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El pressupost consolidat de l'Ajun-
tament de Granollers –que inclou 
el Museu i les societats municipals– 
per a 2023 és de més de 104 mili-
ons d'euros, el més alt del mandat 
–un 7,5% superior al d'enguany–. 
Malgrat això, és una proposta "de 

contenció en molts àmbits i ser-

veis", reconeixia l'alcaldessa, Alba 
Barnusell. El regidor d'Hisenda, 
Jordi Terrades, recordava que els 
recursos incorporats s'hauran de 
destinar a despeses sobrevingudes, 
arran de l'increment de preus, es-
pecialment dels subministraments 
energètics (en 2 milions anuals), 
però també a l'increment de sous 
públics –tot i que destacava que la 
plantilla municipal pràcticament no 

Pressupost de més de 104 milions per 
afrontar el cost energètic i sous públics

creixerà el 2023, "només hi haurà 

tres nous professionals a l'àmbit 

de polítiques socials", apuntava. 
"El govern ha fet mans i màni-

gues per ajustar els números i no 

retallar serveis ni programes ac-

tuals", destacava el regidor.
El pressupost, doncs, augmenta 

en 6,5 milions els ingressos cor-
rents, gràcies als 4 milions d'in-
crement de transferències d'altres 
administracions, especialment de 
l'Estat, però també a l'ampliació del 
contracte programa de polítiques 
socials de la Generalitat; als 450.000 
euros corresponents a l'augment de 
l'1,5% de l'IBI i els 122.000 de l'IAE; 
als 1,3 milions més de taxes i preus 
públics –sobretot pel que fa a reco-

2019 (€) 2020 (€) 2021 (€) 2022 (€)
var. 
(%)

2023 (€) var. (%)

Ajuntament 82.797.656 82.338.703 83.521.025 88.098.300 5,5% 94.986.178 7,8%

Museu Municipal 1.402.908 1.571.566 1.591.164 1.682.687 5,8% 1.629.883 -3,1%

Roca Umbert 1.688.174 1.7580.279 1.722.679 1.804.859 4,8% 1.834.843 1,7%

Granollers Mercat 1.473.752 1.620.507 1.720.197 1.782.103 3,6% 1.948.439 9,3%

Granollers Escena 1.893.216 2.055.300 1.653.058 1.946.722 17,8% 1.992.680 2,4%

Granollers Promocions 1.458.135 1.487.548 1.533.896 1.586.689 3,4% 1.757.765 10,8%

Total consolidat 99.713.842 90.723.885 91.742.019 96.901.536 5,6% 104.149.790 7,5%

llida i tractament d'escombraries–, 
i a un ingrés puntual de 345.000 
euros gràcies a una reclamació de 
l'IVA feta a Hisenda –per l'adquisi-
ció de l'antiga planta baixa de l'edi-�ici de l'antic Majestic–.

Pel que fa a les despeses, a banda 
dels costos energètics i als salaris, 
també hi pesen la renovació d'al-
guns contractes de manteniment 
–com la neteja d'espais verds en 
caps de setmana i festius–, i el 
creixement d'uns 900.000 euros 
de transferències corrents, amb 
200.000 euros de més al Consorci 
de Residus per a la recollida selec-tiva, el dè�icit del transport urbà, 
l'organització dels Special Olympics 
i més de 300.000 euros per cobrir 

el deute energètic del CNG. També 
hi haurà un augment de la càrrega �inancera, aproximadament d'1,1 
milions, per la pujada d'interessos.

Sense participació de l'oposició  
Terrades reconeixia que no ha per-
mès cap proposta de l'oposició en el 
pressupost ordinari "perquè ha es-

tat molt di�ícil d'encaixar". Preci-
sament, aquesta "manca de capa-

citat d'admetre noves mirades"

era un dels aspectes que feia que 
ERC, a diferència de l'any passat, hi 
votés en contra. La portaveu d'ERC, 
Núria Maynou, també alertava que 
hi ha "elements estratègics que 

no s'acaben mai, com la conso-

lidació de Roca Umbert i l'incre-

ment de verd urbà" i acusava el 
govern de presentar "uns pressu-

postos de continuïtat que no res-

ponen a la realitat del moment". 
També el portaveu de Junts, Àlex 

Sastre, feina notar que, tot i ser 
el darrer pressupost de mandat, 
"no hi hem pogut incidir gens, i 

és possible que puguem gestio-

nar-lo a partir de juny". Amb tot, 
per "corresponsabilitat en un mo-

ment complex", Junts s'hi abstenia.
Qui també hi votaven en contra 

eren els dos regidors de Cs, contra-ris a l'increment de la pressió �iscal 

Per quadrar pressupostos, reconeixia Terrades, algunes 

partides vigents enguany ara no hi són. Amb tot, assegurava 

que aquestes despeses es vincularien al romanent de 

tresoreria positiu de l'exercici 2022, que es preveu aprovar 

al març. Segons el regidor socialista, s'hi inclouran, entre 

d'altres, els ajuts a empreses de suport a la contractació 

i partides de 60.000 euros per al sector cultural i creatiu, 

40.000 per a beques escolars, 50.000 per a polítiques 

d'emergència social –més enllà del fons de contingència 

(que ha passat d'un milió a mig)–.

El romanent també serà important per afrontar inversions, 

sobretot per cofinançar nous projectes subvencionats 

pels fons Next Generation –n'hi ha 17 presentats encara 

pendents de resolució–. Per ara, la inversió pressupostada 

estarà finançada per nou endeutament, tot i que s'hi vol 

destinar romanent de tresoreria. Amb tot, es preveu que 

el 2023 es tanqui amb un deute viu del 36%, encara molt 

per sota del màxim legal, però més de 10 milions per sobre 

del de 2021. Enguany el deute ha crescut 5 milions, ja que 

finalment no s'ha destinat romanent a reduir deute financer, 

"perquè demanar un crèdit era més barat que fer-ho el 

2023. L'any vinent ens endeutarem en menor mesura".

Endeutament i partides pendents del romanent

Un dels increments de partides 
d'ingressos que més cridaven 
l'atenció al regidor de Primàries  
va ser el 600% més previst en 
concepte de sancions. El regidor 
d'Hisenda atribuïa l'augment 
al fet que "la brigada canina 

de seguretat ciutadana dona 

els seus resultats". Terrades 
explicava que s'ha multiplicat la 
detecció d'estupefaents.

Més previsió 
de multes gràcies 
a la brigada canina

L'enganxada

"Voldríem que la resta de regidors 

també ens expliquin com apliquen 

els pressupostos i quines necessitats 

tenen, com fan els consellers al Par-

lament", deia la portaveu d'ERC, Núria 

Maynou. Davant d'aquesta proposta, el 

regidor d'Hisenda acusava "alguns de 

vostès" d'anar "preguntant als regidors 

perquè els hi agrada molt el lio". Ofesa 

per l'expressió, Maynou li demanava a 

Terrades que la retirés, i aquest respo-

nia: "Des d'inici de mandat han intentat 

crear mala maror dins el grup munici-

pal socialista i sé de què estic parlant".

"ERC VA PREGUNTANT 
A REGIDORS PERQUÈ LI 
AGRADA MOLT EL 'LIO'" 

i convençuts que n'hi havia prou en 
"ajustar partides" –deia Jorge Pa-
vón–, i el regidor de Primàries, Joan 
Ricart, qui novament es queixava de 
manca de debat i denunciava que 
la majoria d'inversions eren per al 
sobrecost de les piscines i projectes 
del fons Next Generation. Terrades li 
retreia no haver fet cap suggeriment 
i Ricart li etzibava: "L’any passat 

ens va vetar presentar propostes 

perquè vam votar en contra de 

les ordenances �iscals. Entenc els 
missatges a la primera". ❉ M.E.
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El cofinançament de projectes 
amb fons Next Generation fa 
créixer un 16,5% la inversió

El capítol d'inversions sumarà 13,7 milions, 

dels quals prop d'una tercera part seran per 

a la planta solar i la reforma de les piscines

Inclou 1,8 milions per la renaturalització de 

la llera del Congost i 827.000 euros per als 

pisos de lloguer del passeig de la Muntanya

novelles amb una inversió de 575.000 euros; i els 

827.000 euros que se sumen als 1.450.000 pressu-postats l'any passat per a l'edifici de pisos de lloguer social del passeig de la Muntanya, licitat aquest mes.
Injecció a la reforma de les piscinesLa segona partida més important de les inversions per a 2023 seran els 1,9 milions d'euros extra que caldrà injectar a la rehabilitació de les antigues pis-cines cobertes, després de l'aturada de les obres arran de la suspensió de pagament de l'empresa adjudicatària Abolafio i l'increment de costos de les matèries primeres. Tal com avançava Som, les obres ja s'han tornat a licitar, amb un cost total de prop de 6 milions, i el govern espera adjudicar-les a finals d'any perquè es puguin reprendre. L'Ajunta-ment, a més, també es fa càrrec de la part que havia d'assumir la concessionària de les instal·lacions –el CNG—, intervingut des del juliol. i MONTSE ERAS

GRANOLLERS. La necessitat de cofinançament dels projectes que han rebut fons Next Generation de la Unió Europea (NGUE) ha fet que el capítol d'in-versions de l'Ajuntament per a 2023 hagi crescut un 16,5% contra tot pronòstic –tenint en compte que serà any electoral i que la inflació s'ha dispa-rat–. Així, el paquet de despeses dedicat a inver-sions serà de gairebé 2 milions més que enguany, de manera que s'enfilarà als prop de 13,7 milions d'euros. D'aquests, uns 2,7 es destinaran a sis projectes que han rebut fons europeus i que es començaran a desenvolupar el 2023, com la rena-turalització de la llera del Congost, una proposta que el govern local planteja com una primera fase d'una futura anella verda de la ciutat i per al qual s'han pressupostat 1,8 milions –els NGUE n'hi han concedit 3,3 més–. El regidor d'Hisenda, Jordi Ter-rades, advertia que la partida per a inversions po-dria créixer encara més, tenint en compte que Gra-nollers encara està pendent de 17 projectes més presentats a les línies d'ajut d'Europa, "bona part 

dels quals seran atorgats", augurava i, de fet, ex-plicava que enguany s'ha estat més conservador a l'hora de finançar projectes amb el romanent de 
tresoreria "perquè estàvem pendents dels pro-

jectes finançats", així com ha calgut destinar-lo a increments de costos no previstos.Terrades indicava, a més, que el projecte amb més inversió municipal (2,7 milions) també està vinculat a la filosofia dels Next Generation i la sos-tenibilitat. En aquest cas, es tracta d'un projecte de planta solar a Can Cabanyes, cofinançat per la Diputació de Barcelona –amb 1,5 milions– [més informació a la pàg. 4].El regidor va destacar altres projectes, com la nova partida –ja creada el 2022– per a ajuts a la rehabilitació energètica i accessibilitat, de 440.000 
euros; la "millora de la comunicació del barri de 
Can Gili, aprofitant el desdoblament de l'R3", és a dir, el pas inferior de l'estació de Granollers Ca-

 Petició d'ajut al ministre 
Iceta perquè el retaule es 
pugui quedar al Museu

Una altra de les partides d'inversions més relle-

vants és la de 400.000 euros previstos en concepte 

de 'climatització especial del Museu', un requisit 

indispensable per poder pactar amb el MNAC una 

cessió "per més temps" del retaule gòtic de Sant 

Esteve. L'Ajuntament té la intenció de fer obres a 

l'equipament l'estiu de 2023 "perquè el retaule es 

pugui quedar". Divendres, el ministre de Cultura i 

Esports, Miquel Iceta, visitarà la ciutat i l'equip de 

govern ha avançat que li demanarà que el retaule 

es quedi a la ciutat, així com finançament. El MNAC 

és un consorci constituït per la Generalitat, l'Ajun-

tament de Barcelona i, des de 2005, l'Estat. 

INVERSIONS AMB MÉS DOTACIÓ
     Cofinançament del fons Next Generation UE

IMPORT (€)

Planta solar Can Cabanyes 2.700.000 

Reforma de l'espai de les piscines cobertes 1.900.000 

Naturalització de la llera del Congost - Anella verda 1.813.454

Edifici d'habitatges de lloguer 827.000

Pas inferior de les vies de l'estació de la línia R3 575.000

Pla de mesures d'estalvi energètic 500.000

Millora de l'envolupant i enllumenat de l'EMT 470.000

Ajuts per a la rehabilitació energètica i accessibilitat 440.000

Climatització especial del Museu de Granollers 400.000

Informàtica i telecomunicacions 250.000

Adequació del Teatre Auditori per a arts escèniques 224.458

Espais urbans 200.000

Modernització i accés al cloud 193.026

Recuperació carril bici (de l'Estació al riu) 150.000

Carrils bici de connexió a les vies principals 150.000

Adequació edificis educatius 150.000

Espai esportiu polivalent al Parc Firal 150.000

Adequació TAG i Centre Cultural 150.000

Adequació de paviments 125.000

Material per a enllumenat públic 120.000

Renovació de la xarxa de clavegueram 110.000

Arbres i jardins 100.000

Intervencions CEE Montserrat Montero 100.000

Grans reparacions de maquinària d'edificis 100.000

Renovació de voreres i accessibilitat 100.000

Xarxa d'aigua regenerada 80.000

Adequació d'edificis esportius 75.000

Maquinària i instal·lacions tècniques esportives 75.000

Adequació Roca Umbert 75.000

Adequació equipaments de serveis socials 65.000

Instal·lació fotovoltaica Escola Salvador Llobet 58.000

Adequació d'edificis municipals 50.000

Adequació centre d'acollida d'animals domèstics 50.000

Jocs infantils 50.000

Senyalització vertical i semafòrica 50.000

Implantació sistema de seguretat 41.947

Altres 3.436.682

TOTAL 13.674.567
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Un parc solar a Can Cabanyes abastirà 
depuradora i planta de compostatge

VISITA AL SOLAR ERM  La planta solar s'instal·larà sobre l'antic abocador

L'Ajuntament de Granollers instal·

larà un hort solar a Can Cabanyes, 

sobre el solar de l'antic abocador, 

per dotar d'energia neta la planta 

de compostatge del Consorci per 

a la Gestió de Residus i l'estació 

depuradora d'aigües residuals 

del Consorci Besòs Tordera. El 

projecte, que té un pressupost de 

2,68 milions d'euros, ha rebut un 

ajut d'1,5 milions de la Diputació 

de Barcelona, en el marc del Pro·

grama sectorial Renovables 2030.

La planta solar fotovoltaica 

(PSFV) –al nord·est de la depura·

dora i amb el riu a l'oest– s’emmar·

ca també dins de les accions del 

pol ambiental de Can Cabanyes, on 

el govern municipal també projec·

ta un segon aiguamoll, recordava 

l'alcaldessa, Alba Barnusell, en 

una visita dimecres a l'espai amb 

el titular d'Acció Climàtica de la 

Diputació, Xesco Gomar.

L'alcaldessa explicava que la 

PSFV tindrà 12.054 metres qua·

drats de plaques i una potència de 

2,6 megawatts, de manera que po·

drà produir anualment 4.139.000 

El Consorci tindrà 
educadors al carrer 
per fomentar la 
recollida seletiva

Campanyes per 
a la reutilització 
a les deixalleries

El Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental, amb 

la col·laboració de l’Agència de 

Residus de Catalunya, i els siste·

mes integrats de gestió de residus 

i residus d’envasos Ecoembes i 

Ecovidrio, ha iniciat una campanya 

informativa i de sensibilització per 

millorar la qualitat de la recollida 

selectiva dels residus municipals 

i, més concretament, la d'envasos 

lleugers, vidre i paper·cartró. L'ob·

jectiu és fomentar la consciència 

ciutadana sobre la importància de 

la recollida selectiva. Els índexs de 

reciclatge van ser l'any passat d'un 

45,8%, un punt per sota de la mit·

jana de Catalunya (46,6%), i lluny 

encara del 60% que la Unió Euro·

pea ha marcat com a objectiu per 

al 2030. Coincidint amb les festes 

de Nadal i Reis, la campanya Aquí 

no llencem res! Aquí ho reciclem 

tot! –per mitjà d'informadors a peu 

de carrer– vol millorar la qualitat 

i quantitat de la separació en ori·

gen, i té com a propòsit contribuir 

a reduir el volum de residus que no 

se separen correctament. i

Amb motiu de la Setmana Europea 

de la Prevenció de Residus, des de dissabte i fins al 27 de novembre, el 
Consorci de Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental ha programat dues 

campanyes de reutilització a les 

deixalleries. D'una banda, la conso·

lidada DeixaLlibres que pretén do·

nar noves vides als llibres usats i, 

d'altra banda, el Jo RNova i tu?, que 

promou la reutilització d'objectes 

en bon estat per a la seva poste·

rior comercialització mitjançant 

les entitats d'inserció sociolaboral 

adherides a la iniciativa. A més, 

també s'ha obert la possibilitat 

de visitar les plantes de digestió 

anaeròbica i de compostatge de 

Granollers el dimecres vinent, a les 

10 h. Cal inscripció prèvia a cresi-

dusvo@cresidusvo.cat. i

El regidor de Medi Ambient, 

Albert Camps, agraïa l'acompa·

nyament de la Diputació "en un 

camí de fa anys cap a la transició 

energètica". De fet, recordava la 

història de l'abocador, que va fun·

cionar sobretot entre els anys 1962 

i 1980, i com en el marc de procés 

d'Agenda 21, a finals dels 90, "es va 

detectar com un dels principals 

problemes mediambientals de 

INFRAESTRUCTURES  LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA SOBRE L'ANTIC ABOCADOR PRODUIRÀ ENERGIA EXCEDENT PER A EMPRESES SERVEIS

m.e.

Adjudicats els jocs del CongostDimecres, plenari de la infància i l'adolescència
L'emptesa BDU Espacios de Valor serà 

l'encarregada de reformar i ampliar l'àrea de jocs 

infantils del Parc del Congost, uns treballs que l'Ajuntament li ha adjudicat per 197.835 euros
i que tindran un termini d'execució d'un mes.

Dimecres, en el marc del Dia dels Drets dels Infants, el Museu de 

Granollers acollirà el plenari de la Xarxa d'Infància i Adolescència 

de la ciutat, una eina que es pretén reimpulsar per tal de donar 

resposta a les necessitats emergents i abordar·les des d’una mirada 

col·lectiva. Hi participarà el consultor José Manuel Alonso Varea.

SOCIETAT

kWh. Això permetrà destinar la 

meitat d'aquesta energia a l'auto·

consum la depuradora i la planta 

de compostatge, que alhora s'han 

d'ampliar, i disposar d'excedents 

per "compartir energia amb em-

preses properes", indicava Barnu·

sell. A més, apuntava que l'augment 

de preus dels subministraments fan 

que l'amortització de la inversió es 

pugui reduir a uns 4 o 5 anys.

Dilluns començaran les obres de 

reforma de la plaça de Jaume I. 

Situada al nord de la ciutat i més 

coneguda com a plaça del Lledo·

ner, la remodelació consistirà en la 

renovació i reordenació de la pla·

ça per afavorir espais més segurs, 

acollidors i naturalitzats. L'actua·

ció, que seguirà criteris de soste·

nibilitat i accessibilitat, permetrà 

solucionar els problemes dels des·

nivells, amb nous paviments per·

meables que aprofitaran les aigües 

pluvials i contribuiran a reduir la 

calor. La reforma té un pressupost 

de prop de 410.000 euros, i una 

durada prevista de cinc mesos.

Amb l'objectiu d'augmentar els 

espais d'ombra, s'ampliaran les zo·

nes arbustives i es renovarà part 

de l'arbrat, que serà replantat en 

altres espais de la ciutat. Es mantin·

drà l'aspecte de la plaça amb l'espai 

central de sauló per a festes i troba·

des, l'arbrat de plàtans perimetral, 

la zona del passeig umbracle amb 

bancs per seure, així com els ele·

ments singulars de la plaça –el tau·

lell d'escacs gegant, el conjunt escul·

tòric o els fanals emblemàtics de les 

cantonades–, que seran restaurats.

L'Ajuntament ha explicat que la 

reordenació dels espais de la plaça 

es farà també amb visió de gènere i 

de seguretat ciutadana, evitant que 

quedin racons amagats o foscos i 

ressituant la renovada zona de jocs 

infantils –que s'actualitzarà amb un 

ajuntament

VIA PÚBLICA  LA REURBANITZACIÓ TÉ UN PRESSUPOST DE 410.000 EUROS I UNA DURADA PREVISTA DE LES OBRES DE CINC MESOS

RECREACIÓ VIRTUAL  La proposta de reforma de la plaça Jaume I

En marxa la reforma de la 
plaça Jaume I al Lledoner

element de fusta de gran format–, 

separada dels carrers per on pas·

sen vehicles. A més, es generaran 

espais específics per a les terrasses 

dels bars i s'avançarà l'emplaça·

ment de la parada de bus urbà per 

guanyar espai per a vianants.

