiu fer-lo més sostenible ambien-

talment i econòmicament, amb una 

clara aposta per la innovació, la digi-

talització, i perquè esdevingui una in-

fraestructura clau per a la indústria del 

país. Per tal de modernitzar i adaptar 

el Circuit a les noves necessitats s’ha 

dissenyat un pla d’inversió de prop de 

30 milions d’euros fins al 2024.

pacitat organitzativa i l’experiència 

en la celebració d’esdeveniments de 

masses és un valor afegit del Circuit 

a l’hora de poder diversifi car les lí-
nies de negoci durant tot l’any.

  Així mateix, el Circuit esdevindrà 

una eina de dinamització de la indús-

tria i de la innovació tecnològica a 

Catalunya, especialment la vincula-

da a la mobilitat verda i l’automoció, 

que s’enfronta al repte de la descar-

bonització de la seva producció. Una 

eina alineada amb l’objectiu del Go-

vern de reindustrialitzar Catalunya.

Impacte del Circuit
El Circuit té un grau d’ocupació del 

83% (any 2021) i té com a principals 

esdeveniments els Mundials de For-

mula 1® i de MotoGP™, que generen 

un gran volum d’activitat i atrau un 

gran nombre de visitants i usuaris.

  Les activitats que es duen a ter-

me al Circuit es tradueixen en una 

generació d’ingressos en els dife-

PRESENTACIÓ. Roger Torrent s'adreça a les persones aplegades a la recta del Circuit durant la presentació del Pla

DE LA MOBILITAT DEL FUTUR

VIU L’EXPÈRIENCIA

29 i 30 · OCT · 2022

rents sectors, no només en un, sinó 

el conjunt de l’economia del país, 

especialment relacionats amb el 

transport, l’allotjament, la restaura-

ció, el comerç i l’oci.

  Aquestes són les principals dades 

d’un any habitual de funcionament: 

� Les activitats que es porten a ter-

me en un any comporten un impac-

te econòmic de 326 milions d’euros i 

es genera un PIB de 181 milions i un 

total de 2.670 llocs de treball equi-

valents a temps complert anual.

� Un 68% de l’ocupació, i un 62% del 

PIB va romandre a Catalunya, el que 

mostra la capacitat de retenció que 

té el país.

� En el cas de Catalunya, el Circuit 

és responsable del 0,05% del PIB i 

l’ocupació del país, percentatges 

que augmenten a un 0,13% del PIB i 

un 0,18% de l’ocupació en el cas del 

Vallès Oriental.

• Genera un retorn fi scal per a l’admi-
nistració de 49,3 milions d'euros. ❉

PRIMERA FIRA E-MOBILITY EXPERIENCE
El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà els dies 29 i 
30 d’octubre la primera edició de la fi ra e-Mobility Ex-
perience amb l’objectiu de convertir-se en la més im-

portant del sud d’Europa. S’emmarca en una de les cinc 

grans línies d’actuació del Pla Estratègic del Circuit que 

pretén potenciar l’organització de fi res, congressos i tu-
risme de negocis. 

   L’e-Mobility Experience serà una fi ra de caràcter ex-
periencial amb presència de les principals marques de 

tot tipus de vehicles: cotxes, motos, patinets i bicicle-
tes elèctriques. A més, els visitants podran gaudir d’una 

zona de proves de cotxes elèctrics al mateix traçat del 
Circuit i altres espais habilitats per a diferents tipologies 

de vehicles elèctrics com bicicletes, patinets o scooters. 

També hi haurà una zona comercial amb expositors i un 

espai d’entreteniment amb múltiples activitats com una 

exhibició de patinets, un circuit de formació de patinets, 
karts elèctrics i un espai d’esport inclusiu. Així mateix hi 
haurà activitats per infants com un circuit de bicicletes, 

un espai de formació i vídeojocs d’educació viària, entre 

moltes altres activitats lúdiques i educatives per nens i 

nenes. Aquest esdeveniment se celebrarà el mateix cap 
de setmana que el CatalunyaRX, la primera prova 100% 
elèctrica puntuable pel Campionat del Món FIA de Rally-

Cross.

   Tots els espectadors que tinguin una entrada pel Ca-

talunyaRX podran accedir gratuïtament a l’e-Mobility 

Experience. També s’ofereixen entrades únicament per 
la fi ra per només 5€ (menors de 14 anys gratuït). 

Més informació a www.circuitcat.com  

El Pla defi neix 5 actuacions per 
aprofi tar la singularitat de 
l’emplaçament: 
1- Reindustrialització, transició 

cap a la mobilitat sostenible i 

digital i indústria 4.0 en el sector 
de l’automòbil. El Circuit ofereix 
una infraestructura singular, idònia 
per impulsar la transició cap a la 
mobilitat sostenible en el sector de 
l’automòbil i buscar aliances amb 
el món de la recerca i la innovació 
per crear un ecosistema únic.
2- Fires, congressos i turisme de 
negocis. El Circuit pot esdevenir
un gran banc de proves que 
potencia l’experiència d’usuari en 
les Fires i Congressos, un actiu 
molt buscat en les fi res actuals. 
3- Esdeveniments singulars 

vinculats a la música en viu. La 

gran capacitat del Circuit i la 
proximitat de Barcelona fan que 
sigui una instal·lació amb molt de 
potencial per organitzar 
esdeveniments de gran aforament 
a l’aire lliure. 
4- Activitats per potenciar 
esdeveniments esportius diversos 
com el ciclisme, escalada o el 
running.
5- e-Sports. Un àmbit emergent 
on cal aprofi tar el lideratge de 
Barcelona en el sector del videojoc 
per acollir competicions d’alt 
nivell buscant aliances amb el hub 
audiovisual i digital de les Tres 
Xemeneies.
   Aquestes cinc línies de negoci, 
centrades en la diversifi cació de 
l’oferta, permetran alhora avançar 
en l’objectiu de fer del Circuit un 
espai més obert a la societat, més 
proper al territori i a la ciutadania.  

CINC ACTUACIONS
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El Club Esgrima Granollers ha 

debutat amb dues victòries en la 

primera jornada de la Lliga Bron-

ze estatal d'espasa. L'equip grano-

llerí va pujar la temporada passa-

da a la tercera categoria espanyola 

després d'una campanya per em-

marcar. "L'any passat va ser el 
nostre primer any amb la quar-
ta divisió estatal i vam aconse-
guir pujar, enguany intentarem 
fer el mateix per ascendir a la 
lliga de plata", explica el director 

esportiu, Eduard Manucu. 