Durant les obres no hi haurà 

afectacions de mobilitat, si bé la 

parada de bus es desplaçarà uns 

metres. La reforma anirà a càrrec 

d'Estructuras y Obras la Roca SL.  

n Camps ha indicat que l'Ajuntament ja 

té enllestit el projecte executiu i tots els 

tràmits necessaris per poder desenvolu-

par la planta solar, a l'espera, però, d'una 

modificació puntual del Pla Director Ur-

banístic (PDU) del Circuit, que inicialment 

preveia la instal·lació d'un kàrting en els 

terrenys. "La Comissió d'Urbanisme de 
la Generalitat ha de donar el vistiplau al 
canvi d'usos, i no dubtem que n'infor-
marà favorablement", asseguraven els 

responsables municipals.

De fet, el ple de setembre aprovava la 

compra dels terrenys que també per-

metran l'ampliació de la depuradora i la 

planta de residus, a més de la PSFV.

PROJECTE PENDENT 
D'UN CANVI D'USOS 
AL PDU DEL CIRCUIT

Granollers", de manera que entre 

2002 i 2003 es va clausurar. "Per 

tant, aquest hort solar no con-

sumeix terreny agrícola, sinó 

inert", destacava. i montse eras
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MAAS EXCLUSIVAS PONT

Ctra. Nacional 152a | km. 25,5 | 08403 Granollers

Tel.: 938 49 41 33

MAAS EXCLUSIVAS PONT          , EL TEU NOU
CONCESSIONARI OPEL
L'EXCEL·LÈNCIA ALEMANYA
ARRIBA A GRANOLLERS

Consum mixt (l/100km) / Emissions de CO2 (g/km) - Gamma NOU ASTRA PHEV: 1,1 / 24-25   
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100% ELECTRIC

100% E

NOU CITROËN Ë-C4 100 % ËLECTRIC 
OPEN THE WAY

TAMBÉ DISPONIBLE EN GASOLINA O DIÈSEL

2

*

 WLTP (g/km) 0. Autonomia WLTP fins a 350 km.Nou Ë-C4 elèctric. Consum homologat WLTP (Wh/km) 166,2. Emissions CO

*Només per a Concessionaris adherits a la promoció Pack Made in Spain.

Maas Exclusivas Pont

EL TEU CONCESSIONARI CITROËN

A GRANOLLERS
Ctra. Nacional 152a | km. 25.5  | Granollers

Tel.: 930 21 57 42
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Tant la Diputació de Barcelona 

com l'Ajuntament de Granollers i 

la direcció del centre penitenciari 

de Quatre Camins han reclamat a 

la Generalitat que construeixi un 

nou vial d'accés a la presó des de 

l'AP-7, tal com està previst des de 

fa més de tres dècades en el pla-

nejament associat al centre peni-

tenciari. Això permetria buidar 

de trànsit l'actual accés a la pre-

só, que es fa per la carretera C-35 

i l'antiga BP-5002. "Això és un 

camí veïnal asfaltat que hauria 

de tenir un ús més local i rural i 

menys transitat", deia divendres 

el diputat d'Infraestructures i Es-

pais Naturals de la Diputació, Pere 

Pons, en una visita a la zona.

Pont més segur
El diputat insistia en la necessitat 

d'executar el nou accés a la presó 

–perllongant el vial que porta a 

l'hotel Augusta Vallès– després de 

visitar el pont de la BP-5002 que 

s'ha renovat aquest estiu, un petit 

tram del vial d'accés actual que 

és titularitat de la Diputació i que 

travessa la via del tren de la línia 

de França. 

Les obres, que han tingut un 

cost de 138.211 euros i s'han exe-

cutat en poc més de tres mesos, 

han consistit a millorar la segure-

tat tant dels vehicles que circulen 

pel pont com per la línia del ferro-

carril que passa per sota. Concre-

tament, s'han substituït els siste-

mes de contenció del pont per uns 

altres actualitzats a normativa i 

s'ha instal·lat una reixa antivandà-

lica sobre les vies. També s'han re-

molt curt, de només 59 metres, 

és molt important, perquè ac-

tualment és l'única entrada i 

sortida de la presó", deia el di-

putat. També l'alcaldessa, Alba 

Barnusell, celebrava que s'hagi 

"dignificat una infraestructu-

ra de país i de territori, que va 

més enllà de Granollers".

Per aquest camí veïnal circulen 

diàriament entre 1.500 i 2.000 

vehicles entre la mobilitat dels 

treballadors, dels visitants dels 

residents i d'altres atencions als 

interns, actualment unes 1.350 

persones entre el centre d'adults 

i el de joves. En aquest sentit, el 

director de la presó, Domingo Es-

tepa, definia l'equipament com un 

"petit poble", amb una població 

potencial de 2.500 persones. "Per 

això és important que tingui 

bones infraestructures i bons 

accessos", reivindicava.  x.l.

parat les deficiències que hi havia 

a l'estructura del tauler del pont, 

s'ha renovat el paviment de la via 

amb aglomerat asfàltic i s'ha subs-

tituït i millorat la senyalització.

Pons recordava que l'actuació 

executada respon a una demanada 

de l'Ajuntament i del mateix cen-

tre penitenciari per l'alt volum de 

vehicles que transiten diàriament 

per aquest camí veïnal. De fet, 

l'objectiu és ara poder traspassar 

el tram renovat, en millors con-

dicions, a l'Ajuntament. "Malgrat 

que hem intervingut en un tram 

x.l.

INFRAESTRUCTURES  INVERSIÓ DE 138.000 EUROS PER MILLORAR L'ACCÉS ACTUAL AL CENTRE AJUNTAMENT I EMPRESES DEL SECTOR TAMBÉ VOLEN MILLORES

Diputació, Ajuntament i 
presó reclamen un nou vial 
d'accés a Quatre Camins

ACCÉS ACTUAL ARRANJAT  Aquest estiu s'ha reforçat el pont de la BP-5002

Gairebé 2.000 vehicles 

passen cada dia pel camí 

veïnal que serveix per 

accedir a l'equipament

x.l.

A TOCAR  Les façanes de les cases, a un metre i mig d'un vial de quatre carrils

Des d'abans de l'estiu, mitja dot-

zena de veïns del Coll de la Manya, 

amb cases amb sortida i entrada 

a la N-152z, s'han constituït en la 

plataforma Ciutat 80, amb l'objec-

tiu de reivindicar la pacificació del 

trànsit en aquest vial d'enllaç en-

tre la C-17 i la ronda Sud. Aquest 

tram, de poc més d'un quilòmetre, 

està considerat com a via interur-

bana, de manera que la velocitat 

està limitada a 80 km/h, força per 

sobre que la resta de la ronda. Els 

veïns consideren que l'entrada a 

Granollers per aquesta via no té en 

compte ni la seguretat, ni el medi 

ambient ni la salut de veïns i usua-

ris, tant per l'excés de trànsit com 

de velocitat. En aquest sentit, com-

paren aquest tram de la N-152z 

–"una autopista"– amb la ronda 

Nord al seu pas per Canovelles, on 

la carretera, malgrat tenir també 

quatre carrils, "és considerada 

urbana i hi ha rotondes, semà-

fors i passos de vianants que 

limiten la velocitat del trànsit".   

Per als veïns, un primer pas 

seria reduir el límit de velocitat a 

50 km/h, com a la resta de la ron-

da, i posar-hi un radar per garan-

tir que es respecten els límits de 

velocitats senyalitzats. "D'aques-

ta manera es reduiria la conta-

minació acústica, atmosfèrica i 

també el perill del trànsit", diu 

una de les veïnes, Carme Canigó. 

Un segon pas seria fer millores en 

aquest tram per a tots els usuaris 

de la via, com construir voreres 

o carrils bici per enllaçar el nucli 

urbà amb els polígons Font del 

Ràdium i Coll de la Manya. "Ara 

hi ha molta gent que va a peu, 

en bici o en patinet pel voral, i 

altres que circulen per dins la 

canalització d'aigües per allu-

nyar-se de la calçada". Canigó 

explica que l'excés de velocitat 

posa en risc la seguretat de veïns i 

usuaris, i lamenta que "veïns his-

tòrics, de tota la vida, no podem 

trobar-nos si no agafem el cotxe 

i anem a voltar fins a la roton-

da". A més, lamenta, les finestres 

d'algunes cases històriques de la 

zona són a només un metre i mig 

de l'asfalt, per on cada dia circulen 

milers de camions, cotxes i motos 

a tota velocitat. "Això té conse-

qüències sobre la nostra salut 

tant pel soroll com per l'aire 

que respirem, a més de ser una 

violació a la nostra intimitat".

El regidor de Mobilitat, Juanma 

Segovia, recorda que la competèn-

cia d'aquesta via és de la Genera-

litat, i assegura que la reivindica-

ció de pacificar-la és compartida 

pel mateix Ajuntament i per les 

associacions de polígons de la 

zona. "Ens hem reunit amb els 

responsables de Territori i el 

Servei Català de Trànsit diver-

ses vegades per plantejar una 

intervenció en aquest punt", 

diu Segovia. "Cal més seguretat 

per als veïns i els usuaris de la 

ronda". En aquest sentit, el regi-

dor apunta mesures necessàries 

com limitar la velocitat, la cons-

trucció de voreres per accedir als 

polígons i millorar la senyalització 

dels carrils laterals per facilitar les 

entrades i sortides a la carretera. 

"Hi treballem i continuarem in-

sistint-hi", afirma Segovia.  x.l.

Veïns del Coll de la Manya 

demanen reduir la velocitat 

a l'entrada sud de la ciutat

S'han constituït en la 

Plataforma Ciutat 80 per 

denunciar les afectacions 

del trànsit en la salut

L'Ajuntament de Granollers ha 

sol·licitat al departament de Ter-

ritori de la Generalitat un seguit 

de millores en el tram de la carre-

tera C-35 al seu pas pel terme mu-

nicipal, concretament a l'altura de 

l'enllaç amb el Camí Ral, que dona 

accés al polígon industrial El Rai-

guer –en terme de Montornès– i a 

equipaments com el Consorci per 

a la Gestió de Residus del Vallès 

Oriental i la depuradora de Gra-

nollers. La intervenció principal 

seria la construcció d'una rotonda 

a la C-35 per facilitar les entrades 

i sortides dels vehicles al polígon 

industrial des de la C-35. 

Actualment, la intersecció per 

accedir al polígon venint de Gra-

nollers es fa mitjançant un carril 

auxiliar al centre de la calçada, 

on els vehicles s'han d'aturar per 

creuar el vial que prové del Cir-

cuit. Travessat aquest carril con-

trari s'accedeix a una petita ro-

tonda, ja fora de la via principal, 

Petició per fer una rotonda 

entre el Camí Ral i la C-35

que distribueix el trànsit entre els 

qui volen accedir al polígon i els 

qui volen fer un canvi de sentit i 

incorporar-se de nou a la C-35, ja 

sigui per anar a Granollers o bé 

agafar l'AP-7 en sentit Barcelona. 

L'objectiu de la petició de 

l'Ajuntament al departament de 

Carreteres de la Generalitat –l'or-

ganisme que en té la competèn-

cia– és endreçar aquests accessos 

al polígon El Raiguer, així com 

introduir mesures que permetin 

reduir la velocitat i millorar la se-

guretat dels vehicles que circulen 

per aquest punt, a pocs metres del 

nus viari que permet les entrades 

o sortides de Granollers a través 

de la carretera del Masnou. 
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El projecte El paisatge vallesà als 

segles XVI-XVIII: boscos, explotació 

forestal i economia al Vallès Orien-

tal d'època moderna, presentat pel 

doctor en Història Alfredo Cha-

morro Esteban, ha resultat gua-

nyador de la Borsa d'Estudi 22è 

Memorial Joan Camps convocat 

per l'Associació Cultural de Gra-

nollers (AC) a través del Centre 

d'Estudis de Granollers, en conveni 

amb l'Ajuntament.

El jurat del premi, integrat per 

Jaume Dantí, Antoni Garrido, 

Montserrat Lorente, Pelai Pagès, 

Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel 

Rodà i Jordi Planas, va considerar 

de gran interès el projecte per la 

seva temàtica, que "omple un buit 

bibliogràfic i que acredita un 

coneixement exhaustiu de les 

fonts documentals arxivístiques 

disponibles, tant de les més pro-

peres com les d'arxius de fora de 

la comarca". El guanyador de la 

ac

RECERCA  EL DOCTOR EN HISTÒRIA ALFREDO CHAMORRO TÉ UN ANY PER DESENVOLUPAR L'ESTUDI

Un estudi sobre els boscos de 
la comarca, premi Joan Camps

borsa d'estudi, que té una dotació 

de 5.000 euros, haurà de realitzar 

el treball sota el control científic 

del jurat en el termini d'un any.

El jurat també va voler destacar 

de manera especial el projecte Di-

onís Puig, el primer home del temps 

de Catalunya. El seu context social al 

Granollers de finals del s. XIX i prin-

cipis del XX, de Josep Ramon Miró 

Cubells, per la qualitat del projecte 

i l'interès de recuperar una figura 

destacable del món científic català 

de l'època, vinculat a Granollers. 

Precisament Miró oferia fa uns dies 

una conferència sobre el granollerí 

que va ser un home del temps pio-

ner a finals del segle XIX. 

Jornada de la FVO sobre sexoafectivitat

La Fundació Vallès Oriental (FVO) va organitzar dimarts, a la Sala Tarafa, una 
matinal sobre la sexoafectivitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Hi va intervenir el sexòleg Gaspar Pablo, que va parlar sobre acompanyament,
i persones ateses a la fundació, que van compartir les seves experiències  
acompanyades de les psicòlogues del centre ocupacional, el servei d'habitatge 
i el centre especial de treball. Al final de la jornada es va projectar un
documental sobre sexoafectivitat de les persones amb discapacitat a la FVO.

fvo

EDUCACIÓ  ERASMUS+ SOBRE L'ECONOMIA DE 'FEINETES'

Trobada europea a Educem 

sobre els 'Giggin' Policy'

La 6a edició de la Vallèsbot, el pro-

jecte intermunicipal per a la im-

plantació dels coneixements de ro-

bòtica i tecnologia a l'aula impulsat 

pel Centre de Recursos Pedagògics 

amb el suport del Departament 

d'Educació, porta per títol Aigua, 

gota a gota, i demana a l'alumnat 

participant de primària i secundà-

ria de Granollers, Canovelles, les 

Franqueses i la Roca que dissenyi 

ginys tecnològics que ajudin a ges-

tionar aquest recurs essencial en 

situacions de la vida quotidiana. 

Concretament, l'alumnat reflexi-

onarà sobre casos propers i quo-

tidians on l'aigua sigui present. El  

producte final serà un giny robò-

tic o un component tecnològic que 

doni resposta a problemàtiques 

relacionades amb l'aigua a l'esco-

la, al barri o al municipi. La presen- 

tació dels ginys serà el 30 de maig 

a la Roca del Vallès. 

LA PRESENTACIÓ D'IDEES SERÀ AL MAIG A LA ROCA DEL VALLÈS

La Vallèsbot se centra en l'aigua

Els Giggin' Policy són petits encàr-

rec d'empreses a treballadors in-

dependents durant períodes curts, 

el que es coneix com a economia 

ce bolos o de feinetes. Aquest és el 

concepte sobre el qual ha treballat 

el projecte Erasmus+ KA3 en què 

participa l'escola Educem, jun-

tament amb socis europeus dels 

Països Baixos, Irlanda i Lituània, 

i representants de la Cambra de 

Comerç de Barcelona, que aquesta 

setmana s'han trobat a Granollers 

Dimecres, un grup de 40 persones 

vinculades al projecte i alumnat de 

cicles formatius d’Educem van dur 

a terme tallers per debatre sobre el 

futur dels giggers, treballadors que 

trien les feines que més els interes-

sen, o treballadors en precari . 

educem

EL GRUP DE TREBALL  Els participants davant el centre educatiu

ESTUDI SOBRE ELS BOSCOS  Alfredo Chamorro disposarà d'un any per fer-lo

Un projecte finançat pel Depar-

tament d'Acció Climàtica amb 

el suport de la Xarxa Espanyola 

de Supercomputació ha permès 

desenvolupar una eina d'emma-

gatzematge i anàlisi d'ultrasons 

que facilita la participació del vo-

luntariat en els treballs de recer-

ca i conservació de ratpenats. El 

projecte està liderat per personal 

investigador del Grup de Recerca 

de Biodiversitat (BiBio) del Mu-

seu de Ciències Naturals de Gra-

nollers, amb la participació del 

Consorci de Serveis Universitaris 

de Catalunya (CSUC).

CIÈNCIA  EL SISTEMA, FINANÇAT PER LA GENERALITAT, FACILITA LA FEINA D'INVESTIGADORS

La Tela crea una eina que 

analitza ultrasons de ratpenats

La iniciativa està basada en la 

plataforma de ciència ciutadana 

del Programa de seguiment de 

ratpenats i ha estat desenvolupa-

da durant els darrers dos anys per 

un equip d'informàtics del CSUC 

i biòlegs del museu granollerí. La 

xarxa de voluntariat del programa 

compta amb més de 800 localitats 

de mostreig i té el suport de la 

Xarxa de Parcs Naturals de la Di-

putació de Barcelona, entre altres 

col·laboradors.  

El Club Rotary Granollers continua 

col·laborant amb Ucraïna. Aquesta 

setmana l'entitat ha fet un envia-

ment de tres palets més de material 

solidari en un comboi organitzat 

per l'Església Evangèlica i que ha 

sortit de Cerdanyola del Vallès en 

direcció a Ucraïna. Entre el materi-

al que s'ha distribuït hi havia man-

tes donades per l'Hotel Granollers, 

menjar aportat pel mateix Rotary 

Club Granollers i Carns Arderiu, i 

també medicaments i material sa-

nitari. Fins ara l'entitat ja ha fet sis 

enviaments de material, el penúl-

tim dels quals va incloure fins a 17 

palets de roba i material sanitari. 

El cap del servei de meteorologia 

de Televisió de Catalunya, Tomàs 

Molina, serà el convidat, dilluns 

(19 h), de la xerrada de novembre 

dels Debats al Casino. Molina és 

llicenciat en Física i ha estat presi-

dent i vicepresident de l'Associació 

Internacional de Professionals de 

la Meteorologia. També és autor de 

diversos llibres, com El gran llibre 

del planeta i L'any que el meu avi va 

veure ploure. L'organització recor-

da que l'aforament a la sala és limi-

tat, i a causa de l'alta inscripció per 

a la xerrada, demana als assistents 

que arribin amb la màxima antela-

ció, a partir de les 18.30 h. 

Diumenge, Mobro.cat ha organitzat 

una marxa ciclista solidària: la Mo-

vember Bike Day, una sortida po-

pular no competitiva per recaptar 

fons per a les malalties masculines 

del Movember. La pedalada, que 

preveu més de 200 participants, 

tindrà un traçat de 40 km i un altre 

de 60 per camins de les Franque-

ses. La sortida serà a les 9 h des de 

l'Escola de Ciclisme. D'altra banda, 

dijous 24 de novembre tindrà lloc al 

Casino un nou sopar de bigotis, una 

trobada informal benèfica per a la 

mateixa causa. El sopar té un preu 

de 25 euros. Les inscripcions con-

tinuen obertes al web Mobro.cat. 

Rotary ja suma 

sis enviaments de 

material a Ucraïna

Tomàs Molina, 

convidat dels 

Debats al Casino

Pedalada benèfica 

del Movember

per les Franqueses
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Proclamat fa unes setmanes cap 
de llista de Junts per Granollers, 
la candidatura a l'Alcaldia d'Àlex 
Sastre es presentarà oficialment 
dimecres (19.30 h) en un acte a 
la sala Tarafa que comptarà amb 
el suport del secretari general del 
Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de 
Barcelona Xavier Trias.

Els del maig de 2023 seran els 
tercers comicis en què Sastre com-
pareixerà com a cap de llista i, ara, 
després de passar per l'experièn-
cia de govern –tot i no ser munici-
pal– com a director general de Jo-
ventut de la Generalitat, càrrec que 
ha ocupat 15 mesos, fins al trenca-
ment del govern d'ERC i Junts. "A 

més dels 12 anys com a regidor, 

haver estat a la Generalitat m'ha 

donat una perspectiva molt àm-

plia de què significa governar. 

Directament gestionava 24 mi-

lions d'euros i, en total, 410 que 

destina el Govern a polítiques de 

joventut transversals. Em sento 

molt preparat per governar a 

Granollers i crec que tenim un 

equip que també", es reivindica 
Sastre, qui considera que a l'Ajun-
tament de Granollers "Junts ha ac-

tuat aquest mandat des de l'opo-

sició, però amb visió de govern".
De fet, Sastre assegura que el 

2023 Junts vol ser al govern i es 
mostra disposat a explorar pactes. 

que es porti a terme" i, de fet, la 
formació es reivindica  "autora in-

tel·lectual" d'algunes de les pro-
postes que l'equip govern ha incor-
porat, com el pagament de residus 
per generació o el canvi de model 
de la fira de l'Ascensió.

"Acabar amb l'anomalia"
Sastre veu en la marxa de Mayo-
ral una oportunitat. "Després de 

16 anys de majories absolutes 

associades, més que a un partit, 

a una persona, el canvi d'Alcal-

dia pot propiciar la fi d'aquesta 

anomalia –una situació bastant 

inèdita en una ciutat mitjana". 
Tot i reconèixer que estem "en 

Amb qui, "ho decidirà el vot dels 

ciutadans, que ens dirà si ha 

arribat el moment de plantejar 

aritmèticament una alternativa 

al PSC, o si tornarà a ser sobre 

el qual pivotin les polítiques de 

la ciutat". Sigui com sigui, el por-
taveu i candidat de Junts assegura 
que la relació amb ERC a escala lo-
cal és bona i que "en aquest man-

dat el PSC ha estat més receptiu, 

segurament forçat per la situa-

ció de la pandèmia que ha fet ne-

cessitar grans acords de ciutat". 
Així, Sastre assegura que "no no-

més ens presentem per guanyar 

les eleccions, sinó que tenim un 

programa de qualitat que volem 

Una exposició gràfica de l'acti-
vitat de la darrera dècada, amb 
el lema La força que tot ho mou, 

2012-2022, va donar el tret de 
sortida, dimarts al matí a la plaça 

Maluquer, als actes de celebració 
del 10è aniversari de l'Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) de Gra-
nollers. Al vespre també hi va ha-
ver un acte reivindicatiu, en què 

ARXIU

XAvIeR solAnAs

X.s.

POLÍTICA  EL SECRETARI GENERAL DEL PARTIT, JORDI TURULL, L'ACOMPANYARÀ EN L'ACTE OFICIAL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA

L'ADVOCAT I EXPRESIDENT DEL PARLAMENT JOSEP COSTA VA SER DIMECRES A LES FRANQUESES, ON VA FER UNA XERRADA

Àlex Sastre: "Junts ha treballat 
a l'oposició amb visió de govern"

SASTRE I TURULL  El secretari general de Junts torna a donar suport al candidat

LES FRANQUESES  L'advocat Josep Costa va intervenir a Corró d'Avall

GRANOLLERS  Celebració i reivindicació, dimarts, a la plaça Maluquer

Una dècada de l'ANC

Granollers En Comú Podem ha 
organitzat una trobada de simpa-
titzants aquest divendres (18 h) al 
restaurant llibreria Anònims. Amb 
el lema Granollers: un nou projecte 

de ciutat, l'acte pretén encarar el 
programa electoral per a les elec-
cions del maig de l'any vinent, així 
com explicar el pacte local d'En 
Comú i Podem. A la trobada, la 
candidata a l'Alcaldia de la coalició, 
Patrícia Segura, exposarà els rep-
tes que pensa que cal encarar de 
cara a 2023. L'acte també compta-
rà amb la xerrada de Maria Pozue-
lo i Agnès Petit sobre El pacte local 

de coalició, una eina per avançar, i 
l'explicació sobre el procés parti-
cipatiu del programa electoral de 
la candidatura, de la mà de Kevin 
Hernández i Sílvia Giné. 

MÉS ACTES DE PRECAMPANYA

En Comú Podem 

obre un procés 

participatiu per al 

programa electoral

LES FRANQUESES. El PSC va iniciar 
fa unes setmanes una ronda de 
passejades per les Franquese per 
recollir els suggeriments i les pro-
postes dels veïns de cara a les elec-
cions municipals de l'any que ve. 
Fruit d'aquesta feina s'han recollit 
més de 120 propostes de la ciuta-
dania, que s'han classificat en tres 
grans eixos. El primer, que ningú 
quedi enrere amb temes d'ocupa-
ció, inclusió i cohesió social; el se-
gon, unes Franqueses més segura, 
neta i saludable, amb propostes 
també que fan referència a la sos-
tenibilitat i l'eficiència energètica, 
i el tercer eix, que recull les pro-
postes per aconseguir que el mu-
nicipi estigui més ben connectat. 

El PSC recull 

un centenar de 

propostes veïnals

Desenes de militants de les agrupa-
cions socialistes de la comarca van 
participar presencialment i telemà-
tica el cap de setmana a l'Escola de 
Tardor del PSC del Vallès Oriental i 
Moianès, celebrada a la seu del par-
tit a Granollers. La gestió de resi-
dus va ser un dels temes que s'hi 
van tractar, i el regidor granollerí i 
president del Consorci de Residus, 
Albert Camps, va exposar els pro-
blemes actuals i reptes futurs. 

Escola de Tardor dels 

socialistes vallesans

s'apuntava a "la independència 

com l'únic camí viable", i parla-
ments, amb les intervencions dels 
antics coordinadors de l'ANC de 
Granollers i del vicepresident ac-
tual de l'entitat, Jordi Pesarrodona.

D'altra banda, el Consell Local 
per la República de les Franque-

ses, amb el suport de l'ANC i Bir-
res per la República, va organitzar 
dimecres un acte a la nau de Can 
Ganduxer de Corró d'Avall, en què 
l'advocat i exvicepresident del Par-
lament de Catalunya Josep Costa 
va conversar amb l'editor franque-
sí Josep Maria Boixareu. 

un moment d'hores baixes de 

l'electorat independentista", 
Sastre creu que, a les municipals, 
la clau local ha de pesar molt. "De-

mano als electors que escoltin 

molt les propostes municipals". 
En aquest sentit, ha explicat que 
el programa electoral serà conti-
nuista, tot i que adaptat als canvis. 
"La ciutat ha avançat, però que-

da pendent la residència, per 

exemple, i la mobilitat continua 

sent un tema sense resoldre; 

per tant, hi insistirem. En es-

sència, el programa serà sem-

blant al de 2019. Hem treballat 

molt en la ciutat ordenada que 

imaginem, no és un programa 

d'ocurrències".  m.E.

n Pel que fa a la política nacional, Sas-

tre forma part del sector de Junts que 

era contrari a trencar el govern amb 

ERC. "La política és transformar i això 
és més fàcil des del govern", deia. A 

més, assegura que, en clau indepen-

dentista, "s'haurien de fer esforços per 
mantenir una cohesió. Trencar el go-
vern hi ajuda poc. Amb tot, res és la fi".

"TRENCAR EL GOVERN 
HA AJUDAT POC A  
L'INDEPENDENTISME"
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El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i el conseller gra-
nollerí Manel Balcells visitaran la 
ciutat aquest divendres per donar 
suport a la candidata a l'Alcaldia a 
les pròximes municipals, la repu-
blicana Núria Maynou, el dia que 
presentarà la seva proposta "per 

a un nou Granollers". Serà a les 
19 h a la Sala Tarafa.

Justament, dijous passat Maynou 
i altres candidats del Vallès Orien-
tal viatjaven a Ginebra per reu-
nir-se amb la secretària general 
del partit, Marta Rovira, en una 
jornada per enfortir el projecte de 
municipis republicans de cara a les 
eleccions municipals del 2023. 

En el cas de Granollers, Maynou 
destacava "la necessitat d'un can-

vi de maneres de fer i de ser, un 

nou impuls republicà i amb tota 

la ciutadania. Allà on els que fa 

anys que manen parlen d'esta-

bilitat el que hi ha és immobilis-

me", criticava la candidata republi-
cana, qui afegia que "els anys de 

fundació), per "una atenció molt 

més directa i millor a la gent 

gran, que potenciï l'envelliment 

actiu", "volem una ciutat creati-

va i amb talent", amb la formació 
i la cultura com a elements clau. A 
més, Maynou proposa "treure el 

color gris de la ciutat i substi-

tuir-lo pel verd", amb una aposta 

govern monocolor han suposat 

una ciutat que està adormida".
Maynou apostava per "un nou 

impuls republicà a Granollers, 

amb una ciutat cuidadora". En 
aquest sentit, ERC aposta per 
un canvi de model de gestió de 
l'Hospital de Granollers, a través 
d'un consorci (ara el gestiona una 

erc

ELS CANDIDATS A L'ALCALDIA D'ESQUERRA AL VALLÈS ORIENTAL VAN REUNIR-SE DIJOUS PASSAT A GINEBRA AMB LA SECRETÀRIA DEL PARTIT, MARTA ROVIRA

El president Aragonès serà divendres a 
la Tarafa en suport a la candidata d'ERC 

TROBADA A GINEBRA  Maynou i Ortega, al costat de Marta Rovira

n Els jardins Salvador Casanova tornen 

a estar senyalitzats amb el nom de l'ac-

tivista, arran de la petició que ERC de 

Granollers va fer al govern del PSC el 21 

de juny, dia de l'aniversari de la mort de 

l'activista polític. L'espai, situat a l'anti-

ga fàbrica de Can Comas –entre el car-

rer Sant Jaume i el Carrer Anníbal–, és 

davant d'on Casanova tenia el taller on 

treballava. Es va inaugurar el 2014, però 

al juny la portaveu republicana alertava 

que no hi havia cap mena de senyalit-

zació que donés nom als jardins.

RECUPERADA LA 

PLACA DELS JARDINS 

SALVADOR CASANOVA

per la transició ecològica.
Durant la trobada també es van 

posar sobre la taula les prioritats 
i necessitats de la comarca. "El 

Vallès Oriental, travessada per 

moltes infraestructures, que té 

reptes en mobilitat, transport 

públic i connectivitat entre nu-

clis", explicava Rovira en una roda 
de premsa posterior a la reunió via 
Internet. En aquest sentit, Rovira 
reiterava l'oposició del partit al 
projecte de Quart Cinturó i desta-
cava la necessitat de fer compatible 
la convivència del sector industrial 
i el patrimoni natura; invertir més 
en formació professional, i execu-
tar el Pla Estratègic del Circuit.

Sobre les candidatures al Vallès 
Oriental, Rovira assegurava que 
ERC treballa perquè reflecteixin 
la diversitat de la societat i per la 
feminització, amb "un 40% de les 

caps de llista que són dones". 
És el cas també de la franquesina 
Imma Ortega, que també va ser a 
la reunió, on reivindicava la diver-

sitat del municipi: "Sabrem en-

tendre tots els nuclis que com-

posen les Franqueses i totes les 

seves realitats. Les claus són la 

planificació i el consens", afegia.
"Hi ha molta il·lusió i projec-

tes i cal una oportunitat per po-

der-los portar a terme", afegia la 
líder republicana, qui reclamava 
com a necessària un "regenera-

ció política" a municipis i ciutats 
on "fa molts anys que governen 

els mateixos".  m.e.
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Granollers commemora un any 

més el 25-N, Dia Internacional con-

tra les Violències Masclistes, amb 

un programa d'activitats coordinat 

pel Centre per la Igualtat i Recursos 

per a Dones (CIRD). Del 17 al 28 de 

novembre hi haurà una desena de 

propostes per promoure la reflexió 

i la sensibilització de la ciutadania, 

entre les quals hi ha instal·lacions 

artístiques i la presentació del pro-

tocol de prevenció de violències se-

xuals a les instal·lacions esportives.

Les activitats començaran dijous 

amb el xou A vueltas con los amores, 

d'Isa Duque, la mediàtica PsicoWo-

man, a les 18 h al Teatre Auditori. 

Per assistir-hi cal inscripció prèvia 

a www.granollers.cat/igualtat. Du-

que oferirà l'endemà un altre mo-

nòleg en l'acte de presentació de 

la campanya de prevenció Des del 

món educatiu actuem vers les vio-

lències masclistes, que s'ha treballat 

en diversos centres de secundària.

Les activitats mb motiu del 25-N 

també inclouran diverses xerra-

des, taules rodones, tallers i acci-

ons creatives a diferents espais. A 

més, el dimarts 22 de novembre, a 

les 19 h a la sala de plens de l'Ajun-

tament, es farà la presentació del 

Protocol de prevenció i abordatge 

de les violències sexuals en les ins-

tal·lacions esportives municipals. 

Divendres 25 de novembre, el Con-

sell Comarcal del Vallès Oriental i 

l'Ajuntament faran la presentació 

de l'estadística judicial sobre vio-

lència masclista a la comarca l'any 

2021. Serà a les 10 h a la Sala Ta-

X.L.

IGUALTAT NOU PROTOCOL DE PREVENCIÓ D'AGRESSIONS SEXUALS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Els actes del 25-N s'enceten 

amb un xou de PsicoWoman

El Consell de Ministres va aprovar 

dimarts un reial decret que preveu 

la creació de 10 unitats judicials a 

Catalunya, entre les quals un nou 

jutjat de primera instància a l'àm-

bit de Granollers. De fet, a l'estiu, 

el Consell General de Poder Judi-

cial (CGPJ) ja hi va donar el visti-

plau després de la petició que li va 

traslladar el Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC), que 

en la seva memòria anual identi-

ficava aquesta necessitat per re-

forçar el servei al partit judicial de 

Granollers. La creació d'aquest jut-

jat de primera instància a la ciutat 

–el 10è–, que entrarà en funciona-

ment l'any que ve, és un servei llar-

gament reivindicat pels professio-

nals, tot i que alerten que algunes 

seccions seguiran col·lapsades. 

Aquestes noves unitats judicials 

pretén pal·liar la càrrega de treball 

a l'administració de la justícia. 

Coincidint amb l'efemèride de la 

mort de Montserrat Roig, Can Jonch 

acull aquest novembre una expo-

sició produïda i ideada per dues 

alumnes de batxillerat de l'Escola 

Pia: Queralt Cunill Farrés i Ariadna 

Pou Bermúdez. La mostra, fruit del 

treball de recerca en l'àmbit hu-

manístic, porta per títol Dones en 

l'oblit, i presenta sis compositores 

i sis escriptores rellevants del segle 

XIX que no han tingut el reconei-

xement ni la projecció pública que 

haurien merescut –Fanny Mendels-

sohn, Clara Wieck, Amanda Maier, 

Pauline García, Cécile Cheminade 

i Louise Dumont; i les escriptores 

Jane Austen, George Eliot, Emily 

Brönte, Mary Godwin, Lousia May 

Alcott i Charlotte Brönte–.

En el treball, la Queralt va apro-

fundir en la literatura i les sis es-

criptores, mentre que l'Ariadna ho 

va fer en la música i les sis compo-

sitores. Llavors van ajuntar les dues 

branques per donar forma a l'expo-

sició, una iniciativa que va arribar 

després, animades per les seves 

tutores, Maria Parera i Fina Jerez.

De Príncep de Viana a Vianca Roca
El col·lectiu Granollers Feminista –antiga Coordinadora Feminista de 
Granollers– també organitza diverses activitats amb motiu del 25-N, que 
enguany abordaran la pressió estètica, l'avortament i els assassinats
masclistes. Dijous 24, a les 19.30 h, arrencarà una marxa de torxes pel centre 
de la ciutat, i divendres 25 hi haurà dues activitats a l'ateneu La Malgirbada. 
Una, a les 18 h, serà un taller de kick-boxing no mixt, i a partir de les 20.30 h
hi haurà un sopar popular. El col·lectiu tindrà un record especial per a 
Vianca Roca –la dona de 25 anys assassinada el 2018 a Granollers i trobada 
posteriorment al riu Congost–, i proposarà que el carrer Príncep de 
Viana canviï de nom i passi a denominar-se carrer de Vianca Roca. També 
s'abordarà la pressió estètica que viuen les dones diàriament i les dificultats 
que tenen les dones per avortar. "Denunciem que tant a Granollers com

a la resta de la comarca, com passa a molts hospitals públics de Catalunya, 

no es practiquen avortaments quirúrgics, sinó que es deriven a la privada, 

amb tot el que això suposa pel que fa a falta d'informació i d'atenció

a les dones, on moltes vegades no poden ni estar acompanyades", diuen.

rafa i per assistir-hi cal fer inscrip-

ció prèvia a www.granollers.cat/

igualtat. L'acte central del 25-N a 

Granollers serà el dissabte 26 de 

novembre, a les 11.30 h a la plaça 

de la Porxada, i es farà en col·la-

boració amb la Taula d'igualtat de 

gènere de Granollers. L'acte con-

sistirà en la lectura del manifest en 

commemoració del 25-N i l'acció 

teatral El crim dels llençols blancs, 

a càrrec de la cia. La Mayéutica.

El govern de l'Estat autoritza el 

desè jutjat de primera instància

Dues alumnes de la Pia reivindiquen 

dones artistes oblidades a Can Jonch

TALLERS I ACTIVITATS PER CONSCIENCIAR LA COMUNITAT

Les violències obstètriques, 

sense lloc a les Franqueses

L'Associació Sal, Fòrum Ciutada i l'ass-

semblea local de la CUP de les Franque-

ses han organitzat dos actes pel 25-N. 

Una serà dimarts (19 h) a Can Font, a 

Corró d'Avall, amb el taller de reflexió 

i anàlisi d'estereotips i rols de gènere, 

amb Sara Quintana, educadora social 

i terapeuta familiar, i Cristina Jiménez, 

mestra. El segon serà dimarts 29 (19 h), 

també a Can Font, amb la xerrada-de-

bat sobre repressió i dona, amb Blanca 

Serra, històrica activista de l'indepen-

dentisme català, i membres del col·lec-

tiu 8Mil Motius, encausades per haver 

tallat les vies dels FGC a l'estació de Sant 

Cugat durant la vaga del 8M el 2018.

ESTEREOTIPS, ROLS, 
REPRESSIÓ I DONES

Amb el lema Tanquem la porta 

a les violències obstètriques, les 

Franqueses diu prou i referma el 

missatge de violència zero, reivin-

dicant la necessitat d'incloure la 

perspectiva de gènere en la salut 

reproductiva i sexual. Entre les 

activitats que es faran al municipi 

aquest novembre, hi ha el concurs 

de microrelats de l'Associació Mi-

rall, així com una tirada contra la 

violència masclista –diumenge, de 

10 a 13 h– a les instal·lacions del 

Club Tir amb Arc Les Franqueses, 

i el taller de sòl pelvià La veu de 

la nostra intimitat, el dia 22 (10 

h) al Centre Cultural de Bellavis-

ta, amb Montserrat Reyes Pont, 

de SOS Donna. Els dies 23 i 26, 

als mercats de Bellavista i Corró 

d'Avall, es convidarà les persones 

a apuntar una frase o pensament 

per a l'eliminació de la violència 

masclista i obstètrica, i les frases 

es plasmaran en una exposició a la 

cafeteria de l'Espai Can Prat. L'ac-

te institucional serà el dia 25 (13 

h) a la plaça de l'Ajuntament, on 

es llegiran els relats guanyadors 

del concurs de microrelats; i el dia 

27, al Teatre Auditori de Bellavista 

(18 h), hi haurà el recital Alcem les 

veus contra la violència obstètri-

ca, amb SOS Donna, l'Associació 

d'Intercanvis Socials i Culturals, la 

Coral Xeremella i el Cor Camins.

C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

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

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

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

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
07/11 Francisco Trujillo Palomo  66 anys 

07/11 Rafael Bermúdez Ruiz  84 anys 

07/11 Juan Martínez Figuero  84 anys 

08/11 Josefa Sagués Domech  81 anys 

08/11 Joaquima Jiménez Peribáñez 99 anys 

10/11 Joaquín Domínguez Gallardo 76 anys

10/11 Antonio Rodríguez Fernández 83 anys 

11/11 Adela Afán de Rivera Azor  93 anys 

11/11 María Gómez Caballero  92 anys

12/11 Jaume Bou Castañer  88 anys 

13/11 Concha Martín de la Fuente  89 anys 

13/11 Neus Ribera Guzmán   63 anys

"L'objectiu era donar visibi-

litat a aquestes dones que molt 

sovint han estat ignorades per la 

societat", deia Cunill en la inaugu-

ració de la mostra. "Ens hem cen-

trat en el segle XIX per treballar 

més a fons un moment concret 

de la història", afegia Pou, qui 

apuntava que aquest va ser un 

període de "canvis, en què moltes 

dones van començar a crear". 

Amb tot, "en aquella època no 

estava ben vist que les dones es-

crivissin, i moltes compositores 

deixaven de fer aquesta feina 

quan es casaven", afirmen.

La mostra es pot visitar a Can 

Jonch fins a l'1 de desembre, de di-

lluns a divendres, de 9 a 14 h. 

L'exposició sobre
 escriptores i compositores

 del segle XIX es podrà visitar 
fins a l'1 de desembre
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1904, forn de pa ecològic, si-

tuat al número 82 del carrer 

Joan Prim, ha estat premiat a 

la Ruta del Bon Pa 2022 amb 

el guardó de l'Estrella de la �leca, un reconeixement que 
el situen entre els 100 millors 

forns de pa de tot l'Estat. 

Enguany, més de 1.500 for-

ners de tot l'Estat han par-ticipat en la cinquena edició d'aquesta ruta, organitzada 
per Panàtics i Pa de Qualitat, que cada any té més implica-
ció per part del sector. 

El forn 1904, i concreta-

ment el forner Ernest Casi, ha rebut aquesta distinció en 
superar amb bona nota els tasts anònims que s'han anat fent 
durant tot l'any als forns de pa de l'Estat que han participat en el 
certamen.  