Els vallesans van demostrar el 

seu potencial en la primera jorna-

da de Medina del Campo, a Caste-

lla i Lleó, fa una setmana, contra el 

CE Madrid i el CE Navarra. L'equip 

està format per Aleix Heredia –

olímpic en pentatló–, Roger Señís, 

Cristian Chamizo, Joan Gispert i 

Andy Sanz. "Tenim el somni de 
pujar, però en realitat és que 
tenim un gran equip amb bons 
tiradors", assenyala Manucu, 

que destaca d'entre els tiradors la 

ESGRIMA  AQUESTA TEMPORADA VOL TORNAR A PUJAR DE CATEGORIA I ASCENDIR A LA PLATA

bona feina que fa Señís: "amb 40 
anys, va aconseguir el 31è lloc 
al TNR sènior. És fantàstic per-
què tan sols fa set anys que va 
iniciar-se a l'esgrima".

L'equip masculí té com a objec-

tiu quedar entre els quatre primers 

classificats després de les tres pri-

El Club Esgrima debuta amb 
dos triomfs a la Lliga de Bronze

AJUNTAMENT

L'AEC Vallbona va guanyar el 

quart partit de quatre jornades 

disputades. El sènior femení va 

imposar-se contra el seu princi-

pal perseguidor, el Vilanova Groc, 

amb rotunditat per 0 a 3, i ara 

ocupa el primer lloc, en solitari, 

amb 12 punts i té un marge de 

tres amb el segon, el CV Salou.   

Quatre triomfs 

de quatre partits 

de l'AEC Vallbona

VÒLEI | Segona Catalana

EN COMBAT Roger Señís va ser un dels tiradors més destacats 

meres jornades de la fase regular 

i obtenir el bitllet per la final, que 

es disputarà en eliminatòries, i els 

dos finalistes pujaran a Plata.

D'altra banda, Sofia Téllez va 

penjar-se un bronze en floret en 

un torneig estatal júnior a Madrid, 

fa una setmana. J.L.RODRÍGUEZ B.

NATACIÓ ARTÍSTICA  CONTINUARÀ COM A TÈCNIC AL CNLF

Pau Ribes, del CN Les Franqueses, 

va anunciar la seva retirada di-

jous passat en una emotiva roda 

de premsa al CAR de Sant Cugat. 

El nedador vallesà, resident a Ca-

nyamars (Dosrius, el Maresme), 

va ser el pioner de la natació artís-

tica masculina a Catalunya i Espa-

nya. Es va formar al CN Granollers 

i els últims anys s'havia vinculat 

amb el CN Les Franqueses.

Pau Ribes va ser el primer 

home a disputar un Mundial en el 

duet mixt i ho va fer amb Gemma 

Mengual, el 2015 a Kazan. El ne-

dador es va convertir en el primer 

i únic federat de la natació artísti-

ca "fins fa un parell d'anys", va 

assegurar la Federació Catalana 

de Natació en un comunicat.  “És 
el moment de fer un pas al cos-
tat i deixar-ho. Estic orgullós 
d’haver estat pioner en aquest 
esport i demano que no us 
oblideu dels nois de la natació 
artística", va dir Ribes en el seu 

comiat, i va afegir: "seguiré vin-
culat a la natació artística com 

Pau Ribes, pioner de la

'sincro' masculina, es retira
a entrenador a les Franqueses”.

El nedador d'artística també va 

ser el primer home en aconseguir 

una medalla en un Europeu, en 

la categoria de duet mixt. De fet, 

al seu palmarès hi ha un total de 

vuit medalles internacionals en 

duet mixt en Campionats d'Eu-

ropa amb dues de bronze a Lon-

dres 2016 i dues més a Glasgow el 

2018, amb Berta Ferreras; i dues 

de plata a Budapest el 2021 i dues 

més a Roma el 2022, amb Emma 

Garcia. J.L.RODRÍGUEZ B.

CAR SANT CUGAT

RODA DE PREMSA Va anuanciar la seva retirada al CAR de Sant Cugat
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Natació

L'equip de natació del Club Natació 

Granollers ha baixat a la Tercera 

Divisió de la Copa Catalana després 

d'aconseguir només la setena posició 

del campionat, de la Segona Divisió, el 

passat diumenge a Barcelona. 

EL CNG BAIXA A 
LA TERCERA DIVISIÓEl sènior masculí del Club Rugbi 

Spartans encadena quatre derro-

tes a la fase prèvia de la Divisió 

d'Honor Catalana. L'equip grano-

llerí va perdre l'últim partit con-

tra el CNPN B, per 54 a 5. Pel que 

fa al sènior femení, que milita al 

grup E, ha guanyat els dos partits 

que ha disputat. 

L'Spartans, cuer, 

suma la quarta 

derrota seguida

RUGBI | Divisió d'Honor

Les instal·lacions del Club Tennis 

Els Gorchs acullen fins diumenge 

l'11a edició del Torneig Internaci-

onal Femení ITF, amb un total de 

100.000 euros en premis. Entre 

les jugadores destacades, hi ha 

Anhelina Kalina, número 43 del 

món, i Jasmine Paolini, número 

67 mundial.   

S'inicia el torneig 

internacional femení

del CT Els Gorchs

TENNIS | Internacional
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Escenari Obert al GraCiències naturals i literatura a La Tela

L’equipament juvenil el Gra torna a posar l'escenari 

a disposició de tothom qui vulgui mostrar els seus 

dots creatius i habilitats, siguin persones individuals 

o bé grups. S’activarà divendres a partir de les 20 h i els participants han d’inscriure’s �ins un dia abans.
El Museu de Ciències Naturals enceta un club de lectura i 

ciències naturals, dinamitzat per professionals de La Tela. 

La primera sessió és avui, dijous (19 h), i girarà al voltant 

de la premiada novel·la La chica mecánica de Paolo Bacigalupi, una �icció distòpica del subgènere clima �icció. 

CULTURA

TRADICIÓ LA PRIMERA GRAN FESTA POPULAR DE LA TARDOR JA ÉS AQUÍ, COMBINANT CELEBRACIONS VEÏNALS I ATRACCIONS TERRORÍFIQUES PER PATIR EN GRUP

Efectivament, al barri de Can Gili 

sembla que han trobat la solució, 

celebrant de manera simultà-

nia la Castanyada i la festa 

de Halloween. Han ideat 

el combinat perfecte, 

dedicant un dia a cadas-

cuna. "On la tradició i la 

modernitat es donen la 

mà", asseguren a la imatge 

promocional de la festa.