Els seus impulsors, Eduard Ver-

daguer i Albert Craus, destacaven 

en la gala de lliurament de premis, dilluns a València, els criteris que utilitza el jurat durant les degus-tacions per seleccionar les �leques 

@1904FORNDEPAECOLOGIC

ESTRELLA DE LA FLECA  El forner Ernest Casi 

després de rebre el guardó a València

EMPRESES  RECONEIXEMENT AL PA DE PAGÈS DE L'ESTABLIMENT, ELABORAT DE MANERA ARTESANA

que acaben formant part de la ruta cada any, així com les elaboracions mereixedores del premi, que, entre altres requisits, havien de ser pans 
de pagès d'entre 800 i 900 grams, elaborats exclusivament amb ai-
gua, sal, llevat o massa mare i fa-rina de blat comú, ja fos re�inada 
o mòlta a la pedra. Opcionalment també es podia utilitzar farina de 

sègol o espelta, entre un 5% i 20% com a màxim. L'objectiu del reconeixe-
ments és "revalorar l'o�ici 
de forner" i també "posar en 

relleu la gran qualitat del pa 
artesà que s'elabora arreu 
gràcies a professionals que 
cada dia incorporen noves 
tendències i utilitzen llar-
gues fermentacions i massa 
mare per aconseguir pro-
ductes de gran qualitat". 

En el cas del forn 1904, l'ela-

boració artesana i ecològica, els ingredients de proximitat, 
la massa mare i els productes ecològics i sense re�inar que utilitzen, a més de la cocció en 

forn de sola, l'han situat entre els 

100 millors professionals de l'Es-

tat. "Ens sentim molt afortunats 
de poder apropar l'artesania 
ecològica a un esdeveniment 
amb aquest impacte, i molt 
agraïts a tota la clientela que 
dia a dia ens ajudeu a millorar 
el nostre pa", apunten els respon-sables del forn granollerí. ❉

El forn de pa ecològic 1904, 
premiat com una de les
100 millors fl eques de l'Estat

En defensa de les pensions públiques
La Marea Pensionista de Granollers va organitzar dimarts una xerrada a 
l'Anònims en el marc de la seva lluita en defensa del sistema públic de 
pensions. El col·lectiu va convidar representants de sindicats combatius que 
no formen part del Pacte de Toledo i que "no són col·laboracionistes del 
govern", com Solidaritat Obrera, CGT i CNT, perquè exposessin la seva opinió 
sobre l'estat de les pensions i els serveis públics. El portaveu de la marea 
granollerina, Raúl Vélez, recordava els compromís del govern d'apujar
les pensions un 8,5%, tot i que alertava que la inflació real està per sobre
del 10%. També criticava la "voluntat d'enfrontar la classe treballadora, 
que previsiblement tindrà augments salarials molt més baixos, amb els 
pensionistes, de manera que aquests no tinguin el suport de les generacions
que venen al darrere en la lluita per les pensions". La Marea Pensionista de 
Granollers es continua trobant cada dilluns a les 11 h a la Porxada, i aquest 
dissabte es mobilitzarà a Barcelona amb altres moviments socials i sindicals 
contra la precarietat i en defensa de les pensions i els serveis públics.

X.L.

Dissabte de mercatsPreguntes per analitzar la situació d'un negoci
A més del mercat setmanal de Can Bassai el de productes de proximitat a la Corona, 
dissabte hi haurà el mercat artesà de

productes naturals a les Olles durant tot el dia 

i el de segona mà de Can Bassa de 8 a 14 h.

Granollers Mercat organitza a Can Muntanyola, el 29 i 30 de novembre,de 9.30 a 13.30 h, una formació de vuit hores en què es donaran les pautes 
per fer una anàlisi econòmica de l'activitat d'autònoms i microempreses,

per respondre les cinc preguntes clau necessàries per a la gestió d'un negocique permeti saber en quin punt es troba una empresa i què pot millorar.

ECONOMIA

LES FRANQUESES. Deu veïns de les Franqueses van signar dilluns 
els seus contractes de feina amb l'Ajuntament en una nova con-
vocatòria de plans d'ocupació, 

una oportunitat per incorporar al 

món del treball persones en risc d'exclusió laboral, com poden ser joves, majors de 45 anys, dones 
o persones en situació d'atur de 

llarga durada. En total són 10 les persones que, gràcies al projecte 
de Treball als Barris, passen a for-

mar part de la plantilla municipal. 

Tenen contracte de sis mesos i, en aquesta ocasió, s'incorporaran a 
la brigada d'Obres i Serveis i en tasques de manteniment a les es-coles i als equipaments esportius. 
A la sugnatura del contracte van 

assistir-hi l'alcalde, Francesc Co-lomé, i la regidora de Dinamitza-ció econòmica, Raquel Cortés. 

Deu nous plans 

d'ocupació
a les Franqueses

CONTRACTES DE SIS MESOS

Segons l'Observatori-Centre d'Es-

tudis del Consell Comarcal, a l'oc-

tubre es van signar al Vallès Ori-

ental 12.509 contractes laborals, dels quals el 38% van ser indefi-
nits (4.714) i el 62%, temporals (7.795). D'aquesta manera es re-dueix lleugerament la proporció 
de contractació indefinida en com-paració amb el setembre, quan va arribar al 42% –tot i que l'octu-
bre de l'any passat era del 14%–. 

Per municipis, Granollers va regis-trar a l'octubre 3.475 contractes, 196 menys que l'octubre de l'any passat (-5,6%), i a les Franque-
ses també hi va haver un descens 

considerable, amb 578 contractes signats, 265 menys que el mateix 
mes de l'any passat (-45,8%). Al conjunt de la comarca es van sig-nar 500 contractes menys que 
l'octubre de l'any passat, un -4%.

Pas enrere en

la contractació
indefinida al Vallès

OCUPACIÓ

Uns 150 professionals del sector 

de l'automoció han participat, aquest novembre, a la trobada 
anual de tallers mecànics del Va-

llès Oriental, celebrada a la seu 

de la UEI i convocada per la Unió 

d'Empresaris d'Automoció de Ca-

talunya (UEAC) per abordar algu-

nes novetats del gremi. L'entitat continua modernitzant-se i inno-
vant en el seu format tradicional 

de trobades de tallers, i cada any introdueix millores i noves ac-
tivitats per fer les trobades més 

atractives. El secretari tècnic de la 

UEAC, Albert Duran, i el responsa-

ble de les relacions institucionals, Joaquim Colom, van conduir un 

debat sobre la digitalització dels 
tallers, l'evolució del parc de ve-

hicles de Catalunya, la manca de 

mà d'obra del sector i la forma-ció contínua que ofereix la UEAC 
en diferents àmbits. El president 

del gremi d'automoció, Domingo Comas, va explicar aspectes tèc-
nics sobre la legislació actual del 

món de l'automoció i dels canvis que es poden produir els pròxims 
anys. Per concloure la presenta-ció, la UEAC va organitzar un joc 
amb simulacions de casos reals i 

com s'hauria d'actuar en cada cas, 

i l'acte va concloure amb un sopar 

a peu dret al Restaurant Navium, al mateix polígon Palou Nord.

La trobada de tallers vallesans

de la UEAC reuneix 150 mecànics

PENSIONS AMB ELS SINDICATS CNT, CGT I SOLIDARITAT OBRERA

Aquesta setmana s'ha presentat el 
visor de l'economia, l'emprenedo-

ria i la innovació social, un espai di-

gital de mesura i mapatge de l'eco-

nomia social i solidària a Catalunya, així com de l'emprenedoria i la in-
novació social, amb indicadors es-tadístics i dades sobre les experièn-cies i pràctiques en aquests àmbits. 
L'Observatori - Centre d'Estudis del 

Consell Comarcal ha participat en la seva elaboració juntament amb al-
tres observatoris, institucions i ac-

tors de l'àmbit econòmic de l'àrea 

de Barcelona. El visor conté 25.000 

dades estructurades en tres grans 

blocs sobre economia social, solidà-ria i polítiques públiques.

Visor de l'economia, 
l'emprenedoria i
la innovació social
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La delegada del govern d'Espanya a 

Catalunya, M. Eugènia Gay, va dinar 

dimecres de la setmana passada a 

la seu de la UEI amb una trentena 

d'empresaris, amb qui va tractar 

aspectes com el creixement econò-

mic i empresarial i l'execució d'in-

versions en infraestructures. Va 

ser en un dels habituals dinars-ter-

túlia del Cercle d'Empresaris, en 

què l'empresariat de la comarca 

té l'oportunitat de compartir taula 

amb algun referent polític o em-

presarial. Abans de dinar, la dele-

gada va fer una ponència en què 

va desgranar l'acció del Govern de 

l'Estat en relació amb Catalunya. 

Va fer referència, per exemple, a les 

mesures restrictives decretades ar-

ran de la Covid-19 i també als ajuts 

que se'n van derivar, com els ERTO, 

les ajudes directes a autònoms o les 

rebaixes fiscals destinades a man-

tenir i reforçar el teixit econòmic.

També va tractar la guerra 

d'Ucraïna i al paper d'Espanya 

dins la Unió Europea, així com l'"e-

ficàcia" de la UE per respondre al 

que podria haver estat una crisi 

migratòria. Recordava els 130.000 

permisos de treball a ucraïnesos 

per residir i treballar a l'Estat, i re-

marcava la "bona coordinació de 

2.000 milions d'euros als espa-

nyols", o els abonaments gratuïts 

de Renfe, que "no només tenen 

un efecte positiu en l'econo-

mia domèstica, sinó també en 

termes de sostenibilitat". Final-

ment, M. Eugènia Gay va abordar 

la reforma laboral i la importància 

d'oferir contractes laborals inde-

finits que assegurin la continuïtat 

de les empreses, i concloïa assegu-

rant que "el compromís d'Espa-

nya amb Catalunya és inqües-

tionable", com demostra –deia–, 

"l'increment del pressupost de 

l'Estat destinat a Catalunya". 

tots els operatius" que interve-

nen en l'acollida i l'escolarització 

d'aquestes persones. La delegada 

també va parlar de la "crisi econò-

mica global" actual i va esmentar 

aspectes com l'increment de preus 

de l'energia, les matèries primeres 

i la inflació. En aquest sentit, recor-

dava que "som el segon país per 

la cua amb un 7,3% d'inflació", i 

que des del juliol s'ha reduït, ja que 

aleshores era del 9,2%. Deia confi-

ar "en el futur i en les possibili-

tats de creixement", i remarcava 

exemples com la implantació de 

l'excepció ibèrica, que "estalviarà 

uei

PATRONAL  LA UEI CONVIDA LA DELEGADA DEL GOVERN, MARIA EUGÈNIA GAY

"El compromís de l'Estat amb 

Catalunya és inqüestionable"

DINAR A LA UEI  M. Eugènia Gay, convidada pel Cercle d'Empresaris

AliExpress, del grup Alibaba, va 

obrir divendres un punt de venda 

físic a la plaça Maluquer i Salvador. 

Amb aquesta obertura, aquest ge-

gant comercial xinès ja té una de-

sena de botigues físiques a l'Estat, 

un dels països on més ha crescut 

el comerç electrònic els últims dos 

anys. A l'establiment s'hi pot trobar 

una gran diversitat d'articles adap-

tada a tota mena de públics. AliEx-

press és una plataforma global de 

venda online que permet comprar 

directament a fabricants i distri-

buïdors, sobretot de la Xina, i que 

s'ofereix perquè venedors d'arreu 

també puguin vendre tant a escala 

local com internacional. AliExpress 

destaca per oferir grans descomp-

tes i promocions internacionals, 

així com una política de preus més 

baixos que altres competidors, que 

oscil·len entre el 5% i el 8% segons 

els articles i les categories. Diven-

dres, abans de l'obertura, alguns 

ciutadans ja hi feien cua. 

L'aterratge d'AliExpress

El Servei Local d'Ocupació de Gra-

nollers inicia aquest novembre la 

10a edició del projecte Ponts a la 

feina, adreçat als veïns del barri 

Congost inscrits a l'OTG com a de-

mandants o millora d'ocupació. Es 

tracta d'un projecte d'inserció soci-

olaboral subvencionat pel SOC que 

ofereix orientació laboral i forma-

ció professionalitzadora i transver-

sal. L'oferta formativa inclou cur-

sos de competències digitals ACTIC 

bàsic i mitjà; operari de magatzem i 

logística; auxiliar de comerç; auxili-

ar de cuina i un curs de conductora 

d'autobús exclusiu per a dones, el 

60% de les quals podrà treballar 

després a la companyia Sagalés. 

També s'ofereix als participants la 

possibilitat de fer pràctiques no re-

munerades en empreses. Fins ara, 

prop de 500 veïns del barri Con-

gost han participat en el programa. 

En l'última edició, 63 persones van 

participar en els cursos professio-

nalitzadors de Ponts a la feina. 

Ponts a la feina

per als veïns 

del barri Congost

x.l.

A LA PLAÇA MALUQUER  El gegant xinès té una desena de botigues a l'Estat
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OPINIÓ

Venen temps complicats i els pressupostos de les administracions públiques ho 

albiren. Granollers ha estat un dels primers ajuntaments del Vallès en aprovar 

els comptes municipals per a l'any vinent i el govern reconeixia que aquests han 

estat els més difícils de quadrar de les darreres dècades. L'increment de costos 

energètics, que també pateix el ciutadà, ha fet créixer uns pressupostos que 

també patirà l'increment de despeses financeres i del capítol de personal. Així, 

encara que és el més alt de la història de la ciutat –més de 104 milions d'euros–, 

lluirà menys del que podria semblar. Cert és que el capítol d'inversions també 

creix, però ho fa amb el dopatge eventual dels fons de la UE Next Generation, 

que suposen una injecció a la transformació urbana, però també obliguen 

l'administració local a cofinançar grans actuacions. Evidentment que els 

diners oferts no es poden desaprofitar, però contribuiran a un endeutament 

major del consistori –un dels que ha rebut més fons per habitant de Catalunya– 

i han fet repensar algunes de les actuacions previstes en el mandat, que s'han 

hagut de deixar al calaix, de moment. Si els Next Generation aconsegueixen el 

seu objectiu –preparar els municipis per als reptes de futur-, rai. El problema 

serà si han errat el pronòstic de prioritats.

COMPTES PROTAGONITZATS PER LA UE

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

M'ha agradat veure el projecte per dinamitzar 
el #quiosc del #BarridelCongost. Tenim a 
cada barri un quiosc tancat que hem de fer 
útil. Bona feina de les dinamitzadores, amb 
participació de la gent del barri i el comerç. 
Barri transversal i tolerant #Granollers

@EnricGisbert @CulinaryJep

Si @granollers fos una 
ciutat neta ho veuríem, 
no caldria cap cartell amb 
brutícia al voltant. Més fer 
menys despeses amb dir 
que fas el que no fas.

a anys que els serveis públics de 

les ciutats estan en venda per 

part dels governs locals de gaire-

bé tots els colors polítics. Curio-

sament, el perpetu govern “progressista i 

d’esquerres” de la nostra ciutat ho exter-

nalitza i privatitza tot.

A Granollers hem vist com un alcalde ha 

deixat els serveis públics “atados y bien 

atados” passant el relleu a la seva succes-

sora que només ha hagut de reblar el clau. 

El govern municipal no ha volgut remu-

nicipalitzar el servei de l’aigua tot i tenir 

l’oportunitat de fer-ho després de 50 anys 

de concessió a l’actual companyia. De fet, 

ni tan sols ho ha volgut plantejar.

La concessionària Agbar ha deixat sota 

mínims el servei de distribució de l’aigua 

a la ciutat: avaries constants, canonades 

malmeses i un gran nombre de compta-

dors antics. No és curiós que ningú hagi 

demanat comptes a Agbar sobre els ser-

veis “prestats” durant tots aquests anys?

L’equip de govern ha compensat aques-

tes ineficiències de servei amb 20 anys 

més de concessió (112 milions d'euros), 

fet que hipoteca la ciutat a llarg termini.

Però Granollers no només té aquest ser-

vei que podria ser remunicipalitzat. Po-

dríem parlar de les piscines municipals, 

que gestiona el CNG, amb un greu proble-

ma econòmic que costarà molts diners a 

arrerament, han aparegut als 

mitjans de comunicació diver-

sos articles d'opinió posant en 

dubte la funció i la transparèn-

cia del Consell de la Pagesia de les Fran-

queses. En aquest sentit, des de l'Ajun-

tament i des de l'àrea que jo coordino, 

Agricultura i Medi Ambient, volem esvair 

suspicàcies, en la mida que sigui possible.

A finals del mes d'agost, una majoria 

representativa dels membres del Consell 

van demanar una sessió extraordinària 

amb un ordre del dia concret. Aquesta 

sessió se celebra el 4 d'octubre i sí, l'ordre 

del dia ha canviat. En rebre la sol·licitud 

de convocatòria es valoren els punts que 

es volen portar a la sessió, originalment 

en són 5, i es decideixen resumir en 3. 

Tots 3 porten per títol "informar", perquè 

tots 3 punts han estat debatuts i tornats a 

debatre en diverses sessions del Consell, 

perquè no hi ha més a debatre, només es 

pot informar de la situació de cada punt. 

Però algú ha volgut convertir una simple 

qüestió semàntica, en un tema polític. Vull 

creure, amb tota la bona fe, que ha estat 

un senzill error de desconeixement. El cas 

és que la font de la crítica i de l'opinió pu-

Granollers en venda

Esvaint suspicàcies sobre
el Consell de la Pagesia

tota la ciutat. Properament, aquesta con-

cessió també s’ha de renovar. Ho faran 

sense més? Ningú dirà res?

La concessió del servei d’escombrari-

es també s’ha renovat recentment per 10 

anys més i un import de 51,9 milions, sense 

posar ni una coma sobre la recollida porta 

a porta. Granollers arriba justet a un 35% 

de recollida selectiva. Així, com s’assoliran 

els objectius del Pla Estratègic Granollers 

2030? De quina sostenibilitat parlen des 

del govern local? Tot un misteri…

La decisió entre tenir serveis públics 

gestionats directament per l’Ajuntament o 

per empreses privades és una qüestió de 

voluntat política, i el govern de la ciutat ha 

demostrat repetides vegades quina és la 

seva aposta: prefereix l’IBEX i els negocis 

privats que la gestió pública directa des de 

l’Ajuntament.

Sobre el subministrament elèctric, la 

zona blava, la gestió de l’Hospital General 

de Granollers, els serveis funeraris o els 

estudis universitaris a la ciutat ja en parla-

rem un altre dia… Aquesta ciutat que tant 

estimem i que alguns volen fer creure que 

és un oasi té més sorpreses que coloms hi 

ha a la Porxada.

blicada als mitjans s'acaba d'estrenar en 

aquest òrgan i ho ha fet de manera fugis-

sera. La seva presència en la primera ses-

sió a la qual ha assistit ha durat tan poc 

que no ha tingut ni temps d'escoltar les 

explicacions del perquè dels canvis, ni de 

copsar la dinàmica de la sessió.

Per defecte, insisteixo que sense cap 

mala intenció, a les sessions s'informa, 

però aquest acte que, per defecte, po-

dria ser una acció unidireccional, des de 

la presidència del Consell de la Pagesia, 

la interpretem com a la primera part de 

l'inici del debat. Per tant, totes aquelles 

inaccions de les quals se'ns acusa estan 

implícites i presents a cada sessió. Escol-

tem els membres del Consell i ens deixem 

assessorar, traslladem i fem nostres les 

propostes que s'hi fan, abans de fer quel-

com que pugui afectar a la pagesia del 

municipi, n'informem i obrim debat per 

saber que en pensa el sector. Ho hem fet 

amb la modificació del PGOU, amb l'Or-

denança de Tinença d'Animals i amb el 

manteniment de camins (punts princi-

pals de l'ordre del dia original de la sessió 

extraordinària i que també recull l'ordre 

del dia que finalment va anar a la sessió).

Per acabar, voldria dir que aquesta 

presidència no concep les àrees rurals 

com un decorat, res més lluny de la rea-

litat. Les Franqueses no s'entén sense els 

camps, els conreus, les zones forestals i la 

gent que hi viu, les treballa i les cuida.

F

D

JOSEP M. GONTAN
CUP de Granollers

SÒNIA TENA
Regidora d’Agricultura i Medi 

Ambient de les Franqueses

el Consell de la Pagesia
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Bústia

Salut mental
Tenim un repte d'obligat compliment en 

ser el primer país del món en consum d'an-

siolítics. El més preocupants, amb tot, és 

que l'ús de tranquil·litzants o sedants entre 

joves de 14 a 18 anys a l'Estat espanyol s'ha 

disparat, segons l'OCU.

Ja sabem que els joves estan sols, però 

ara hem d'assumir que se'n senten encara 

més per la pandèmia del coronavirus. Hi ha 

un individualisme en la societat actual, per 

altra banda, que resulta alarmant i seguim 

tenint com a repte la salut mental.

ANNA MARIA MUNTADA / GRANOLLERS

El govern de la ciutat prefereix

l'IBEX i els negocis privats que

la gestió pública directa

des de l'Ajuntament
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AUTOMÒBILS AMB AQUESTES INCORPORACIONS JA SÓN CINC ELS PUNTS DE VENDA DEL GRUP AUTOMOBILÍSTIC A LA CIUTAT, QUE S'AFEGEIXEN A ALTRES SERVEIS

Grup Maas creix a Granollers
amb tres nous concessionaris i
un gran centre de vehicles d'ocasió 

El grup automobilístic Maas con-
tinua la seva expansió a Catalunya 
amb l'obertura de tres nous con-
cessionaris oficials i un gran centre 
de vehicles d'ocasió a Granollers, 
concretament al km 25,5 de la car-
retera C-17. Gràcies a l'ampliació 
del seu portafolis comercial, Maas 
reforça així els seus serveis de 
mobilitat integral a la capital del 
Vallès Oriental. Les noves instal-
lacions corresponen als concessi-
onaris oficials de les marques Cit-
roën i Opel (Maas Exclusivas Pont) 
i Škoda (Maas Pragauto). Tres nous 

punts de venda amb serveis ofici-
als postvenda que se sumen als 
concessionaris Nissan (Maas Santi 
Enrique) i Kia (Maas Semprocar), 
ja presents a l'oferta comercial de 
Maas a Granollers. 

A més, la firma ha escollit aques-
ta localització estratègica per am-
pliar la seva xarxa comercial de 
vehicles d'ocasió, inaugurant unes 
instal·lacions amb un espai d'ex-
posició per a més de 250 cotxes 
seminous i d'ocasió amb una gran 
varietat de marques.

Aquest creixement territorial, 

GRUP MAAS

www.maas.es
@maasensmous (Instagram)

concretament a la ciutat de Gra-
nollers, ha estat possible gràcies a 
l'adquisició, per part de Maas, de 
les instal·lacions gestionades fins 
ara per Automòbils Bertran, un 
consolidat grup d'automoció pre-
sent al mercat català des de 1971. 

L'ampliació de la xarxa comer-
cial també suposa la incorporació 
de més de 55 nous treballadors a 
la plantilla de Maas, tots ells antics 
treballadors d'Automòbils Beltran. 
El grup amb seu central a Barbe-
rà del Vallès ha considerat molt 
beneficiosa la continuïtat d'una 

MAAS SANTI ENRIQUE - MAAS SEMPROCARMAAS EXCLUSIVAS PONT - MAAS PRAGAUTO

gran part de la plantilla de col·la-
boradors presents als tres con-
cessionaris recentment adquirits. 
D'aquesta manera, Maas amplia el 
seu gruix d'empleats, superant els 
500 treballadors a tot Catalunya. 

Josep Pont, director general de 
Maas, afirma que "aquesta opera-

ció suposa un gran creixement 

per a nosaltres, ja que consolida 

la nostra presència en una zona 

estratègica per al grup com és 

Granollers". Pont està convençut 
que "l'ampliació de la xarxa de 

concessionaris i del nou centre 

de vehicles d'ocasió faran que 

Maas es reafirmi com un dels 

grups de distribució de vehicles 

més complets per afrontar els 

nous desafiaments que planteja 

actualment el sector d'automo-

ció". Els cinc punts de venda ofici-
als que Maas ofereix ara a Grano-
llers se sumen a la resta de serveis 
de mobilitat integral vinculats a les 
seves pròpies marques comercials, 
com són: Maas Mobility, que ofe-
reix mobilitat per dies, setmanes 
o mesos; Dravit, amb una compe-
titiva proposta de vehicles d'ocasió 
garantits; i Serma, que ofereix as-
segurances de qualsevol mena. 

Maas, un grup en creixement
Grup d'automoció creat l'any 1964 
per oferir solucions de mobilitat 
integrals. Actualment, és un dels 
grups automobilístics més impor-
tants de Catalunya, amb més de 
500 professionals, vuit marques 
comercials (Citroën, DS, Nissan, 
Kia, Seat, Škoda, Cupra i Opel) i 
més de 30 instal·lacions presents 
a les comarques del Vallès Oriental, 
Vallès Occidental, Baix Llobregat, 
Bages i l'Anoia. Maas ofereix serveis 
integrals de mobilitat per a parti-
culars i empreses, com a venda de 
vehicles nous i d'ocasió, gestió de 
flotes comercials, serveis postven-
da, venda i distribució de recanvis 
originals, lloguer de vehicles turis-
me i industrials, corredoria d'asse-
gurances i servei de gestoria. 

MOTOR
ESPECIAL
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El nou Peugeot 408, a mig camí 
entre un turisme i un tot terreny
Peugeot ha presentat el nou model 
408, un vehicle a cavall entre un 
turisme i un tot terreny. Actual-
ment ja és a la venda sense moto-
ritzacions dièsel, i el 2024 arribarà 
l'elèctric. El 408 es posiciona entre 
dos models destacats de la marca: 
la berlina 508 i el 3008, tant per 
dimensions com per preu. El mo-
del ofereix un aspecte molt més 
atractiu i esportiu, amb molta més 
presència que altres Peugeot, amb 
els fars estilitzats i esmolats. 

La graella és semblant a la del 
308, tot i que els petits elements 
que la componen ara se situen en 
vertical i són del mateix color que 
la carrosseria, novetat a la marca. 
La carrosseria segueix el model 
crossover, més aixecada del terra, 
i té una defensa amb una caiguda 
molt marcada. Tot i el tall de la part 
posterior, el maleter té una gran 

capacitat i unes formes regulars. 
Entre els detalls de disseny espe-
cials que té el vehicle, hi ha unes 
orelles de gat al vidre posterior, 
dissenyades per aerodinàmica. 

Pel que fa a la fitxa tècnica, la 
base per a aquest nou model és la 
ja coneguda plataforma EMP2, la 
mateixa que usen els nous Peugeot 
308, DS 4 i Opel Astra. Això permet 
que aquest 408 també tingui siste-
mes de propulsió híbrids endolla-
bles, presentades amb potències 
de 180 i 225 CV, encara que aquest 
vehicle també es comercialitzarà 
amb una mecànica de combus-
tió tradicional. És el conegut bloc 
PureTech de tres cilindres i 1.2 li-
tres, que desenvolupa 130 cavalls 
de potència i s’associa a una caixa 
de canvis automàtica de vuit ve-
locitats, la mateixa utilitzada per 
les variants PHEV. Totes són de 

tracció davantera i van associades 
a canvis automàtics de vuit veloci-
tats, i més endavant s'hi inclourà 
una versió 100% elèctrica.

En aquest sentit, el Peugeot 408 
serà un model completament nou 
a la gamma de la marca del lleó. 
Es converteix en una nova espècie 
de la família Peugeot: molt origi-
nal per les formes, combina els 
codis característics dels SUV amb 
el dinamisme de les carrosseries 
dels turismes de dos volums, tant 
en termes de disseny com d'engi-
nyeria, la recerca d'una elevada 
eficiència i el desig d'oferir noves 
experiències. 

Hyundai celebra 30 anys a
l'Estat com a marca de referència

Entre gener i setembre 

d'aquest any, la firma 

coreana ha assolit

el 7,5% de matriculacions

Hyundai celebra el seu 30è aniver-
sari a l'Estat com la quarta marca 
amb més vendes i amb el Tucson 
com a model líder del mercat. En 
aquests 30 anys, més d'un milió 
de clients han confiat en Hyundai, 
una marca reconeguda pel disseny 
avantguardista dels vehicles i per 
l'avançada tecnologia que incor-

poren, centrada en l'eficiència i la 
sostenibilitat. La política d'ajuda i 
compromís amb el client de Hyun-
dai ha portat la marca a aconseguir, 
el 2021, el premi a la millor estratè-
gia en experiència de client.

Des del 1992, Hyundai ha experi-
mentat una evolució sense prece-
dents per situar-se com una de les 

MOTORPRIM

avinguda Puigcerdà, 14
Lliçà de Vall
Tel. 93 706 00 42
www.motorprim.es

marques més ben valorades i més 
triades per tota mena de clients. 
Els darrers anys, la firma coreana 
ha continuat creixent en quota de 
mercat fins a assolir el 7,5% en-
tre el gener i el setembre d'aquest 
any gràcies a les més de 45.000 
matriculacions registrades. La con-
tribució més gran a aquesta xifra 

prové del Hyundai Tucson, que en 
aquests 30 anys ha seduït 200.376 
clients, tant en la denominació 
actual com en l'anterior (ix35). A 
més, el SUV compacte de la marca 
avança a passos de gegant aquest 
exercici per convertir-se en el pri-
mer model de la firma a coronar-se 
com el cotxe més venut de l'any. I 

ho fa després de liderar el mer-
cat amb una gran superioritat des 
d'inicis d'any: entre gener i setem-
bre, el Tucson ha signat un total de 
17.119 operacions, 2.326 més que 
el seu immediat perseguidor.

En aquests 30 anys també ha 
estat molt important l'aportació 
del Hyundai i30, segon cotxe més 

Elaborat pels mestres Takumi, el 
nou Mazda CX-60 representa tot 
allò que distingeix la marca Mazda 
des de fa més de 100 anys. La nova 
arquitectura, juntament amb les no-
ves tecnologies centrades en el con-
ductor, pot incorporar tracció a les 
quatre rodes per oferir una conduc-
ció esportiva immillorable. Aquest 
és el fruit del llegat japonès, el nou 
Mazda CX-60.

A Mazda, Jinba Ittai és la connexió 
única entre un cotxe i el conductor. 
L'interior s'ha dissenyat com una 
extensió del propi cos, oferint una 
experiència de conducció única, in-
tuïtiva i estimulant. Al nou Mazda 
CX-60 es pot viure la sensació Jinba 
Ittai com mai fins ara. En paraules 
del responsable del programa, Yos-
hiyuki Wada, "és un cotxe que vol-
dràs conduir sempre".
Al volant del Mazda CX-60, la seva 
conducció desperta immediata-
ment les emocions. Els mestres 
Takumi japonesos s'esmercen a 
crear l'experiència de conducció 
perfecta, amb interiors més amplis, 
un disseny centrat en el conductor i 
un fàcil accés a tots els controls.

Rendiment i motoritzacions
Perfecte per recórrer llargues dis-
tàncies i remolcar càrregues pesa-
des, el nou Mazda CX-60 està dis-
ponible també amb un motor dièsel 
de 3,3 litres i 6 cilindres en línia de 
gran eficiència. Com a híbrid endo-
llable, un motor de gasolina de 2,5 
litres i un motor elèctric ofereixen 

MIDOCAR 2010

carretera C-17, km 19,060
Granollers
Tel. 93 861 89 12

Mazda presenta
el nou model CX-60

una conducció apassionant.
D'altra banda, el que distingeix el 

nou Mazda CX-60 d'altres SUV de 
mida mitjana és la senzillesa del seu 
disseny. Els mestres Takumi han 
concebut cada detall i cada element 
per reforçar la sensació d'unió amb 
el cotxe. Així, està dissenyat per ser 
una extensió del conductor. El siste-
ma de personalització del conduc-
tor reconeix l'ocupant i ajusta auto-
màticament la posició del seient, el 
head up display i els retrovisors per 
oferir una experiència de conducció 
òptima i adaptada a cadascú.

Híblid endollable
El nou Mazda CX-60 és el primer 
model que s'ofereix com a híbrid 
endollable. Ho dona tot en termes 
de potència, autonomia i consum 
de combustible. A més de la tran-
quil·litat de conduir un cotxe amb 
un impacte ambiental més baix, la 
bateria també té una garantia de 8 
anys. A més, també hi ha la possi-
bilitat de triar un motor dièsel amb 
tecnologia Mild Hybrid de sis cilin-
dres en línia i 3,3 litres, que dona 
sensació d'equilibri i vibració míni-
ma dels motors de sis cilindres en 
línia, un baix nivell d'emisions, gran 
eficiència de combustible fins i tot 
a altes revolucions. 

venut per la marca a Espanya, amb 
134.942 matriculacions. A continu-
ació, hi ha tot un clàssic, el Hyundai 
Accent; del primer gran impulsor 
de la marca al mercat espanyol es 
van vendre 111.561 unitats durant 
tota la seva vida comercial. La bona 
acollida de models actuals com 
l'i20 i el Kona també han ajudat de 
manera important a superar la bar-
rera del milió de matriculacions. 

D'altra banda, durant aquests 30 
anys, Hyundai Motor Espanya ha 
desenvolupat una completa agenda 
d'accions de responsabilitat social 
corporativa, d'acord amb la missió 
Progress for Humanity implantada 
a Hyundai Motor Company des del 
seu naixement a Corea el 1967. 

PEUGEOT EUTRASA

carrer Catalunya, 39
Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 849 41 00 - eutrasa.com

eutrasa peugeot

hyundai motorprim
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El model d'accés a la gamma de 

BMW X és ara més atractiu que 

mai. En la seva tercera generació, 

el nou BMW X1 té un disseny més 

prominent, un espai més gran, di·

gitalització avançada i, per primera 

vegada, un sistema de propulsió 

totalment elèctric. Al nou BMW 

iX1, el plaer de conduir i la versa·

tilitat més moderna s'uneixen a la 

mobilitat sense emissions. Un nou 

sistema de control i operació amb 

el sistema operatiu BMW 8 i la pan·

talla corbada, així com una selecció 

molt més àmplia de sistemes intel·

ligents d'assistència a la conducció 

i a l'aparcament. Aquest és el caràc·

ter avantguardista d'aquest SAV 

per al segment compacte premium.

Amb un aspecte robust i la seva 

versatilitat, el nou BMW X1 permet 

gaudir d'una autèntica experiència 

set velocitats amb doble embra·

gatge, i la potència es transfereix 

a l'asfalt a través de l'eix davanter. 

A aquests motors el segueix 

immediatament el BMW iX1 xDri·

ve30, totalment elèctric (consum 

elèctric combinat al cicle WLTP: 

18,4 · 17,3 kWh/100 km i emissi·

ons de CO2: 0 g/km al cicle WLTP; 

xifres basades en la fase actual de 

desenvolupament del cotxe), així 

com un parell de models híbrids 

endollables i dues variants més 

de llibertat i independència tant 

en el dia a dia com en els viatges 

de llarga distància. El disseny pro·

gressiu i la sofisticada atmosfera de 

l'interior, així com un equipament 

de sèrie molt més ampli en com·

paració del model que substitueix, 

subratllen el seu caràcter premium.

En el seu llançament –fa poques 

setmanes– es pot triar entre un mo·

tor de gasolina i un altre dièsel, uns 

motors que van associats de sèrie 

a una caixa de canvis Steptronic de 

bmw

BMW X1 i iX1: versatilitat i funcionalitat

de propulsió convencional amb 

tecnologia d'híbrid mitjà (mild 

hybrid) de 48V. 

El nou BMW X1 es fabrica a la 

planta de BMW a Ratisbona, on 

per primera vegada surten d'una 

mateixa línia de muntatge models 

amb motor de combustió, sistemes 

híbrids endollables i versions amb 

propulsió totalment elèctrica.

El BMW iX1 ofereix l'experiència 

del plaer de conduir sense emissi·

ons en un segment de vehicles que 

creix a tot el món, per la qual cosa 

permet que aquesta experiència si·

gui accessible a un públic molt am·

pli. El SAV compacte equipat amb 

la darrera tecnologia BMW eDrive 

dona un gran impuls a la implanta·

ció de la mobilitat elèctrica. Les mi·

llores en matèria de sostenibilitat 

en comparació amb el model an·

terior no només poden atribuir·se 

al gran treball d'electrificació, sinó 

també al major ús d'energia verda, 

tant en la producció com en la ca·

dena de subministrament, i en les 

quantitats més grans de matèries 

primeres secundàries i materials 

naturals utilitzats.

Pel que fa al disseny, destaca un 

tractament modern de les super·

fícies, més presència visual i un 

aspecte robust amb l'inconfusible 

estil de la gamma X de BMW. A més, 

l'interior té un ambient modern i 

versàtil, i disposa de climatitzador 

automàtic  bi·zona, volant esportiu 

de cuir i el BMW Maps de sèrie.

Els  nous models estan disponi·

bles a BMW Automòbils Pruna. 

Més presència visual

i un aspecte robust;

l'estil inconfusible

de la gamma X de BMW

BMW - PRUNA MOTOR

carretera C-17, km 19,060
Granollers - Tel. 93 861 89 23 
prunamotor.concesionariobmw.es
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Se celebra el Racing Weekend

El Racing Weekend s'ha acomiadat de la 
temporada 2022 al Circuit amb la disputa 
dels últims campions de les diferents 
categories. En total, van  haver-hi prop 
d'11.450 assistents. 

El Club Natació Granollers optarà 
al nou ajut econòmic extraordi-
nari que convocarà la Secretaria 
General de l'Esport i de l'Activi-
tat Física de la Generalitat, que 
tindrà una dotació total de 10,2 
milions d'euros. Aquesta convoca-
tòria vol donar suport als gestors 
d’equipaments esportius i s'esti-
ma que la partida podria arribar a 
beneficiar un miler d'entitats. 

D'entre les entitats que han vist 
amb bons ulls aquest ajut extra-
ordinari hi ha el CNG, que arros-
sega problemes econòmics des 
de la pandèmia fins al punt que el 
5 d'octubre l'empresa que li pro-
porcionava el servei de climatit-
zació va tancar l'aixeta del gas per 
l'impagament de les factures. De 
fet, des d'aleshores el club no ha 
pogut encara recuperar l'activitat 
habitual de les instal·lacions i, a 
hores d'ara, encara no s'ha pogut 
climatitzar la piscina exterior, a 
l'espera dels tràmits per donar-se 
d'alta com a client de Naturgy i 
comprar directament el gas. 

En una reunió telemàtica infor-
mativa amb gestors de diversos 
àmbits, la secretària general de 
l’Esport, Anna Caula, va expli-
car que “el teixit esportiu viu un 

moment de noves dificultats. 

Aquesta convocatòria extraor-

dinària és un ajut més, un acom-

panyament, a tots aquells ges-

tors que diàriament treballen 

per fomentar la pràctica espor-

tiva. Feina inestimable i essen-

cial”. El CNG, de fet, fa temps que 
reclamava a les administracions 
ajudes per compensar el tanca-
ment obligat per la Covid i fer front 

POLIESPORTIU  ÉS DE LA SECRETÀRIA DE L'ESPORT AMB UNA DOTACIÓ TOTAL DE 10,2 MILIONS

a l'increment de costos energètics. 
L'import de l'ajut serà automàtic 

i s'establirà en funció del nombre 
de metres quadrats de la super-
fície dels diferents tipus d'espais 
esportius. Els ajuts només estan 
destinats als espais interiors.

Belén García ha estrenat el seu pal-
marès en les curses de resistència 
després de guanyar les 4 Hores de 
Paul Ricard, a França, l'última pro-
va puntuable del certamen Ultima-
te Cup. La pilot granollerina, veïna 
de l'Ametlla, va compartir pilotatge 
de l'equip francès Graff amb Eric 
Trouillet i Sebastian Page.

La vallesana va signar un dels mi-
llors registres en els entrenaments, 

Belén García triomfa a 

les 4 Hores de Paul Ricard

MOTOR | Automobilisme  GUANYA UNA CURSA DE RESISTÈNCIA AMB L'EQUIP FRANCÈS GRAFF

però finalment l'equip només va 
poder situar-se en la 10a posició 
de la graella de sortida. Trouillet va 
ser l'encarregat d'agafar el volant 
a les primeres 30 voltes per situar 
l'equip al primer lloc, posterior-
ment van pilotar Page i García, que 
va marcar el millor registre de la 
seva formació i es va quedar a tan 
sols una dècima del millor temps 
de la cursa. "Estic molt satisfeta 

CNG

L'AEG convoca el concurs de fotografi a
L'Agrupació Excursionista de Granollers ha convocat la 18a 
edició del concurs fotogràfic La Muntanya. L'entitat accepta 
imatges fins al 22 de desembre i comptarà amb quatre 
categories temàtiques –la Muntanya, l'Espeleologia, el descens 
de barrancs i l'Agrupació Excursionista de Granollers–.

pel global del cap de setmana, 

crec que he estat bastant ràpida. 

El treball dels meus companys 

ha estat sempre molt positiu i 

hem sabut salvar els moments 

delicats, com va ser l'incident 

d'Eric en la classificació. Al final, 

em quedo amb el ritme mostrat 

en cursa i, per descomptat, amb 

la primera plaça final, que m'ha 

permès tancar el cap de setmana 

ben amunt", deia la pilot vallesana.  
Durant les pròximes setmanes, 

Belén García preveu comunicar la 
planificació esportiva de la tem-
porada 2023. 

El CNG optarà a un ajut per 
a gestors d'equipaments

Tercer triomf del masculí de waterpolo

El sènior masculí del Club Natació va guanyar contra l'Horta, per 6 a 11, i 
encadena tres triomfs a la Primera Divisió espanyola. L'equip dirigit per 
Ramon Rosell ocupa el segon lloc, del grup A, amb set punts i se situa 
a només un del primer classificat, el CN Sant Feliu. Els vallesans van 
imposar-se a la piscina d'un dels millors equips de l'agrupació i referma la 
línia ascendent des d'inici de temporada. Al primer quart ja guanyava per 
3 a 4 i van marxar al descans amb el 4 a 5. Al tercer quart es va ampliar la 
diferència, 6 a 8 i en l'últim parcial es va decantar el triomf visitant, amb 
un parcial de 0 a 3. Aniol Blanch va ser el màxim anotador granollerí amb 5 
gols. La propera cita del CNG tornarà a ser fora de casa i dissabte visitarà 
la piscina del Molins de Rei, que és penúltim amb quatre punts.