Les activitats organitzades per 

l'associació de veïns arrenquen 

divendres amb una castanyada 

regada amb moscatell (19 h) a la 

plaça del Centre Cívic, al preu po-

pular d'un euro.

L'endemà dissabte serà el dia 

dels ensurts. El centre d'interès 

es traslladarà al túnel del terror 

creat al barri. Hi haurà un primer 

torn de 18 a 21 h i un segon passi 

de 22 h fins a la mitjanit. En tots 

MILNOTES

BAEL  Aquest dimoni és el protagonista del túnel del terror de Corró d'Amunt

LES FRANQUESES. Passar una bona 

mala estona explorant una ha-

cienda mexicana maleïda i con-

vertida en una porta de l’infern. 

Aquesta és la tètrica invitació 

que la companyia Milnotes fa per 

aquest Halloween. 

El tunel del terror interactiu La 

maldición de Bael es podrà patir 

els dies 29, 30 i 31 d’octubre —

sessió especial Halloween— i el 4 

i 5 de novembre, de 19 h a 1 de 

la matinada. Per si l’oferta no és 

prou més temptadora, els més te-

meraris poden optar per les sessi-

ons Extrem, programades a partir 

de les 22.45 h, i que prometen una 

experiència molt més intensa.

L’espai exterior de les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt també 

estarà molt animat, amb sessions 

musicals a càrrec del dj Cherry i 

altres sorpreses. A més, enguany 

es recupera la botifarrada popu-

lar que permet sopar abans d’ac-

cedir a l’espectacle.

Optar pel túnel del terror fran-

quesí també significa contribuir al sosteniment econòmic del club 
esportiu US Corró d’Amunt, pro-

motor d’aquesta iniciativa que 

l’any passat ja va atreure a més 

de 2.500 espectadors amb ganes 

de passar-ho de por. Les últimes 

entrades ja es poden adquirir a 

través del web milnotes.com.  

L'infern torna a obrir 

un portal a Corró d'Amunt

Efectivament, al barri de Can Gili 

sembla que han trobat la solució, 

celebrant de manera simultà-

nia la Castanyada i la festa 

de Halloween. Han ideat 

modernitat es donen la 

, asseguren a la imatge 

Entre Halloween i la Castanyada
El dilema ve de lluny i amb tota probabilitat continuarà: 

mantenir la tradició nostrada de la Castanyada o bé adoptar 

el costum anglosaxó del Halloween? Segurament la resposta 

passa per una convivència harmònica de les dues festes, 

per bé que cada any més les carabasses, les bruixes i els 

gats negres es multipliquen als aparadors. I, de mica en 

mica, també s'hi està fent un lloc l'acolorit folklore mexicà 

del Día de Muertos, amb més calaveres, paper picat i els 

característics tons ataronjats del clavell d'agost. Per aca-

bar-ho d’adobar, enguany viurem un Tots Sants atípic, 

amb temperatures benignes més pròpies de setembre i 

que no fan pensar en moniatos i panellets. –per C. Riobó

dos l'entrada també serà a un 

preu popular de 2 euros.

També avançant-se uns dies, el 

Lledoner celebrarà la castanyada 

popular divendres a partir de les 19 

h al rovell de l'ou del barri, la plaça 

Jaume I el Conqueridor. Com sem-

pre, l'organització va a càrrec de 

l'activa associació de veïns. Per als 

socis l'activitat serà gratuïta i pels 

no socis tindrà el preu d'un euro.

Altres associacions de veïns que 

divendres organitzen celebraci-

ons populars amb motiu de 

la Castanyada són la del 

Congost, a la plaça de la 

Llibertat (de 16 a 20 h) 

i la de Ponent, al seu lo-

cal social del carrer Ra-

fael Casanova (19 h). El 

dissabte serà el torn de la de Can Mònic, a la plaça del 
mateix nom (de 16.30 a 19 h) i di-

lluns ho farà la de Granollers Cen-

tre, a la plaça de la Porxada (de 16 

a 23 h); la de Can Bassa, a la plaça 

de Joan Oliver (de 16 a 23 h); la de 

Sant Julià de Palou, a les antigues 

escoles (de 17 a 20 h) i la de Sant 

Miquel, a la plaça Calderon de la 

Barca (de 18 a 20 h).

La Castanyada més repicada 

serà la del Barri de l’Hostal, el 5 de 

novembre al Centre Cívic Nord (de 

16 a 20 h). 

La festa es viu als barris

LES FRANQUESES. El municipi enca-

ra tindrà un segon espai on el pú-

blic de la comarca podrà passar-ho 

terroríficament bé. El Diverparc, al 

polígon Ramassar, ha creat el seu 

propi túnel del terror, The Demon’s 

Night, per patir molt i riure encara 

més amb familiars i amics.

L'espai recrearà les pel·lícules 

de terror més populars. Una vinte-

na d'actors i actrius reviuran esce-

nes cinematogràfiques amb morts 

vivents, monges cadàver o pallas-

sos malèfics en un recorregut de 

més d'un quart d'hora d’infart.

L'experiència inclou altres 

al·licients: una parada de food 

trucks, música a càrrec de dj's i 

també l’opció d'aparcament gra-

tuït. L’atracció estarà oberta des 

d’avui dijous i fins al 31 d'octu-

bre, a partir de les 20 h i fins a la 

matinada. Les entrades —que són 

limitades— ja es poden adquirir 

de manera anticipada a través del 

web diverparc.marcoibor.com. 

DIVERPARC

'THE DEMON'S NIGHT'

Una experiència de cine



dj, 27 octubre 2022 27

"Cada cop conquistem més espais 

per la cultura visual i guanyant 

complicitats a nivell institucio-

nal", alertava el fotògraf Joan Font-

cuberta, codirector del Panoràmic, 

dijous a la inauguració del festival. 

En la seva introducció de les línies 

mestres d’aquesta edició també va 

incidir en el vessant pedagògic. “Un 

dels criteris d’aquest festival és el 

d’intentar suplir una certa edu-

cació en l’imatge. Avui en dia els 

nostres adolescents viuen obnu-

bilats, quasi addictes a les panta-

lles, i cal una educació crítica per 

resoldre aquestes noves patolo-

gies socials i culturals a les quals 

ens aboca l’actualitat”, va dir.