HANDBOL | ASOBAL  EL PRÒXIM DIMARTS TORNA AL PALAU

El Fraikin torna a la dinàmica de 
la Lliga Europea després de dues 
setmanes sense la competició 
continental. Els d'Antonio Rama 
disputaran dimarts la tercera jor-

El Fraikin, en dinàmica 

de la Lliga Europea

BIDASOA - FRAIKIN BMG

Dissabte, 19 - 18 h Irún

El segon equip masculí KH-7 BMG 
lidera el grup D de la Primera Di-
visió estatal després de guanyar 
contra la UE Sarrià, per 41 a 30. 
L'equip dirigit per Sergio Pozo ha 
fet un inici de temporada gairebé 
impecable, que li permet situar-se 
al primer lloc amb 15 punts, els 
mateixos que el segon classificat, 
l'Handbol Sant Cugat, i té un mar-
ge d'un punt amb el tercer, el Mu-
bak La Roca. 

La ratxa positiva del filial es tra-
dueix en set victòries, un empat i 
una derrota. En l'última jornada, 

El filial defensarà el primer 

lloc a la pista de La Roca
el KH-7 va ser molt superior al 
Sarrià, equip que l'any passat es-
tava a la Divisió d'Honor de Plata. 
Guillem Vega va ser el jugador 
més destacat amb 10 gols i ja en 
suma un total de 38 en 9 jornades.

Derbi contra La Roca
El pròxim partit dels granollerins 
serà el derbi vallesà contra el Mu-
bak La Roca, que ve de perdre el 
lideratge per la derrota la jorna-
da passada contra l'Handbol Sant 
Joan Despí (29-28). Els roquerols 
havien encadenat victòries des de 
la derrota en la primera jornada 
contra l'Handbol Sant Cugat (27-
25) i ara voldran refer-se contra el 
líder, el BMG B.

DANIEL PÉREZ / BM NAVA

TRIOMF Fa una setmana va superar la segona ronda de la Copa del Rei

nada de la fase de grups contra 
l'Alpla HC Hard, d'Àustria, des-
prés de guanyar els altres dos 
partits i coliderar amb el Nexe. Pel 
que fa als austríacs, són cinquens 
sense punts. 

El Fraikin hi arriba amb un bon 
moment de forma després de su-
perar fa una setmana la segona 
ronda de la Copa del Rei contra 
el BM Nava (28-35). A més, en la 
lliga Asobal ocupa el segon lloc, 
tot i que dissabte tindrà un partit 
complicat en la visita a la pista del 
Bidasoa. 

LA ROCA - KH-7 BMG B

Dissabte, 19 - 18 h La Roca

FRAIKIN BMG - ALPLA HC

Dimarts, 22 - 18.45 h Granollers
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El Club Bàsquet Granollers ha su-
perat la xifra rècord de 400 espor-
tistes per a la temporada 2022-
2023. El club va celebrar l'acte de 
presentació de la temporada amb 
un total de 38 equips, que suposa 
un increment de dos conjunts més 
respecte la campanya passada. 

L'objectiu de l'entitat és for-
mar esportistes i persones amb 
una filosofia que vol potenciar el 
planter. "La filosofia que tenim 

BÀSQUET EL PRESIDENT DEL CLUB, JOAN NADAL, RENOVA COM A MÀXIM RESPONSABLE DE L'ENTITAT PELS PRÒXIMS QUATRE ANYS 

és aplicar un nivell d'exigèn-

cia i competició alt per nodrir 

els primers equips masculí i 

femení amb jugadors i jugado-

res que hem format", assenyala 
el president del CBG, Joan Nadal, 
i recorda que el sènior masculí 
va guanyar la Copa Catalunya i va 
pujar a Lliga EBA "amb un equip 

ple de gent formada a la base". 
A més, Nadal explica que el 

club ha fet una aposta per sumar 

El CBG presenta 38 equips 
i més de 400 esportistes

CBG
bons entrenadors a la base, com 
ara Manel Blanco i Óscar De Pau-
la. "Són entrenadors que tenen 

prou currículum com per entre-

nar qualsevol sènior i estan en 

la nostra base. Si tenim millors 

entrenadors, tindrem millor 

planter", diu el president. 
Durant l'acte de presentació, 

el club va tenir una menció com 
és habitual per als jugadors que 
celebren 10 anys a l'entitat. Com 
a distinció especial es va fer un 
reconeixement a Jordi Farrando, 
que ha complert 20 anys al club, 
i a Cris Conejos, que ha hagut de 
deixar el sènior femení després 
de 4 anys per una lesió, tot i que 
segueix com a tècnica de la base. 

Renova quatre anys més
Joan Nadal, de 59 anys, va renovar 
a l'estiu com a president del CBG 
quatre temporades més després 
que es presentés només la seva 
candidatura a les eleccions. El 
mandatari es manté com a màxim 
responsable del club des del 2009. 
Des d'aleshores el club ha doblat 
el nombre d'equips i els equips 
absoluts han aconseguit divisions 

El sènior femení del CE Llerona ha 
tancat la primera volta amb bones 
sensacions després d'endur-se els 
dos últims partits. L'equip fran-
quesí va guanyar la jornada passa-
da contra l'Escola Guineueta, per 
3 a 1, i la setmana anterior contra 
el Palautordera, per 2 a 3. Aquesta 
ratxa permet al Llerona mantenir 
el pols per la salvació. Acaba la 
primera volta a l'últim lloc, amb 
set punts, empatat amb el penúl-
tim, el Pontenc, i l'antepenúltim, el 
Palautordera. El Llerona inicia la 
segona volta dissabte a casa con-
tra el Porqueres, que és líder amb 
23 punts –sense cap derrota–. 

El Llerona buscarà

el tercer triomf 

seguit contra 

el Porqueres, líder

Preferent

de prestigi amb el masculí a la 
Lliga EBA i el femení a la Copa Ca-
talunya. "Volem donar continu-

ïtat al nostre projecte perquè 

creiem que estem en un nivell 

d'excel·lència que ens agrada i 

deixar-ho podria haver suposat 

desaprofitar aquest bon mo-

ment. Venim de celebrar els 90 

anys del club i un ascens histò-

ric a la Lliga EBA. Crec que hem 

posat de moda el bàsquet, nova-

ment, a Granollers", explica Joan 
Nadal, que afronta amb il·lusió els 
pròxims quatre anys del nou man-
dat. J.L.RODRÍGUEZ B.

L'Esport Club Granollers va cele-
brar la gran victòria contra l'Esca-
la, per 5 a 1. L'equip dirigit per Da-
vid Vilajoana va esclatar d'alegria 

FUTBOL | Primera Catalana DISPUTARÀ DIUMENGE EL SEGON DERBI COMARCAL DEL CURS

Golejada de l'Esport Club 

contra el líder, l'Escala

ECG

CELEBRACIÓ La plantilla es mostra molt contenta pel triomf

per la golejada, però també perquè 
es va aconseguir a casa contra el 
líder, que fins aleshores no havia 
cedit cap punt i només havia encai-
xat un gol. Un triomf que li permet 
recuperar les posicions d'ascens a 
la Superlliga Catalana, amb el cin-
què lloc amb 11 punts.

L'equip granollerí va signar un 
partit rodó al camp del carrer Gi-

El CEFS Ciutat de Granollers A 
ha encadenat la segona golejada 
i ja ocupa el segon lloc, del grup 
2 de la Tercera Catalana. L'equip 
de Can Bassa va imposar-se con-
tra l'Sport Sala Santa Perpètua B, 
per 9 a 2 i es manté a tan sols un 
punt del líder, el FS Unión Llagos-
tense C. El conjunt dirigit per Juan 
Fernández visitarà diumenge la 
pista del FS Parets B, que ocupa el 
sisè lloc amb vuit punts i ve d'em-
patar contra el Vic, per 4 a 4.

La Copa, el 30 de novembre
Pel que fa a la primera ronda de la 
Copa Catalunya, el sènior masculí 
jugarà contra l'Sporting Montme-
ló el dimecres 30 de novembre al 
pavelló de Can Bassa, a les 20.30 
h. L'eliminatòria es disputarà en 
un partit únic i l'equip granollerí 
vol sorprendre contra un equip de 
la Primera Catalana –dues catego-
ries superior–. 

El CEFS goleja 

l'Sport Sala B i ja és 

segon classificat a 

un punt del primer

FUTBOL SALA | Tercera Catalana

EN PISTA Un dels moments de l'acte de presentació al pavelló de bàsquet

Lliga EBA

El sènior masculí CBG Pisos.com va 

perdre el tercer partit de la temporada a 

la pista del CB Esparreguera, per 80 a 72. 

A l'equip dirigit per Toni Olivares se li va 

escapar el triomf en l'últim quart, quan 

els locals van aconseguir un parcial de 

18 a 10. El màxim anotador dels vallesans 

va ser Alejandro Castro, amb 20 punts, 

amb tres triples. El CBG baixa fins a la 

sisena posició, però empata amb tres 

equips més –Valls, Navàs i Es Castell–. 

Precisament, els vallesans rebran 

dissabte el vallencs, que venen de 

guanyar contra el Barça B (77-71). 

DERROTA CONTRA 
L'ESPARREGUERA

rona amb una maneta de gols, per 
emmarcar a final de temporada. En 
la primera part ja guanyava per 4 a 
0 amb els gols d'Isaac Serna, el do-
blet de David Garcia Negro i la diana 
d'Ivan Garcia. A la represa, l'Escala, 
ferit en l'orgull, va marcar el gol de 
l'honor per posar el 4 a 1, però a les 
acaballes l'ECG va sentenciar amb 
el cinquè gol, obra de Maude Balde.

L'ECG encadena tres partits 
sense perdre, amb dos triomfs i 
un empat, i suma la tercera victò-
ria de la temporada. A més, supera 
una de les assignatures d'aquest 
inici de temporada, que era gua-
nyar com a local –fins a la setena 
jornada no ho ha pogut aconse-
guir–. L'Esport Club ocupa el cin-
què lloc, amb 11 punts, i escurça 
la diferència amb el líder, l'Escala, 
que suma 18 punts. 

El pròxim partit de l'ECG serà 
el derbi al camp del CF Mollet UE, 
que és penúltim amb cinc punts i 
ve de guanyar el seu primer par-
tit al camp de l'Escola de Futbol 
Mataró (0-1). Aquest serà el segon 
derbi comarcal de l'Esport Club, 
que fa dues jornades va empatar 
contra el Parets (2-2). 

CF MOLLET UE - ECG

Diumenge, 20 - 12 h Mollet

LLERONA - PORQUERES
Dissabte, 19 - 18.45 h Les Franqueses

El CF Les Franqueses ha pujat 
com l'escuma en tan sols quatre 
dies amb dos triomfs importants. 
Dijous passat va guanyar contra el 
Lloreda el partit ajornat, per 2 a 0, 
i diumenge va imposar-se al camp 
del Sant Genís-Penitentes, per 0 a 
4. Aquesta ratxa positiva de resul-
tats fa que l'equip de José Manuel 
Alcaraz ocupi ara el quart lloc, del 
grup 2A, amb 13 punts, i estigui 
a 6 punts del líder, el Júpiter. El 
pròxim duel dels franquesins serà 
dissabte a casa contra l'Atlètic 
Ibèria, que ocupa el setè lloc amb 
11 punts i ve de perdre contra la 
Molletense (2-3). 

Les Franqueses 

encadena dues 

victòries en quatre 

dies i és quart

Segona Catalana

LES FRANQUESES - IBÈRIA
Dissabte, 19 - 17 h Les Franqueses

FS PARETS B - CEFS

Diumenge, 20 - 12.30 h Parets
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La 56a edició del Cros Internacio-

nal de Catalunya Ciutat de Grano-

llers serà una de les quatre proves 

catalanes puntuables per a la for-

mació dels equips de la selecció de 

Catalunya. La Federació d'Atletis-

me de Catalunya ha escollit els cros 

de Granollers, Banyoles, Vila-seca 

i Mollerusa per confeccionar un 

rànquing català amb els millors at-

letes de l'especialitat i que puguin 

formar equips per participar en 

la mítica cursa d'Elgoibar, al País 

Basc, representant a Catalunya. 

ATLETISME | Cros  ÉS UNA DE LES QUATRE PROVES CATALANES PUNTUABLES PER A LA SELECCIÓ

La cursa granollerina se cele-

brarà el pròxim 4 de desembre i 

la nova distinció podria assegurar 

la participació dels millors atletes 

catalans. "La Federació Catalana 

ha afegit la marca GP Català de 

Cros a la cursa i com que serà 

una prova puntuable per al 

nou rànquing català, podria fer 

que la gran majoria dels atletes 

d'elit catalans hi participin", 

explica el president del Club At-

lètic Granollers, Joan Cutrina, que 

dimarts va tenir una nova reunió 

El Cros Internacional formarà 
part del nou rànquing català

arxiu

per a la planificació de la cursa a 

un mes vista: "la mesura és una 

iniciativa de la nova junta di-

rectiva, caldrà veure com funci-

ona", comenta.

El compte enrere de la cursa de 

cros ja fa mesos que va començar 

al club. L'organització creu que 

davant la davallada generalitzada 

d'inscripcions, el cros granollerí 

podria tenir prop de 2.000 parti-

cipants. De fet, aquesta nova dis-

tinció de GP Català de Cros podria 

fer créixer la participació.  j.l.r.b.

Carmen Martín, atleta del club 

A4elKM de les Franqueses, va gua-

nyar diumenge la cursa veterana, 

de 51 a 60 anys, de la mítica Beho-

bia-Sant Sebastià. La corredora fa 

una dècada que participa en la cur-

sa basca i per primer cop ha pogut 

celebrar una victòria. "Anava amb 

l'objectiu d'intentar lluitar pel 

podi, però ja només això és molt 

complicat. Quan em vaig veure 

que era campiona de la catego-

ria no m'ho podia creure", expli-

ca Carmen Martín, que es mostra 

molt contenta de la fita esportiva. 

L'atleta, que el 2021 va guanyar 

el Campionat de Catalunya de ma-

rató, s'està entrenant per dispu-

tar la Marató de València el 4 de 

desembre amb l'objectiu de fer la 

seva millor marca personal, de 3 

hores i 7 minuts. La Behobia estava 

dins del seu calendari de prepara-

ció com a test, i aquest li va sortir 

millor del que pensava després de 

completar els 20 km de la cursa, 

Cursa popular  DIUMENGE AJUDARÀ EN L'ORGANITZACIÓ DE LA PROVA DE LES FRANQUESES

Laura Sararols, del Club Triatló 

Granollers, va sumar una medalla 

de bronze al Duatló de Muntanya 

de Cornellà. La cursa, que era la 

segona jornada de la lliga catala-

na de duatlons, va reunir prop de 

300 participants i l'atleta grano-

llerina va sumar la seva primera 

medalla de la temporada.  

En la categoria masculina, el 

Club Triatló Granollers va acon-

seguir la vuitena plaça en la ca-

tegoria per equips. L'atleta més 

destacat va ser Oriol Forns, amb 

el 13è lloc de la general. En cate-

goria màster, David Malagón va 

demostrar el seu talent amb el 8è 

lloc i Santi Ribot, en màster 2, va 

acabar al 6è lloc. 

La pròxima prova del Club Tri-

atló serà diumenge amb el Duatló 

de Girona. 

DUATLÓ  EL CTG MASCULÍ ACABA AL VUITÈ LLOC PER EQUIPS

Laura Sararols, bronze  
al duatló de Cornellà

2021 Un dels moments de la cursa de l'any passat, a les pistes d'atletisme

C.M.

CARMEN MARTÍN

De guanyar la Behobia,  
a voluntària a Els 10

amb 1 hora, 22 minuts i 52 segons. 

"Vaig rebaixar la marca que 

vaig fer l'any passat en uns 50 

segons. Estic molt contenta per-

què enguany les condicions eren 

més complicades: feia molta ca-

lor, gens habitual", assenyala. 

Enguany era la primera edició 

que la franquesina participava 

en la categoria de 51 a 60 anys i 

era de les corredores més joves 

de la seva franja. Malhaurada-

ment, l'organització no fa podi en 

aquesta categoria. "Però em van 

dir que m'enviarien el trofeu a 

casa", explica. 

Diumenge serà voluntària
L'atleta d'A4elKM de les Franque-

ses es treurà les sabatilles espor-

tives diumenge per fer de volun-

tària de la Cursa Popular Els 10 

de les Franqueses, que organitza 

el seu club. Enguany se celebra 

l'11a edició i novament serà soli-

dària amb la lluita contra el càn-

cer de ronyó, i dissabte es faran 

les curses infantils. Com a nove-

tat, la cursa afegeix el cognom de 

Memorial Pep Portet, que va ser 

corredor d'A4elKM molts anys.

Diumenge, la previsió és que 

participin uns 300 corredors, la 

qual cosa suposa una davallada 

d'unes 200 persones respecte a 

l'edició passada.  j.l.r.b

TENNIS  EL CEM REUNEIX ELS VUIT MILLORS ESPORTISTES

Martín de la Puente arribava a les 

Franqueses amb el cartell de favo-

rit i no va decebre. Va triomfar en 

el Màster Nacional Onat Founda-

tion de tennis en cadira de rodes, 

que durant la setmana passada va 

reunir els vuit millors jugadors 

estatals al Complex Esportiu Mu-

nicipal franquesí. 

De la Puente va guanyar els tres 

partits de la fase de grups i en la fi-

nal va imposar-se contra Enrique 

Siscar, per 6 a 1 i 6 a 1. De fet, el 

campió no va cedir cap set durant 

tota la setmana i va refermar el 

seu número 1 del rànquing estatal 

i top-10 internacional. El tercer 

classificat del torneig va ser Fran-

cesc Tur, que va imposar-se con-

Martín de la Puente  
venç el Màster Nacional

tra Dominik Bukala, per 6 a 2 i 6 a 

3. El cinquè va ser Arturo Montes, 

que va superar Francesc Prat, per 

6 a 1 i 6 a 2; i setà va ser Francisco 

García, que va guanyar a José Co-

ronado, per 6 a 1 i 6 a 0. 

El Màster Nacional tenia com a 

doble objectiu visibilitzar i sen-

sibilitzar amb el tennis inclusiu. 

Per aquest motiu, dissabte va te-

nir lloc a les pistes municipals un 

clínic de José Corredor, que va 

acabar al vuitè lloc del Màster i és 

ambaixador del projecte Gorchs 

Tennis Project. De fet, la dispu-

ta del torneig estatal s'emmarca 

dins d'aquest projecte del CT Els 

Gorchs i el club continuarà orga-

nitzant-lo dos anys més.  

TONi TOrriLLaS

FRANCESC TUR Va aconseguir la medalla de bronze del campionat estatal

CTg

LAURA SARAROLS
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El Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya manté 

activat des del passat setembre 

el procés de pagament del bo so-

cial tèrmic corresponent a l’any 

2021. Es tracta d’un programa de 

concessió directa d’ajuts desti-

nats a les persones consumidores 

vulnerables que tenen dificultats 
per pagar l’energia —sigui gas, 

electricitat o butà— destinada a 

calefacció, aigua calenta sanitària 

o cuina. 

  Aquesta actuació contra la po-

bresa energètica s’integra en el 

procés de transició energètica que 

ha iniciat Catalunya, i que compta 

amb la justícia i amb el compro-

mís de no deixar ningú enrere com 

un dels seus eixos vertebradors.

El bo social tèrmic beneficiarà 
100.219 llars en situació de vul-

La Generalitat activa el pagament del bo 
social tèrmic a 100.000 llars vulnerables

MESURES PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA  > AJUTS AL PAGAMENT DE L'ENERGIA DESTINADA A CALEFACCIÓ, AIGUA SANITÀRIA I CUINA

+ Per a més informació, consulteu el web gencat.cat/agricultura/bosocialtermic

Els ajuts destinats a pagar l'energia domèstica (gas, butà o electricitat) van beneficiar quasi 112.000 llars l'any passat  - ARXIU / FREEPIK

El pressupost respecte 

de l'any passat passa 

dels 7,46 milions d'euros 

als 17,5 i els beneficaris 
rebran l'ajut enguany

nerabilitat o risc d’exclusió social, 

i enguany ha augmentat el seu 

pressupost fins als 17,5 milions 
d’euros, quan l’any anterior va 

ser de 7,46 milions. Alguns dels 
beneficiaris d’aquest bo ja han 
començat a cobrar-lo i la resta re-

bran el pagament abans del 31 de 

desembre d’enguany.

  De fet, la resolució de pagament 

del bo social tèrmic s’ha agilitat 

perquè l’increment del preu del 

gas, del gasoil i del butà ha afec-

tat molt especialment les famílies 

més vulnerables, i n’incremen-

ta el risc de pobresa energètica. 

Enguany, l’import del bo social 

tèrmic oscil·larà entre els 82 i els 
373 euros, en funció del grau de 
vulnerabilitat de cada llar i de la 

climatologia que hi hagi a la seva 

ubicació. Aquesta quantia ha 
augmentat substancialment en 

relació amb l’anterior campanya 

del bo social tèrmic, en què es van 

abonar imports d’entre 37 i 124 
euros. La campanya del bo social 

tèrmic de l’any 2020 va comptar 

amb un pressupost de 7,46 mi-
lions d’euros i 111.918 beneficia-

ris.

Com saber si el pots rebre?

El primer pas de l’activació del 

pagament del bo social tèrmic 

ha estat comunicar a les perso-

nes beneficiàries que tenen dret a 
aquest ajut, i també demanar-los 
que procedeixin a comprovar i 

modificar les seves dades, si s’es-

cau. L'ingrés de l'import de l'ajut 
es fa en el compte bancari facilitat 

per les comercialitzadores elèctri-

ques.

  Les persones interessades a re-

bre aquest bo social tèrmic poden 

El pressupost destinat a aquesta mesura ha augmentat fins als 17,5 milions d’euros

Les persones que tinguin 

concedit el bo social  

tèrmic del 2020 no han de 

presentar cap sol·licitud, 

si bé poden renunciar-hi

efectuar les comprovacions o les 

correccions de dades que con-

siderin pertinents al web gencat.

cat/agricultura/bosocialtermic, 

que també inclou informació ad-

dicional sobre el tràmit. En aquest 
web es pot consultar la llista de 

beneficiaris del bo i comprovar si 
hi estan incloses. Si en són bene-

ficiàries, hauran de consultar si 
la Generalitat ja té l’IBAN del seu 
compte corrent, on s’efectuarà el 
pagament i, si no consta, hauran 

de comunicar-lo.

  Cal destacar que aquelles perso-

nes que ja tinguin concedit el bo 
social elèctric del 2020 no han de 

presentar cap sol·licitud per rebre 

el bo social tèrmic corresponent a 

l’any 2021. A més, aquelles perso-

nes que vulguin poden renunciar 

al cobrament d’aquest ajut, que té 
caràcter anual. i
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Carmanyola Day musical al GraDiverInventores: descobrint inventores
El Gra està dedicant sessions a formacions locals 

vinculades a centres musicals. Divendres (21 h) 

arribarà el torn de Combo’ls que t’ho digui, una 

formació integrada per alumnes del departament 

de jazz i música moderna de l’Escola de Música.

El DiverDivendres de demà divendres (17.30 h) al Centre Cívic 

Can Bassa es transforma en un taller familiar d’art i ciència per 

descobrir el paper de les dones inventores més destacades de 

la història. Es practicarà el dibuix i l’aquarel·la per il·lustrar de 

manera creativa la imatge d’una inventora o d’un invent.

CULTURA

Els organitzadors del festival Fan-

tàstik, l’associació de comerciants 

Del Rec al Roc i la llibreria La Gra-

lla s’han aliat per fer de Granollers 

la capital del friquisme, dissabte. 

Els fanàtics de la ciència-ficció, la 

fantasia, el terror, el còmic –en for-

mat literari, cinematogràfic o de 

jocs de taula i de rol– trobaran un 

paradís d’entreteniment al Grano-

llers Zona Friqui, una iniciativa de 

dinamització comercial i cultural 

inèdita a la ciutat i dirigida a un 

segment de públic molt específic. 

Els responsables donen la benvin-

guda a tothom, vingui disfressat o 

no, i expliquen que “volem donar 

suport a aquesta subcultura, 

donar-li visibilitat i fer de Gra-

nollers una ciutat diferent i di-

vertida per una jornada”.

La festa tindrà un preàmbul 

avui, dijous (19 h), amb la presen-

tació a La Gralla de l'Editorial Spè-

cula i del llibre Les causes invisibles 

de Jaume Valor, amb l’assistència 

de l’autor i de l’editor Jordi Casals. 

De fet, durant tot el dissabte la 

llibreria serà l’epicentre, tot i que 

el programa d’activitats s’esten-

Una jornada sencera per viure el
sentiment 'friqui' amb tota intensitat

TENDÈNCIES  UNA ALIANÇA D'ENTITATS DEL MÓN DEL COMERÇ I DE LA CULTURA PROPOSEN UNA JORNADA LÚDICA ENTORN DE LES AFICIONS I LES SUBCULTURES

arxiu

GRANOLLERS ZONA FRIQUI

drà per l’illa de vianants. Al matí 

s’obriran la zona de Softcombat 

amb Hijos de la Ira a la plaça Folch 

i Torres i l'espai de l’Associació de 

Quidditch de Catalunya a la plaça 

de l'Església (11 h). El quidditch és 

un esport fictici –amb posteriori-

tat adaptat a la vida real– que apa-

reix al món màgic de Harry Potter. 

Al Gra, HP Fans Barcelona dina-

mitzarà tallers perquè tothom qui 

ho vulgui pugui crear-se les seves 

varetes màgiques (12.30 i 19 h) 

o les ulleres del personatge Luna 

Lovegood (11 i 17.30 h). Paula 

Arànega impartirà al Gra un taller 

d'introducció al dibuix de perso-

natges de manga (17 h) i l’Escola 

Iboix organitzarà el taller Aprèn a 

dibuixar amb iPad (18.30 h).

La Porxada serà l’espai de la mú-

sica i de la dansa. El Ballet Kawaii 

Figueres farà una coreografia so-

bre temes d'anime (11.20 h) i el 

Jove Projecte Orquestral oferirà 

un concert amb un repertori de 

versions de bandes sonores molt 

populars (12.30 h). A la tarda so-

naran les notes dels millors temes 

d'anime amb un concert de piano 

amb dinàmica Kahoot a càrrec del 

teclista Víctor Martínez (17.30 h) 

i @baby_yoda_diaries dinamitzarà 

un concurs de cosplay (19 h).

A La Gralla es concentraran les 

activitats literàries, com la taula 

rodona sobre la literatura de gène-

re en català que mantindran repre-

sentants de les editorials Chronos, 

Mai Més, Spécula, Edicions SECC i 

Obscura (12 h). La Societat Cata-

lana de Ciència-Ficció i Fantasia 

aprofitarà l’avinentesa per cele-

brar a Granollers la 55a edició de 

les Ter-Cat, les Tertúlies Catalanes 

de Ciència-Ficció, amb un dinar al 

restaurant el Mirallet (14 h). Tam-

bé festejarà els 15 anys i d’aques-

ta iniciativa amb la presentació a 

la Gralla dels llibres L'hereu de la 

mort d’Albert Font, L'androide que 

podia estimar de Sònia Boj, Mare 

d’Isabel del Río i el títol col·lectiu 

Arcana Sectarium i una celebració 

amb pastís i regada amb cava (17 

h). Un parell d’hores més tard es 

farà una nova taula rodona, Com 

divulgar la literatura de gèneres 

fantàstics al segle XXI, amb la parti-

cipació de Miquel Codony i Tatiana 

Dunyó (Biblionauta), Karen Ma-

drid (Quimèric), Raül Maigí (Rades 

Grises) i Eloi Puig (Biblioteca del 

Kraken) (19 h).

En paral·lel, es desplegaran més 

d’una vintena de paradetes al car-

rer, dividides en dues categories: 

artistes i artesans i botiguers lo-

cals i vinguts de fora. Entre aques-

ta oferta es podran trobar llibres 

i còmics, il·lustracions i pòsters, 

jocs, productes i marxandatge de 

manga i anime, videojocs, roba i 

accessoris i productes per a cos-

plays, llaminadures i productes 

d'alimentació i altres curiositats, 

com figures artesanals fetes amb 

porcellana freda o argila polimè-

rica i articles de costura creativa 

i ganxet. i C.RiobÓ.

Més participacions

La iniciativa comptarà amb la partici-
pació de nou associacions de l’estat 
–com els clubs dedicats a Star Trek, 
Harry Potter o el Doctor Who i Star 
Props, que realitza esdeveniments de 
l’univers Star Wars– i la col·laboració 
d’una quinzena d’editorials, progra-
mes de ràdio, portals d’internet i blogs 
especialitzats. A més, el Granollers 
Zona Friqui també tindrà un vessant 
solidari. Les associacions aplegades a 
la Porxada disposaran de guardioles 
i tómboles per recaptar fons per fer 
possible els projectes de la Fundació 
Kalilu Jammeh, una ONG que vetlla per 
l’educació per als orfes i agricultura 
a Gàmbia. Tota la informació sobre la 
jornada està disponible al web www.

granollerszonafriqui.cat.

COL·LABORACIONS
I SOLIDARITAT

Cinc llargmetratges inèdits i concurs 

de curts a l'11è Fantàstik Granollers

CINEMA  EL FESTIVAL INCORPORA COM A NOVETAT UNA JORNADA MÉS, UN PREMI DEL JURAT JOVE I UNA NOVA CATEGORIA, LA DE MILLOR CURT EN CATALÀ

Per la seva banda, el Fantàstik 

2022 arriba a l’11a edició amb una 

imatge que situa un OVNI damunt 

de la Porxada i recupera el leitmo-

tiv de la sèrie Expediente X: “hi vull 

creure”. Els organitzadors confien 

a poder abduir al públic al Cinema 

Edison, seu del festival durant els 

quatre dies, un més que fins ara. 

Tots els títols que s’han programat 

són inèdits a la ciutat.

Avui, dijous (20 h), projecta la 

pel·lícula inaugural, la comèdia 

d’animació per adults espanyola 

Unicorn Wars, i dissabte i diumen-

ge (20.30 h) es combinaran els 

llargmetratges –el thriller coreà 

Project Wolf Hunting i la fanta-

fantàstik granollers
sia èpica basca Irati– amb els 17 

curtmetratges internacionals de la 

secció competitiva, dividits en dos 

blocs. En aquesta convocatòria els 

organitzadors han rebut més de 

300 treballs d’arreu del món, dels 

quals s’han preseleccionat 17 fi-

nalistes. L’acte de lliurament dels 

Premis Fantàstik MAC 2022 pre-

miarà els millors títols i se celebra-

rà el segon dia (22.45 h). L'edició 

d'enguany recupera la figura del 

jurat oficial, a més del premi del 

públic i dues novetats, el premi 

d'un jurat jove i una nova catego-

ria, la de millor curt en català.

També dissabte (11.30 h) s’ha 

programat una sessió infantil L'IMATGE DE BIOMBÖ STUDIO

L'UNIVERS DELS SUPERHEROIS SEGONS
LA VISIÓ DE JAVIER HERNÁNDEZ

n El vestíbul del Cinema Edison acollirà 
una exposició de l’artista de còmic i 
il·lustrador Javier Hernández Guerrero, 
dedicat al món dels superherois des de 
2011. També disposarà d’un espai de 
marxandatge i un servei de barra que 
permetrà sopar i beure durant les pauses 
entre sessions.

d’animació amb la xinesa La lle-

genda del Llibre Segellat, presen-

tada per Quim Crusellas, director 

del Festival Nits de Cinema Orien-

tal de Vic.

El Fantàstik s'acomiadarà diu-

menge (19 h) amb el thriller psi-

cològic Mantícora, darrer treball 

del madrileny Carlos Vermut.

Les entrades i abonaments es 

poden comprar de manera antici-

pada a través dels webs del Fan-

tàstik (fantastikgranollers.cat) i 

del Cinema Edison (www.cine-

maedison.cat) i també a les taqui-

lles durant els dies del festival. i
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França ha regalat un munt de co-

ses al món: els valors de la repú-

blica, la baguette i, és clar, la chan-

son. El cantautor Miquel Pujadó, 

un estudiós de la cançó d’autor, 

recollirà aquesta herència en el 

recital que oferirà divendres (19 

h) a la seu de l’Alliance Françai-

se, des de fa quatre dècades una 

ambaixada de la cultura gal·la a la 

ciutat. El centre està d’aniversari, 

tot festejant l’efemèride de la seva 

arribada a la capital vallesana.

Qui ho va fer possible va ser José 

Antonio Sánchez, que el 1982 va 

establir l'acadèmia en un pis del 

carrer Anselm Clavé. La primera 

professora va ser Cathy Charles, 

que encara es mou en l’òrbita del 

centre. A ella si sumaria Joana 

Vila, encara en actiu. En els pri-

mers anys van comptar amb la 

col·laboració activa de la regidora 

de Cultura, Concepció Navarrete 

que, curiosament, també acabaria 

sent la primera presidenta de l’en-

titat fins al 2009. 

L'Alliance Française vol rellançar-se, 
amb motiu del 40è aniversari del centre

EFEMÈRIDE  L'ACADÈMIA DEL CARRER DE CORRÓ ORGANITZA UNA CELEBRACIÓ DIVENDRES, AMB UN RECITAL, UNA EXPOSICIÓ I UN AUDIOVISUAL COMMEMORATIU

a. F.

FLORA MAÑES, EL 1996

Poc temps més tard l’escola es 

va traslladar a un local del carrer 

Joan Prim que van haver d’aban-

donar el 1996 per establir-se, ja 

lata la directora sobre els canvis.

Els actes de commemoració de 

l’aniversari es complementaran 

amb l’exposició itinerant Femmes 

en résistance del fotoperiodista 

francès Pierre-Yves Ginet. La fes-

ta d’aniversari (20 h) inclourà la 

projecció d’un vídeo commemo-

ratiu i comptarà amb la presència 

del cònsol general de França, la 

responsable de cooperació lin-

güística de l’ambaixada francesa i 

el director de l’Institut Francès de 

Barcelona. 

de manera definitiva, a l’actual 

edifici del carrer de Corró. La mu-

dança els va permetre inaugurar 

el 2000 una sala d’exposicions 

permanent, dedicada exclusiva-

ment a la fotografia, l’Aire F. De 

seguida es van establir col·labo-

racions amb el Museu, l’Associa-

ció Cultural i altres entitats de la 

ciutat per anar bastint el vessant 

cultural que sempre ha caracterit-

zat al projecte, amb viatges pels 

alumnes, sessions de cinema, xer-

rades i altres activitats.

La festa d'aniversari

comptarà amb la

presència del cònsol

general de França

Entre els anys 2012 i 2013 José 

Antonio Sánchez va haver de fer 

un pas al costat per motius de sa-

lut i va ocupar la direcció la seva 

dona, Flora Mañes, vinculada al 

centre des de fa 32 anys, sem-

pre en tasques administratives i 

de gestió. Sánchez va morir l’any 

passat i l’aniversari és també un 

volgut record a la seva figura i un 

incentiu per reprendre la plena 

activitat cultural al centre, des-

prés del parèntesi pandèmic, amb 

nous viatges i exposicions i l’edi-

ció d’una revista interna.

En aquests 40 anys s’hi han ma-

triculat pares i fills i "diferents 

parelles han fet coneixença i 

s’han acabat casant". Segons 

Mañes, el que més ha canviat 

són les necessitats de la socie-

tat. “Abans la gent adoptava un 

compromís de curs a llarg ter-

mini, d’octubre a juny, i no hi 

havia una pressa d’aprendre 

l’idioma. Ara ens trobem amb 

persones que tenen una urgèn-

cia professional o d’un altre 

tipus i necessiten fer classes 

intensives durant uns mesos. 

Això resulta més difícil, a l’hora 

d’organitzar i de gestionar”, re-

n Actualment, l’Alliance Française dis-

posa de dues seus a Catalunya –de les 

900 que hi ha a tot el món–, la de Giro-

na i la de Granollers. En aquests 40 anys 

han passat per la ciutat uns 20.000 es-

tudiants i han organitzat al voltant d’una 

cinquantena d’exposicions des de 2000.

Des de fa 25 anys és l’únic centre 

oficial de la comarca per a l'obten-

ció dels diplomes de llengua francesa 

DELF i DALF, que atorga el Ministeri 

d'Educació francès i que són recone-

guts internacionalment. Més de 10.000 

candidats ja han pogut certificar el seu 

nivell de llengua amb ells. 

L'ESCOLA EN DADES

 

Cada any, l’escola EDUCEM celebra 

la Setmana de la Ciència amb l’ob-

jectiu d’apropar la ciència als i a les 

estudiants i afavorir que millorin 

les seves capacitats d’observació, 

anàlisi, raonament, comunicació i 

elaborin el seu pensament científic 
de manera autònoma. Des de di-

lluns, l'alumnat d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària està gaudint 

de la Setmana de la Ciència que, en-

guany s’ha relacionat amb el projec-

te “Educem Km. 0” que integra àrees 

científiques en combinació amb la 
llengua anglesa.

  A més, l’alumnat d’Infantil ha re-

but la visita de les escoles bressol 

de la ciutat per gaudir d’un matí ple 

d’emocions i experimentació amb la 

manipulació de pasta, arròs, aigua 

o lupes de colors per conèixer con-

ceptes com la tensió superficial dels 

SETMANA DE LA CIÈNCIA A EDUCEM
Avui en dia vivim en una societat 

que està integrada completament 

amb la tecnologia. Tenir coneixe-

ment científic és important per-
què la població pugui adquirir 

habilitats que li permetin relacio-

nar-se amb el seu entorn, desen-

volupar-se a la vida quotidiana i 

comprendre el món que l’envolta. 

líquids i què passa si la trenquem 

quan entra en contacte amb una 

substància com el sabó. També han 

après a fer una font de papers de co-

lors amb l'aire d'un globus.

  L’alumnat de Primària ha experi-

mentat amb clavells blancs i colo-

rant per entendre el funcionament 

del xilema de les plantes i hem vist 

com l'aigua tintada tenyeix els seus 

pètals. A més, han après a fer plasti-

lina casolana a partir de llet calenta 

i vinagre, i han descobert els factors 

Des de dilluns l'alumnat de l'escola treballa àrees científiques i llengua anglesa

que eviten que un submarí s’enfon-

si. També, a partir d’una ampolla, un 

globus, aigua calenta i gel han es-

tudiat els elements involucrats en 

el vol d’un globus aerostàtic. I els i 

les més grans de primària han com-

provat la importància del calci en la 

nostra alimentació a partir de la ma-

nipulació d’ossos d’aus.

  A l’ESO han experimentat amb llard 

per veure com el greix que envolta el 

cos dels ossos els protegeix de les 

baixes temperatures. També, han 

comprovat l’eficiència de diferents 
teixits com, per exemple, el cotó i la 

llana per protegir-nos en situacions 

de fred. A més a més, han investigat 

la quantitat de midó i fècules que 

contenen certs aliments càrnics. Fi

nalment, han analitzat els diferen

tipus i textura de sòl que trepitgem.

En definitiva, una setmana plena de 
coneixement i experimentació! i
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MÚSICA  EL COR DE CAMBRA DE GRANOLLERS ESTRENA UN PROGRAMA AMB REPERTORI ACTUAL

'Calidoscopi' coral al TAG
El concepte d'un calidoscopi ser-

veix al Cor de Cambra de Grano-

llers per inspirar i titular el con-

cert que oferiran diumenge (19 h) 

al Teatre Auditori. En efecte, Ca-

lidoscopi es presenta com un mo-

saic de moltes mirades sobre una 

única realitat, la música coral. Al 

llarg d’una hora, el programa pre-

sentarà una selecció de 13 obres a 

cappella dels principals composi-

tors actuals de música coral, com 

els nord-americans Eric Whitacre, 

Jake Runestad i Moses Hogan, en-

tre d’altres. S’interpretaran des 

d’espirituals i clàssics nord-ameri-

cans fins a música d’avantguarda 

escandinava i bàltica, peces religi-

oses, música tradicional i tampoc 

no hi faltarà una sardana coral, La 

sardana de l’abril, del català Lluís 

Maria Millet.

Alguns dels títols escollits són 

peces d’una extrema complexi-

tat tècnica –moltes d’aquests a 

vuit veus– i, en paraules del crí-

tic musical Xavier Chavarria “són 

repertoris que només estan a 

l’abast de cors de gran catego-

ria”. Josep Vila és qui dirigirà la 

formació i qui ha fet la tria de les 

peces, escoltades aquí i allà al llarg 

dels anys, en actuacions i gires 

amb els seus cors, com una mena 

de “motxilla musical”. “Tenim 

la sort que hem anat viatjant i 

aquesta és una suma d’obres 

que hem conegut perquè algun 

cor les cantava, o les hem treba-

llat en un taller o apareixen en 

un disc que t’han regalat. Totes 

amics de la unió

CANTANT A CASA  El Cor de Cambra té la residència al Teatre Auditori

elles són veritables perles, al-

gunes molt rítmiques, d’altres 

més contemplatives”, explica el 

director. El fet que el concert es 

faci a la Sala Petita, potenciarà la 

comunió amb el públic. 

Qui no hagi pogut assistir o bé 

tingui ganes de repetir l’experièn-

cia, ho podrà fer el 26 de novem-

bre al Teatre Auditori de Llinars 

del Vallès.  