Aquesta idea la va reprendre An-

drés Hispano, membre del comi-tè assessor, en el tram final d’una 
conferència –disponible al canal 

de YouTube del Panoràmic– que va 

servir per cloure l’acte inaugural. 

Servint-se d’imatges de totes les 

èpoques, Hispano va explicar com 

s’ha arribat al concepte de quart pai-

satge i, a títol d’exemple, va descriu-

realgunes de les exposicions pre-

sentades. Segons ell, l’objectiu dels 

Vocació per educar la mirada
c.r.

ART  EL FESTIVAL PANORÀMIC ES VA INAUGURAR DIJOUS AMB UNA VISITA A LES DIFERENTS EXPOSICIONS A ROCA UMBERT I ALTRES EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT

TRANSFORMACIÓ  Un aspecte de l'interior de la nau de Dents de Serra

programadors ha estat el de “tro-

bar noves vies per reconstruir 

una relació amb l’entorn, i amb 

l’espai natural”. Per a Hispano, 

“200 anys de cultura visual que 

ens han portat fins aquí només 
poden ser corregits per 200 anys 

d’una altra cultura visual que ja 

no serà al cinema, a la novel·la o 

a l’òpera, sinó a les pantalles dels 

smartphones i en nous gèneres”. 

I, adoptant la idea exposada per 

Fontcuberta, va advertir que “aquí 

hi ha una responsabilitat. No sé 

si d’una alfabetització visual o de 

prendre consciència que les imat-

ges modulen el gruix de totes les 

informacions i creen categories i 

que, per tant, calen nous models”.

Espais inesperats 

La majoria de les exposicions que 

des de dijous es poden veure a Gra-

nollers són inèdites o es mostren 

per primera vegada a l'Estat.

La primera sorpresa: la transfor-

mació de la nau de Dents de Serra. 

Mig pam de terra cobreix els 800 metres quadrats de superfície de 
l'espai, on també s’han distribuït 

arbres i plantes per recrear un pai-

satge d’interior que acompanyi als 

cinc projectes que conté.

La sincronia entre continent i 

contingut resulta especialment es-

caient a la mostra Paisatges d’Ucra-

ïna, ubicada a l’interior del refugi 

antiaeri de la plaça Maluquer i 

Salvador. S'hi han instal·lat tres 

projectors que mostren una cin-quantena de fotografies que docu-

menten la destrucció de Kíiv sobre 

les textures del mur despullat, sen-

se cap més additiu. L’eco del que va 

passar en aquest espai durant la 

Guerra Civil i el que està succeint 

ara mateix, a 3.000 quilòmetres de 

distància, resulta inquietant.

I un contrast: l'exposició Other 

places d’Andy Kelly a l’Adoberia. 

A través d’una sèrie de pantalles 

col·locades al costat de les ruïnes 

l’espectador pot endinsar-se en pai-

satges virtuals extrets de videojocs 

reals, en un viatge que va des de l’antiguitat fins a un futur imaginat.
Al Museu, el fotògraf Txema Sal-

vans hi exposa la sèrie Un domin-

go cualquiera, que el referma com 

un dels creadors més perspicaços de la fotografia contemporània. I 
encara hi ha més propostes per 

explorar a diferents espais de Roca 

Umbert, al Museu de Ciències Na-

turals, al Teatre Auditori i al Cine-

ma Edison, entre d'altres. i c.riobó

n Fins al 27 de novembre el Panoràmic 
desplegarà tot un seguit d’activitats. En 
l’agenda dels pròxims dies a Granollers, 
hi ha el concert Una nit al cinema amb 

David Carabén & Co. que el líder del 
grup Mishima oferirà avui, dijous (20 h), 
a la Nau B1. En aquesta segona actuació 
–la primera va tenir lloc a la Filmoteca 
de Catalunya– Carabén, cinèfil empe-
dreït, presentarà un recull de cançons i 
records sobre la influència del setè art 
en la seva obra musical. Des d'imatges 
que han inspirat el seu treball a vídeos 
que il·lustren les seves cançons.

DAVID CARABÉN I 
LA INFLUÈNCIA DEL 
SETÈ ART A MISHIMA
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El Nucli Trio és una formació clàs-
sica de jazz —però amb un toc 
fresc, juganer i contemporani— 
resident a la Jazz Cava de Vic. Un 
cop al mes conviden altres intèr-
prets a unir-se a ells, pujar dalt de 
l’escenari amb un repertori adap-
tat per a l’ocasió i veure què en 
surt de la combinació. Les seves 
sessions, amb un cert esperit di-
dàctic, s’han convertit en una cita 
esperada pels aficionats. 

Els convidats del mes d’abril van 
ser el trio vallesà Tres Tristes Ti-
gres i ara l’experiència es tornarà a 
repetir divendres (20 h) al Casino 
i en el marc del 50è Cicle de Jazz. 
Tres Tristes Tigres és un projecte 
que neix de l'aliança de tres músics 
vallesans, el contrabaixista Aleix 
Forts, el trompetista Pol Padrós i el 
saxofonista Francesc Vidal.

Del diàleg musical entre uns i al-
tres s’espera la posada en escena 
d’estàndards de jazz i alguns temes 
propis més escorats cap a la fusió.

El guitarrista Guillem Plana 
exerceix com a líder del Nucli Trio 
—que completen el bateria David 
Viñolas i l’esmentat Aleix Forts, 
que fa doblet— van debutar l’any 
passat amb un disc de títol homò-

Diàleg musical entre Nucli Trio i Tres 
Tristes Tigres al Cicle de Jazz al Casino

MÚSICA  MARIALLUÏSA I MARIA JAUME PRESENTARAN CREDENDIALS A LA SALA NAU B1

Programa doble de pop
Pot semblar que l’emparellament 
musical de dissabte (22 h) a la Nau 
B1 respon a una capritxosa qüestió 
fonètica, però en realitat les dues 
formacions comparteixen segell discogràfic i també estan emparen-
tades per una mateixa predilecció 
pel pop, tot i que els seus acosta-
ments són diferents.

Des de la seva irrupció a l’esce-
na independent, Marialluïsa van 
haver de bregar amb la llufa de ser 
uns clons d’El petit de cal Eril, amb 
un similar estil vocal i una clara 
adscripció a l’etiqueta de “pop me-

tafísic” que Joan Pons va encunyar. Tot i que ells prefereixen qualificar 
el seu imaginari com a “pop sen-

sual”. De mica en mica, però, s’han 
anat deslliurant d’aquesta cotilla 
per trobar una veu pròpia. A Gra-
nollers, el quartet d’Igualada pre-
sentarà les cançons del seu segon 
llarga durada, La vida és curta però 

ampla, publicat ara fa exactament 
un any, més directe i allunyat de la 
poètica i amb el que  toquen més 
de peus a terra. Segurament també 
interpretaran la cançó Feel Free, el 

primer d’una sèrie de senzills que 
enregistraran amb productors di-
versos al llarg d’aquesta tardor i 
que aniran descobrint mes a mes.

Per la seva banda, la cantant, gui-
tarrista i compositora mallorquina 
Maria Jaume encara és presentada 
com un talent emergent, tot i que 
ja ha signat un parell de treballs al 
seu nom. El 2019 es va imposar al 

C.R.

MARIALLUÏSA  El quartet d'Igualada presenta el seu segon disc

concurs Sona9, fet que li va perme-
tre entrar en un estudi i enregis-
trar el disc de debut Fins a maig no 

revisc, produït pel seu admirat Pau 
Vallvé i molt ben rebut per la críti-
ca. El darrer és Voltes i voltes, editat 
al mes de maig, i amb el que conti-
nua explorant la línia que uneix la 
cançó mediterrània i un folk pop 
proper i sincer, cru i transparent.  

xavieR solanas

La Barcelona Art Orchestra, que 
té al bateria i compositor grano-
llerí Joan Vidal com a cofundador, 
actua avui dijous (20 h) a L’Audi-
tori de Barcelona en un concert 
d’homenatge a l’anomenada mú-
sica laietana i els 50 anys d’un 
dels seus bressols, la sala Zeleste 
del carrer Argenteria, al barceloní 
barri de la Ribera.Qualificat de “revisió escèni-
ca” fruit de l’esperit (re)creatiu 
de l’orquestra, el programa reviu-
rà la música dels grups històrics 
Companyia Elèctrica Dharma, Or-
questra Mirasol, Música Urbana, 
Iceberg, Secta Sònica i Blay Trito-
no i d’intèrprets com Jordi Saba-
tés i Toti Soler en versions instru-
mentals arranjades per a l’ocasió 
per Vidal i els seus companys, 
Lluc Casares, Néstor Giménez i 
Lluís Vidal. Com ell mateix expli-

ca, “a la BAO combinem músics 
més propis d’una big band amb 
músics d’orquestra i la idea és 
la de fer una revisitació, més o 
menys lliure, d’aquell so”. Tot i que va tenir una vida efímera, a 
partir de la dècada dels 70 la mú-
sica laietana va fusionar el jazz i 
el rock, combinat amb essències 
mediterrànies com la salsa o la 
rumba. 

A més dels 17 músic que in-
tegren l’orquestra, l’espectacle 
comptarà amb la presència d’al-
guns convidats que van participar 
en aquell moviment, com el bai-
xista Carles Benavent, el músic i 
compositor Joan Albert Amargós —en aquella època a les files de 
Música Urbana—, el músic i pro-
ductor Xavier Batllés i el mateix 
guitarrista Toti Soler, que serà 
l’únic que cantarà una cançó. 

La Barcelona Art Orchestra 
rememora l’Ona Laietana

JOAN VIDAL ÉS UN DELS FUNDADORS D'AQUESTA FORMACIÓ

El cantant granollerí Albert Lax 
acaba de posar en circulació a tra-
vés de les plataformes digitals el 
primer dels tres EPs que confor-
maran el seu segon llarga durada, 
que s’obrirà a diferents estils i que 
el segell barceloní Satélite K publi-
carà l’any vinent. 

La cançó Tercer acte opera com 
a senzill d’avançament, que es 
completa amb les cançons Aquí 

caiem tots —que s’apropa d’algu-

na manera al pop amb sintetitza-
dors dels 80— i Companya foscor, 

amb un caràcter més biogràfic.
Després dels dos anteriors 

treballs en anglès —The deepest 

string (2017) i l’EP autoeditat  
Goldmund (2020)— i els dos sin-
gles Espurnes i Fred, Lax continua 
obrint la seva música al català. 
Tercer acte s’acompanya d’un vi-
deoclip, enregistrat en part a la 
fàbrica Roca Umbert. .

L'espectacle Songs of Hope del cor 
Veus dels Amics de la Unió conti-
nua proporcionant alegries. Des-
prés de ser programat en dues de 
les cites de música clàssica més 
rellevants del panorama interna-
cional –els festivals Eufònia i Via 
Aeterna, tos dos a França–, entre 
aquest dissabte i dimarts la for-
mació actuarà al Certamen Coral 

Internacional de Tolosa, un dels 
concursos més reconeguts del 
cant coral, d’una altíssima exigèn-
cia. És la quarta vegada que el cor 
granollerí hi participa i en la dar-
rera ocasió, el 2015, va quedar en 
primera posició. 

Estrenat el 2012 i reeditat el 
2017, l'espectacle ha estat una nova 
manera d’entendre el cant coral. .

Albert Lax comença a
desgranar el segon àlbum

Veus actua al Certamen 
Coral Internacional de Tolosa

nim que combina composicions 
originals amb versions dels mú-
sics que admiren, com Carla Bley,  
Julian Lage, Sam Rivers o Marco 
Mezquida. Un treball natural, de-
purat i cohesionat, amb una senzi-
llesa enganyosa. I és que la crítica 
ha destacat el fet que aquest trio 

ben compenetrat representa “un 
tipus de jazz contemporani que 
juga amb aquesta idea del sim-

ple complex, l'enregistrament 
feta amb un mínim de preses 
però amb tot el pes de l'assaig, 
una improvisació on (gairebé) 
tot està mesurat”.  

Segell local amb Bertran i Reverter

Divendres al vespre dos músics granollerins, el bateria Alfons Bertran i el 
saxo Raül Reverter, van protagonitzar l'habitual concert de jazz al Casino, 
en el marc del 50è Cicle de Jazz.  Presentats en format de quartet, es van 
fer acompanyar pel contrabaixista Pau Lligadas i el pianista Pau Solsona. 

Triplet de posthardcore al Fusiònica
Superat amb èxit el concert central dels 25 anys del Fusiònica –celebrat 
dissabte a la sala Estraperlo Club de Badalona–, el col·lectiu Arkada Kon-certs no afluixa el ritme i aquest dissabte (19.30 h) tornen a la sala Dràs-
tik amb una triple actuació: els bascos Calathea; els barcelonins Damas-
co i Pardals, d'Eivissa, tots tres amb discos nous sota el braç. 
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William Shakespeare és un dels 
referents absoluts del teatre de 
tots els temps. Per això sobta que 
una companyia afronti el repte 
de fer una adaptació de les seves 
obres sense paraules. Projecte In·
genu ho ha fet i després de Hamlet 

i Romeu i Julieta tanquen una tri·
logia amb Vaig ser Pròsper, una 
creació original que pren el text 
de La tempesta del dramaturg an·
glès com a punt de partida per a 
fer "una exploració de la natu-
ralesa de la vellesa humana". 
Divendres (20 h) els espectadors 
en podran valorar els resultats al 
Teatre Auditori.La companyia ho fia tot al movi·
ment i al cant, a una aposta escè·
nica coral, plena de poesia visual, subtilitat i una màgia indefinible. 
Com detalla el director del mun·
tatge, Marc Chornet Artells, "Vaig 

ser Pròsper és un joc que propo-
sa a l'espectador participar dels 
deliris d'un vell, aïllat del món, 
tancat en una casa, dins unes 
parets que són la seva pròpia 
memòria. I l'oblit, la tempesta, 
que va venint, que trona i llam-
pega per a purificar-ho tot".

Projecte Ingenu –un col·lec·

Un Shakespeare sense paraules,

però amb tota la potència visual

TEATRE  EL TAG ESCENIFICA DIVENDRES 'VAIG SER PRÒSPER' DE LA COMPANYIA PROJECTE INGENU

arxiu

'LA TEMPESTA'  L'obra de Shakespeare inspira aquest original muntatge

tiu nascut el 2013 i resident a la 
Nau Ivanow, l'espai de residèn·
cies d'arts escèniques al barri de 
la Sagrera de Barcelona– fan el 
que anomenen 'slow theatre', una 
metodologia de creació basada 
en processos llargs i unes formes 
de relació que els permeten "in-
corporar l'entorn, l'actualitat i 
les pròpies vivències als espec-
tacles. Construïm atmosferes 
escèniques a través del cant, el 

cos i la tecnologia".
Creat en el marc del programa 

europeu per a la innovació en 
gestió cultural Creative Lenses,  
aquest muntatge estrenat el 2018 
a la Seca–Espai Brossa de Barcelo·
na ha estat guardonat amb el Pre·
mi BBVA de Teatre 2021 –millor 
espectacle i millor direcció– i amb 
el III Premi de residència artística 
El Born del Cercle Artístic de Ciu·
tadella de Menorca. 

Radiografia de la Galícia 

rural de mitjan segle XIX
L’any passat, amb motiu del cen·
tenari de la mort de la novel·lis·
ta, assagista i feminista gallega 
Emilia Pardo Bazán es va posar 
en marxa la primera adaptació 
teatral de la que potser és la seva 
obra més coneguda, Los pazos de 

Ulloa. La novel·la ja havia estat ob·
jecte d’una minisèrie de televisió 
el 1985, però mai havia fet el pas a 
l’escena. Els seus intèrprets prin·
cipals són l’actor català Pere Pon·
ce, Marcial Álvarez, Diana Palazón 
i Francesc Galcerán.

L’obra es va estrenar a la Coru·
nya, després es va traslladar a Ma·
drid i des de fa un temps es pas·
seja de gira per tota la península. 
Dissabte (20 h) arriba al Teatre 
Auditori de Granollers.

Pardo Bazán va fer una descrip·
ció molt realista de la societat ga·
llega de la segona meitat del segle 
XIX. En especial, va dotar de singu·
laritat a uns personatges femenins que, fins aleshores, eren tractats 
com a mers accessoris. L’amenaça 
de la pobresa, la pressió de l’opi·
nió pública i de la moral religiosa i 
les lluites pel poder són altres ele·
ments que envolten la trama que 
contraposa dos tipus de masculi·
nitat: la de don Julián, un capellà 

L'AUDITORI PRESENTA DISSABTE 'LOS PAZOS DE ULLOA'

arxiu

LOS PAZOS DE ULLOA

Granollers se suma

al programa de 

teatre jove RBLS
Tres propostes escèniques que 
es podran veure durant aquesta 
temporada a la ciutat portaran el 
segell del Festival de Teatre Jove 
RBLS. Granollers s’incorpora per 
primera vegada a aquest iniciativa 
amb seu a Barcelona i que té per 
objectiu acostar el teatre als joves 
d’entre 13 i 20 anys. 

Els espectacles que en formaran 
part són la comèdia sobre la salut 
mental Cr#sh (tothom pot caure) 

de la companyia Mea Culpa, que es 
podrà veure a Llevant Teatre el 3 
de novembre; Official presentation 
of the gadgets for our salvation, una reflexió sobre l’apocalipsi i 
el poder dels nacionalismes, fruit 
de la residència de l’actriu local 
Júlia Barbany al Teatre Auditori i 
la 9a edició del Microteatre, que 
se celebrarà a Roca Umbert entre 
el 18 i el 20 de novembre. A més, 
el 12 de novembre el TAG acollirà 
una formació per a docents de 
primària, secundària i batxillerat 
a càrrec d'Arsènic. 

apocat d’origen humil i amb passi·
ons contingudes i el marquès don 
Pedro, un cacic en decadència.

Aquesta versió teatral és un al·
legat contra la violència i la cruel·
tat, amb el focus en l'enfrontament 
entre el desig, la passió i l'amor, la 
violència rural del món caciquil i 
la cortesia i les bones maneres de 
la ciutat. I sobrevolant·t’ho tot el 
feminisme latent que l'autora im·
primia als seus textos, com una 
dona avançada a la seva època. 

La performer i creadora granolleri·
na Júlia Barbany, component del 
Col·lectiu Las Huecas, és l’artista 
convidada de la nova temporada 
del Teatre Auditori, en la que serà 
la seva primera col·laboració amb 
l'equipament. La iniciativa té dos 
vessants. D’una banda, l’oportu·
nitat de veure a la ciutat —con·
cretament a l'escenari de Llevant 
Teatre—dos muntatges ideats i in·
terpretats en solitari per Barbany.

El primer és la recuperació d’Of-

ficial presentation of the gadgets 
for our salvation, la seva primera 
peça de llarga durada, creada fa 
més de cinc anys i que es podrà 
veure el 5 de novembre. El mun·
tatge adopta la forma d’una confe·
rència escènica, un gènere híbrid 
que comença com una xerrada 
convencional i va derivant cap a 
l’espectacle. “És una categoria 
que desafia tant al món acadè-
mic com al teatre, perquè no 
acaba de ser cap de les dues co-
ses. És un joc que fa enfadar a 

"El que vull és petar el cap dels espectadors"
C.r.

JÚLIA BARBANY

les dues bandes, i això està bé”, 
assenyala Barbany. Amb molta 
ironia l’autora reflexiona sobre el 
procés de construcció de la identi·
tat nacional en l’era de la fi de les 
ideologies i amb un futur incert.

La segona proposta serà la sur·
realista Diversión obligatoria, que 
es representarà el 28 d’abril. Una 
autoparòdia sense paraules i amb 
música en directe a càrrec del gra·
nollerí Pol Clusella que s’inspira 
en les estratègies de motivació 
dels treballadors d’algunes em·
preses. Barbany explica que el seu 
objectiu ha estat el de “generar 
un Mr. Bean contemporani, in-
tentant trobar un personatge el 

LA CREADORA GRANOLLERINA JÚLIA BARBANY ÉS L'ARTISTA CONVIDADA DEL TEATRE AUDITORI DURANT LA TEMPORADA 2022-2023

màxim de ridícul possible”.
El treball de Barbany sorgeix 

des d’una perspectiva conceptu·
al, i sempre associada a la perfor-

mance. Com ella mateixa explica, 
“m’anomeno performer en re-

lació amb allò que no és exac-
tament ni teatre ni arts visuals, 
és com una paraula salvavides 
que em dona molta més lliber-
tat. I el meu estil té molt a veure 
amb el sentit de l’humor i amb 
el feminisme, perquè investigo 
el fet de treballar l’humor com 
a dona”.

L’altre aspecte de la residència 
es concreta en el projecte comu·
nitari que Barbany està realitzant 
amb un grup de joves d’entre 16 
i 21 anys del curs +Oportunitats, 
pertanyent a l’empresa Dimas 
d’inserció sociolaboral de perso·
nes amb dificultats d’accés al món 
laboral o en risc d’exclusió.

Aquesta és la sisena edició 
d’aquest projecte que va comen·
çar el 2017 i que pel TAG repre·
senta un aprofundiment en els 
processos de creació dels artistes 
i, alhora, un mitjà per vincular·los 
al territori a través de la col·labo·
ració amb entitats i col·lectius de 
la ciutat. 

"El meu estil té molt 

a veure amb el fet que

investigo el treball de 

l'humor com a dona"



dj, 27 OCTUBRE 202230

A partir de divendres i fins al 6 de 
novembre, el Circ Raluy Legacy 
plantarà la carpa al recinte firal 
per presentar el seu darrer es-
pectacle, In Art we trust, que qua-
lifiquen com “la producció més 

sorprenent i arriscada que hem 

creat fins al dia d’avui”. 
In Art we trust és un xou amb 

artistes internacionals que vol 
transportar el públic a l'essència 
del circ, quan la sorpresa i l’emo-
ció fascinaven l'espectador. “Amb 

aquesta producció hem volgut 

retre homenatge a l’art amb què 

vivim i confiem des de fa més de 

cent anys, les sis generacions de 

la família”, explica Louisa Raluy, 
codirectora d’aquesta nissaga 
d'artistes. “La família s’ha dei-

xat la pell i el cor en aquest nou 

espectacle; cada número és una 

obra d’art per si mateixa”, apun-
ta Louisa. Alguns dels protagonis-
tes destacats són els trapezistes 
Triplets; el mag Rodrigo Tolzen; 

EL Circ Raluy torna després 

de dos anys d'absència

RECUPERA LES ESSÈNCIES AMB EL NOU XOU 'IN ART WE TRUST' LITERATURA  

arxiu

CIRC RALUY LEGACY

la hindú Sian, que fa malabars 
amb diferents objectes servint-se 
dels peus, i els pallassos Bigo-
tis i Pietro. També un número de 
suspensió capil·lar en el qual Eva 
Swartset resta penjada només pel 
cabell i el número d’alt risc prota-
gonitzat pel duo Valencia, acròba-
tes d’elit que fan girar la roda de la 
mort a velocitats d’infart.

La companyia torna a la capi-
tal vallesana després de dos anys 
d’absència. La venda d’entrades es 
fa a través del web www.circoraluy.

com i a les taquilles del circ. 

L'obra de Sala Vila

centra un recital 

poètic solidari 

de Mans Unides

Mans Unides organitza dissabte 
(18 h) a la Sala Francesc Tarafa 
una trobada entorn de l’obra po-
ètica de Joan Sala Vila.  La vetlla-
da comptarà amb la intervenció 
del romancer Jaume Arnella, que 
ha musicat composicions de Sala 
Vila. Itziar Escobar Sala, Yannick 
Escobar Sala, Imma Forment i 
Ruth Sala Vidal hi participaran en 
qualitat de rapsodes. Com a clo-
enda, també hi haurà l’opció de 
micro obert per a recitacions per 
part del públic.

Amb el preu de l’entrada, de 5 
euros, s’obsequiarà amb un exem-
plar d’un dels dos darrers llibres 
de Sala Vila publicats l'any passat i l’autor donarà els beneficis re-
captats a Mans Unides per ajudar a finançar un projecte de formació 
i integració socioeconòmica del 
jovent de Kisantu, a la República 
Democràtica del Congo. 

Save the Temazo és un d’aquells 
projectes peculiars que convé ex-
plicar. En teoria, el 1971 un grup 
d'activistes musicals canadencs 
va formar una petita organització 
per evitar que els Estats Units fes-
sin censura musical a l'arxipèlag 
d'Amchitka, a Alaska. Suposada-
ment, aquell moviment va tenir 
repercussió i va aconseguir les 
adhesions d’artistes com Chuck 
Berry, Tina Turner, David Bowie, 
Gloria Gaynor i Georgie Dann. 
També va donar lloc a una ONG in-ternacional que estudia la influèn-
cia de la música en l’àmbit social, 
polític, artístic i festiu, cultural i ar-
tístic. Una organització que comp-
ta amb una delegació espanyola i 
que té el Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. 
com a rostre visible, “amb l’objec-

tiu de realitzar un espectacle de 

carrer per a difondre el missat-

ge i les últimes investigacions 

de l’organització”.
Fins aquí les dades públiques. 

Per bé que, en realitat, potser tot 
plegat es tracta d'una companyia 
valenciana que el 2018 van ordir 
una història de pel·lícula per em-
bolcallar les seves accions de circ 

'Save the temazo' o com rescatar
el valor emocional de la música

ART CIRCENSE  L'ESPECTACLE DE CIRC CONTEMPORANI ES MOU ENTRE LA REALITAT I LA FICCIÓ

tag

ACROBÀCIA  El trapezi, la roda i els equilibris són elements de 'Save the temazo'

contemporani al carrer. Un es-
pectacle guardonat als Premis de 
les Arts Escèniques Valencianes 
2020 que té una versió paral·lela 
a les xarxes socials i a internet. El 
grup el conformen quatre artistes 
de circ formats en disciplines tan 
diverses com la música, la dansa i 
les arts visuals, a més d'un director 
de cinema, una directora d'imatge, 
una community manager i una di-
rectora artística. Des de fa un pa-
rell d’anys recorren festivals, ciu-

tats i pobles gravant enregistrant 
el xou i expandint l'experiència.

Diumenge (18 h) el col·lectiu serà 
al Teatre Auditori de Granollers 
amb la versió adaptada per a sales 
d'un xou per a tots els públics, fet 
d’acrobàcies –trapezi volant, roda 
Cyr, dansa vertical, el salt a la pis-
cina més petita del món, equilibris 
impossibles, manipulació d'objec-
tes–, projeccions en directe, música 
a tot drap, un impactant disseny 
d'il·luminació i molt d’humor. 

HANDBOL. DIVENDRES 28, 20.30 h
FRAIKIN BMG - TM BENIDORM
Palau (Granollers). Amb C. Garcia i S. Iglesias

BÀSQUET. DISSABTE 29, 20.15 h
PLUS ULTRA SEGUROS ROSER - CBG
Centre Esportiu Estació Nord (Barcelona). 
Amb G. Raich i A. Moya

FUTBOL. DIUMENGE 30, 17 h
ESCOLA FUTBOL MATARÓ - ECG
Municipal del Centenari (Mataró). Amb E. 
Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 27 al diumenge 30 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 15º  25º 14º  25º 14º  24º 15º
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Cicle de tertúlies sobre maternitats

El club de lectura de la llibreria La Gralla dedica la

tercera sessió a Les altres mares, de l’escriptora i 

guionista barcelonina Laia Aguilar, que explica les 

històries de tres dones invisibilitzades i tres tipus de 

maternitat no reconeguda. Serà divendres a les 19 h.

El Cardoterror, cinema de por 
per Halloween a Cardedeu

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 27

20 h Nau B1

Festival Panoràmic: Una nit al cinema 

amb David Carabén & Co. Concert

DIVENDRES, 28

18 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació de Los grandes mitos de la 

historia moderna, a càrrec de Beatriz 

Morales i Jacques R. Pauwels,

traductora i autor del llibre

18.30 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

20 h Teatre Auditori de Granollers

Vaig ser Pròsper. Teatre

20 h Gra

Escenari Obert

20 h Casino de Granollers

50è Cicle de Jazz: Nucli Trio + Tres 

Tristes Tigres

AGENDA

Exposicions
Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
Roca Umbert, Museus de

Granollers, L'Adoberia, refugi

antiaeri de la plaça Maluquer i

Salvador, Teatre Auditori, Cinema 

Edison i c. Mare de Déu de

Montserrat

Exposicions del festival Panoràmic. 

Fins al 27 de novembre
Museu de Granollers

DISSABTE, 29

17 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

18 h Sala Francesc Tarafa

Recital de poesia de Mans Unides

19.30 h Dràstik

Fusiònica: Damasco, Calathea i Pardals 

en concert

20 h Teatre Auditori de Granollers

Los Pazos de Ulloa. Teatre

22 h Nau B1

Maria Jaume i Marialluïsa en concert

DIUMENGE, 30

12 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

18 h Teatre Auditori de Granollers

Save the Temazo. Circ

DILLUNS, 31

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

DIMARTS, 1

17 h Recinte firal
Circ Raluy Legacy

DIMECRES, 2

9.30 h Biblioteca Can Pedrals i

Biblioteca Roca Umbert

Recollida de llibres per a La Marató 

de TV3. Fins al 30 de novembre

El Cardoterror, el cicle de cinema de terror de Cardedeu, celebra aquest cap de 

setmana la 17a edició, amb la novetat de regalar un dia més, aprofitant el pont de 

Tots Sants. La programació porta 17 pel·lícules de totes les latituds, incloent-hi 

un parell de títols arribats directament del festival de Sitges. També destaca la 

projecció del clàssic Nosferatu amb una banda sonora interpretada en directe.

Continuen les seccions habituals, el Tast de Curts i les sessions familiars, així 

com activitats diverses: una exposició col·lectiva a la capella de Sant Corneli,

 les presentacions de còmics i documentals, l’enregistrament en directe del

podcast cinèfil Marea Nocturna, contes infantils i jocs o el Mercat del Cinema.

Els organitzadors adverteixen que la tarda/vespre de la Castanyada reserva 

algunes sorpreses. També s’atorgaran els Premis Finestra, el Premi Audrey 2022

i els premis TAC als millors curts de producció catalana.

Tots els detalls del cicle es poden consultar a cardoterror.cat.

Sorribes. Fins al 6 de novembre

Espai Tranquil-Barbany

Mirant el mar. Fotografies de
Bàrbara Fortuna Cerrillo. Fins al 25 
de novembre

Restaurant llibreria Anònims

Totes som ella. Obres d'Agnès Piñol. 

fins al 30 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

L'Infern de Dante. Obres de Jordi Diaz 

Alamà i Grzegorz Gwiazda. Fins al 5 

de febrer

Museus i Liceu: una història

compartida. Fins al 17 de juliol
Museu de Ciències Naturals

La vida en moviment. Fins a l'11 de 

desembre

Centre Cívic Nord

Tarazona monumental. Patrimonio 

cultural y natural. Fins al 28 d'octubre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Més enllà: el mite. Collages d'Anna 

LES FRANQUESES

DISSABTE, 29

18.30 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

La maldición de Bael. Túnel del terror 

interactiu. Fins al 5 de novembre, amb 

el mateix horari

20 h Teatre Auditori de Bellavista

Cicle de teatre Humor & Co amb
l'espectacle Monopoli. 
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