La 50a edició del Cicle de Jazz tor-

na a mirar cap a casa —de fet, mai 

ha deixat de fer-ho— i el concert 

d’aquest divendres (20 h) al Casi-

no tindrà com a protagonista un 

músic local tot terreny, Jordi Pe-

genaute. El guitarrista, productor 

musical, arranjador i professor es 

farà acompanyar de dos amics de 

llarg recorregut, el baixista Pep 

Pérez Cucurella i el bateria David 

Simó, amb els quals ha compar-

tit diferent projectes. Tots dos ja 

van formar part de l’alineació de 

Sis cordes i una maleta, l’espec-

tacle antològic que Pegenaute va 

protagonitzar al Teatre Auditori 

Jordi Pegenaute i amics, 

en format trio al Casino
el 2017, amb motiu dels seus pri-

mers 40 anys de trajectòria musi-

cal. Per tant, els uneix una compli-

citat musical que ve de lluny.

Hi ha un altre aspecte que tam-

bé comparteixen, i és el el fet que 

tots tres mantenen una trajectòria 

paral·lela en el món del pop, com a 

músics de sessió o de directe. Du-

rant molts anys Pegenaute va for-

mar part de la banda de Loquillo 

y Trogloditas, i també va col·labo-

rar amb Los Rebeldes.

Cucurella, que també ha fet in-

cursions en el món del flamenc i 

la música afrocubana ha acom-

panyat a Joan Manuel Serrat, 

EL BARRI ACULL UNA JORNADA DEDICADA AL REGGAE

Dissabte Can Bassa es deixarà bres-

solar pels efluvis jamaicans quan la 

plaça Joan Oliver es converteixi en 

escenari de la festa Can Bassa goes 

Reggae, una iniciativa conjunta del 

l’associació One Drop, el col·lectiu 

amb seu a Palou Endemic Sound 

–totes dues entitats consagrades a 

la difusió d’aquest estil musical i la 

cultura que porta associada– i l’as-

sociació de veïns del barri.

Els components d’One Drop as-

senyalen que “des de l'associació 

apostem per treballar colze a 

colze amb entitats que tenen un 

impacte social i comunitari a la 

ciutat, i és per això que aquesta 

vegada han decidit parir un esde-

veniment conjunt amb l'AVV del 

barri Can Bassa”.

One Drop-Associació Reggae Gra-

nollers es va fundar el 2019 a Roca 

Umbert. Aquest juliol van inaugurar 

Can Bassa, capital 
de la música jamaicana

la primera de les tres nits del festival 

Musik N Viu. Des d’un bon comen-

çament van voler ser un “projec-

te que aposta per replantejar i 

qüestionar dinàmiques d'oci i de 

consum, ballant a ritme de sons 

jamaicans planxats en vinil”.

En aquesta ocasió la música es-

tarà servida, als plats i als controls, 

pels osonecs Fire Warrior Sound; el 

segell i estudi de gravació granollerí 

Nouart Records, regentat pel músic 

i productor Roger Santaeugènia i 

Endemic Sound, que estrenaran el 

seu equip de so artesanal.

La festassa començarà a les 17 h i 

s’allargarà fins a la 1 de la matinada. 

Comptarà amb un servei de barra, 

sopar per cortesia de l'AAVV de Can 

Bassa i el programa també inclou 

una caminada popular (16 h) i un 

taller infantil dinamitzat per les Da-

mes de Foc (18 h).  

endemic sound

ENDEMIC SOUND  Presentaran un sound system de fabricació casolana

LES FRANQUESES. “Hip-hop medi-

terrani”. Així defineix Lluc Fruitós 

l’estil de Brodas Bros, la compa-

nyia de dansa urbana que va crear 

fa més de 15 anys, juntament amb 

el seu germà Pol i les germanes 

Berta i Clara Pons, en un moment 

en què pràcticament no hi havia 

espectacles de hip-hop.

Diumenge (18 h) aquestes dues 

parelles de germans –als quals 

s’hi va afegir un cinquè compo-

nent, Carlos Carmona– portaran 

Hipstory al Teatre Auditori de 

Bellavista. Ells el defineixen com 

un espectacle lúdic i didàctic que, 

com el títol ja deixa entreveu-

re, narra la història del hip-hop  

–tant en el format musical com de 

Un repàs ballat a la història 
de la cultura hip-hop

dansa– des del 1960 fins a l'actu-

alitat. I ho fa a través d’explica-

cions coreogràfiques, històries i 

gags humorístics en les quals els 

cinc ballarins i un músic –el beat 

boxer Guilliam Sons– mostren les 

diferències entre estils com el 

popping, el locking o el B-boying. 

També parlen del beatbox, l'scrath 

o l’herència de la música funk que 

han llegat artistes com James 

Brown o Cool and The Gang.

Hipstory apropa als joves el món 

de la dansa urbana, alhora que els 

espectadors tenen una participa-

ció activa durant el xou. L’objectiu 

és que els intèrprets encomanin 

les ganes de ballar i el seu missat-

ge positiu.  

Bebo Valdés, Chano Domínguez, 

Estrella Morente, Miguel Poveda, 

Perico Sambeat, Jorge Rossy, Max 

Sunyer, Jorge Pardo, Joan Albert 

Amargós o Vicente Amigo. 

Simó, per la seva banda, és un 

dels bateries més experimentats 

i sol·licitats del país, ha participat 

com a músic de directe en diver-

sos programes nacionals de te-

levisió i ha col·laborat amb Joan 

Manuel Serrat, Santiago Auserón, 

Rosa López o David Bisbal.

Segons informen els organitza-

dors del Cicle de Jazz, divendres 

el trio interpretarà al Casino “un 

repertori bàsicament compost 

pel guitarrista granollerí, enca-

ra que basat en la música im-

provisada. Les influències en els 

ritmes i la composició veuen de 

moltes fonts”.  

El Fusiònica depassa els 25 concerts

Repte superat. Arcada Koncerts, el col·lectiu responsable del Fusiònica, 

es va proposar organitzar 25 actuacions durant aquest any per festejar 

el primer quart de segle d’aquest festival alternatiu i autogestionat. Dis-

sabte (19.30 h) celebren una doble actuació —la número 25 i 26—, amb 

la qual superen l’objectiu que s’havien imposat. La cita és al seu local, el 

Dràstik, al carrer Joanot Martorell, 12.

Els convidats seran el tercet d’Argentona de postrock i metal Golíat –per bé que ells, més inclassificables, es defineixen com “un trio cri-

minal de post tot”– i el power duo de noise rock Murina, format per la italiana Martina (baix i veu) i la finesa Laura (bateria). 

El cantautor acústic Vincent Bone-

lli, nascut a Londres i establert a 

resident a Sant Just Desvern,  por-

tarà el seu cançoner romàntic i es-

piritual diumenge (12 h) al restau-

rant llibreria Anònims. El 2012 va 

enregistrar el disc Get Crackin’, que 

ha estat reeditat pel segell indepen-

dent català El Mamut Traçut. 

Aperitiu musical

amb Vincent Bonelli
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C.R.

'PAISATGE II' Joan Vilajoana al costat de l'obra guanyadora

DOBLE INAUGURACIÓ 
DE LES EXPOSICIONS 
PRÒPIES DEL MUSEU

Dues produccions del Museu de Granollers de signe ben diferent, les exposicions 

In Illo Tempore. Granollers en època romana i Tabula Rasa. Noves projeccions vi-

suals i conceptuals sobre el retaule de sant Esteve de Granollers, es van inaugurar 

dissabte a la tarda de manera simultània i amb una bona assistència de públic. Es 

tracta de dos projectes de llarg recorregut que ocuparan dues sales de l'equipa-

ment fins al 31 de desembre de l'any vinent. 

'Parelles artístiques' torna

a unir art i salut mental
Cinc artistes de l’Espai d’Arts de 

Roca Umbert —Lurdes R. Basolí, 

Sylvie Bussières, Lluís Estopiñan, 

Mercè Garolera i Josep Marga-

lef— formen tàndem creatiu amb 

cinc participants de l'associació 

de familiars de malalts mentals 

del Vallès Oriental Daruma, en el 

marc d’una nova edició del pro-

jecte Parelles Artístiques.

La relació entre uns i altres és 

d’igualtat. Cada parella es respon-

sabilitza, a parts iguals, del resul-

tat de l’obra creada, en una expe-

riència en la qual la col·laboració i 

el procés de treball personal està 

per damunt del resultat final de 

les peces. Tot i això, aquestes for-

men part d’un catàleg i es recullen 

en forma d’exposició itinerant. 

Parelles artístiques és un pro-

jecte creat el 2006 per l'entitat 

Osonament que vol afavorir la 

recuperació de les persones que 

tenen algun problema de salut 

mental i alhora canviar la visió 

estigmatitzada que existeix a la 

societat. 

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)

El gironí Joan Vilajoana, docent al 

centre de formació teatral el Ga-

lliner, és el guanyador de la 17a 

edició del Premi Paco Merino de 

pintura, dotat amb 2.500 euros. 

Curiosament, la seva obra, Pai-

satge II, no és una pintura sinó 

una peça matèrica elaborada 

l’any passat a partir de l’acumu-

lació d’un gran nombre de papers 

de diari doblegats i col·locats dins 

d’un bastidor. Vilajoana fa més 

de 30 anys que pinta i va arribar 

a aquesta tècnica per atzar. L’au-

tor explica amb humor que “en 

els diaris he trobat una gamma 

de colors que no trobes enlloc, 

i cada diari té el seu. Els grocs 

són d’El Punt, un diari molt ca-

talanista, els vermells són del 

Diari de Girona i hi ha uns verds 

que només trobo a la pàgina de 

defuncions de La Vanguardia”. 

La peça forma part d’una sèrie 

conformada per una trentena de 

paisatges que, en l’aspecte com-

positiu, s’inspiren en els boscos, 

“que són un caos ordenat”.

En opinió de l’artista Lluís Es-

topiñan, portaveu del jurat, l’obra 

premiada és “una acumulació de 

fragments de temps que creen 

un espai. A part de l’efecte estè-

tic, aquest concepte li dona un 

valor afegit”.

El veredicte del jurat es va fer 

públic dimarts a la llibreria La 

Gralla, en el marc de l’exposició 

col·lectiva amb les 14 obres fina-

listes que es pot veure a l’Espai 

Gralla fins al 10 de desembre. 

Enguany s’han rebut 111 obres 

d’arreu de l’Estat –dues d’aques-

tes signades per artistes de Gra-

nollers– i de països com Dinamar-

ca, els Estats Units i Argentina. 

Com a curiositat, la peça Natura 

viva de l’alacantina Susana López 

recrea de manera molt fidel les 

marines que Merino va pintar a 

l’illa de Menorca, on li agradava 

refugiar-se. C.RIOBÓ

Un premi de 
pintura, però 
sense pintura

TONI TORRILLAS

ART FALLAT EL VEREDICTE DEL 17è PREMI PACO MERINO EL GRANOLLERS EN ÈPOCA ROMANA I EL RETAULE DE SANT ESTEVE, PROTAGONISTES CENTRALS

ROCA UMBERT PARTICIPA EN LA NOVA EDICIÓ DEL PROJECTE

LES FRANQUESES.  La pintora bar-

celonina Marina Berdalet inaugura 

exposició, divendres (20 h) a la ga-

leria Artemisia de Corró d’Avall. La 

presentació anirà a càrrec d’Aleix 

Mataró, membre de l'Associació Ca-

talana de Crítics d’Art.

Berdalet presenta una col·lecció 

d’obres de diferents formats —ini-

ciada el 2013 i que encara continua 

avui dia—, aplegades sota el títol 

L’origen del traç, que evoquen la na-

tura i en les quals el llapis de grafit, 

la tinta i el pinzell en són els prota-

gonistes. La mostra es podrà visitar 

fins al 31 de desembre. 

Marina Berdalet 

exposa a la galeria 

Artemisia de Corró

El Cinema Edison acollirà dimecres 

(19 h) l'homenatge als cineclubs 

més antics de Catalunya que orga-

nitza l'Acadèmia del Cinema Català. A més, de dijous i �ins diumenge, la 
Federació Catalana de Cineclubs i 

la Federació Internacional de Cine-

clubs hi celebraran una trobada 

internacional amb motiu del 75è 

aniversari de la FICC.

La trobada de l’Acadèmia consis-

tirà en una conversa sobre el paper 

dels cineclubs, el passat, el present 

i, sobretot, el futur.  L’objectiu és la 

reivindicació d’un moviment que, 

amb més de 50 anys d’història, 

continua viu i adaptant-se a les no-

ves necessitats socials i culturals, un espai d'aprenentatge i re�le-
xió. La presidenta de l’Acadèmia 

del Cinema Català, Judith Colell, 

farà entrega de l'obsequi que s’ha 

El Cinema Edison, punt de trobada 

dels cineclubs catalans i mundials

CINEMA L'ACADÈMIA DEL CINEMA RETRÀ HOMENATGE ALS CINECLUBISME HISTÒRIC DEL PAÍS 

dissenyat especialment per als 10 

cineclubs més antics de Catalunya 

encara en actiu i la presentació del 

catàleg que recull la seva història.

D’altra banda, la FCC i la FICC fa-

ran la trobada internacional de fe-

deracions nacionals de cineclubs, a la qual han con�irmat l'assistèn-
cia delegats de 13 països. Sis més 

es connectaran de forma remota 

en un acte tancat al públic. 
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Durant les darreres setmanes, ra-

cons de Roca Umbert s’han trans-

format en espais d’assaig. Són els 

darrers preparatius de la novena 

edició del Microteatre, que es re-

presenta aquest cap de setmana. 

La directora Alícia Gorina i el seu 

equip, per exemple, han escollit l’in-

terior de la Tèrmica com a marc de 

Primera cita, d’Andrea Moreno, una 

de les quatre peces premiades en-

guany, totes inferiors als 20 minuts 

de durada i al voltant d’un mateix 

concepte argumental: creuem els 

dits. “Hem triat aquest espai per-
què li donava molt de significat 
al text”, explica la directora. “Quan 
des d’Arsènic m’ho van propo-
sar acabava de dirigir una obra 
protagonitzada per cinc actrius 
adolescents i em va semblar xulo 
continuar treballant amb gent 
jove”. L’autora ha estat present a 

alguns dels assajos i, com apunta 

Gorina, “ha sigut un treball molt 
col·laboratiu. L’Andrea estava 
molt oberta a què el text s’inter-
pretés d’una manera lliure o que 
es pogués refer una mica”.

En Leo Raventós –que té 20 anys 

i estudia teatre musical– i en Roc 

Martínez –de 19 i que té molt clar 

que vol dedicar-se a la interpreta-

ció;“no tinc pla B”, assegura– són 

dos dels actors seleccionats entre 

la quarantena de joves d’entre 16 

Microteatre amb macrotalent novell

ARTS ESCÈNIQUES  ELS JOVES INTÈRPRETS PORTARAN A ESPAIS DE ROCA UMBERT ELS TEXTOS GUANYADORS DEL CONCURS

arxiu

tag

LA TÈRMICA El Microteatre es representa en espais singulars de la fàbrica

COMPLICITAT Emma Vilarasau comparteix escenari amb Dafnis Balduz

Un any més, Granollers torna a 

formar part de la programació 

d’elPetit, el festival internacional 

d'arts per a la primera infància, de 

0 a 5 anys. El projecte es desenvo-

lupa a 11 ciutats de Catalunya i el 

País Valencià i “reivindica la im-
portància de viure experiències 
artístiques en viu en els pri-
mers anys de vida, per alimen-
tar la curiositat, l’esperit crític, 
la creativitat, la comunicació i 
el joc del públic més petit”.

Dissabte (18 h) el Teatre Audi-

tori acollirà la representació d’Uni-

vers, un espectacle interactiu per a 

nadons de 0 a 2 anys pel qual les 

entrades ja estan exhaurides. Els 

creadors el descriuen com “una 
experiència sensorial plena de 
poesia visual, música en directe 
i moviment”. 

La companyia belga Tea Tree aca-

ba de veure la llum, però els seus 

fundadors atresoren una important 

experiència artística. Sara Olmo era 

ballarina i coreògrafa de la compa-

nyia Les Vikings i Pierre Viatour 

és portador de cos a cos en el circ i 

actor.  Diumenge (18 h) aquest duet 

serà al TAG per representar Semilla, 

un muntatge recomanat per a in-

fants de 2 a 6 anys. Es tracta d’una 

proposta de poc text, tot just unes 

quantes paraules, que combina la 

dansa i el circ a través del movi-

ment dels cossos de la parella. Els 

dos actors evolucionen al voltant 

d’una llavor. Com explica la com-

panyia, “Semilla parla de l'alegria 
de sembrar, d'imaginar una nova 
vida. Sembrar amb l’esperança 
que creixi. Esperar, tenir pacièn-
cia, acceptar el ritme de la natura 
i mentrestant jugar amb el temps. 
Deixar-se endur per la incertesa”.

El mateix diumenge (12 h) Olmo 

i Viatour impartiran el taller fami-

liar de moviment De la terra al cel 

al Centre d’Arts en Moviment de 

Roca Umbert, adreçat a criatures 

de 3 a 5 anys. Les inscripcions, per 

un preu de 2 euros, es poden fer 

també a través del web d’Escena 

GrAn (www.escenagran.cat).  

'L'oreneta', un intens viatge 

emocional per curar ferides
El Teatre Auditori porta dissabte 

(20 h) un dels muntatges més po-

tents de la temporada, L’oreneta, 

un recital interpretatiu de l’actriu 

Emma Vilarasau –amb la suma de 

Dafnis Balduz, tots dos van coincidir 

a la sèrie Ventdelplà– sobre un text 

de Guillem Clua, inspirat en un fet 

real, i dirigit per Josep M. Mestres.

En aquesta obra –que acaba d'ar-

rasar als Premis Butaca–, Vilarasau 

interpreta a la senyora Amèlia, una 

mare ferida i professora de cant que 

rep a casa seva un jove que vol mi-

llorar la tècnica vocal per cantar al 

memorial de la seva mare, morta 

recentment. L’espectador desco-

brirà que la cançó triada, l'Oreneta, 

té un significat especial per als dos 

personatges, que aniran revelant 

detalls del seu passat, marcat per 

un atemptat terrorista de signe isla-

mista. La sinopsi ja deixa entreveure 

que hi ha molts punts forts a partir 

dels quals bastir un drama intimis-

ta que funciona amb precisió. Un 

atemptat homòfob que va provocar 

50 morts, ocorregut el 2016 a Flori-

da, als Estats Units, va portar Clua a 

escriure la primera versió del text 

FAMILIAR

elPetit, un festival 

que reivindica 

les experiències 

artístiques en viu

i 25 anys que es van presentar al 

càsting, la major part noies i de 

fora de Granollers. Ells venen de 

Manresa i Barcelona respectiva-

ment per assistir a cada assaig, bé 

portats pels pares en cotxe o bé 

patint les incidències de Rodalies.

Durant les representacions tin-

dran el públic a tocar. Raventós 

confessa que “això ho detesto 
amb tota la meva ànima, em 
posa molt nerviós. T’adones de 
totes les reaccions i quan veus a 
algú que està mirant el mòbil o 
el rellotge, no puc. Ara, quan les 
coses surten bé és supermaco 
que la gent s’emocioni amb tu”.

Martínez explica que la comèdia 

que estan preparant és “un caos 
mental” amb el que tots els espec-

tadors es poden sentir identificats 

i reconeix que el Microteatre “és 
molt intens i l’has de portar molt 
ben preparat, però està sent 
molt divertit, l’equip és molt 
guai i ens cuiden moltíssim. És 
una molt bona experiència”.

Completa l’equip la cardedeuen-

ca Marina Nicolàs, que estudia el 

cicle formatiu de grau superior en 

tècniques d’actuació teatral a Arsè-

nic i que en aquesta ocasió està fent 

pràctiques d’ajudant de direcció. 
“M’està agradant molt. No tenia 

experiència en aquest format i 
estic aprenent molt de veure’ls 
treballar a ells i amb l’Alícia”.

La directora també es mostra 

encantada: “Aquestes propostes 
permeten investigar, experimen-
tar, provar coses, conèixer gent 
nova. I aquest espai és genial, i 
l’estem intentant aprofitar molt”.

A banda de Primera cita, durant 

el cap de setmana també es veu-

rà la posada en escena dels textos 

Vist per sentència, Soñé que tu me 

llevabas i A la porta de la torre hi 

ha una vella.  c.riobó

Inclusió

Com a novetat d’enguany, el grup 4 de 

diumenge serà inclusiu per a persones 

sordes. Eiden Sánchez, un alumne de 

segon del cicle de tècniques d’actua-

ció teatral d’Arsènic, farà la traducció 

de totes les obres en llengua de signes 

catalana.

ES FARÀ UN GRUP PER 
A PERSONES SORDES

Dv 18 i Ds 19, a les 20 h. I Dg 20, 18 h
Roca Umbert 
Entrades a escenagran.cat

en menys d’un mes, com una reacció 

visceral. Els temes són el dol, l’em-

patia, la culpa, l’amor i la intoleràn-

cia, sentiments tan universals que 

han convertit aquesta obra en una 

de les més internacionals de la dra-

matúrgia catalana recent, amb ver-

sions a una quinzena de països.  
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BÀSQUET. DISSABTE 19, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB VALLS
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

HANDBOL. DISSABTE 19, 18 h
BIDASOA IRUN - FRAIKIN BMG
Artaleku (Irun). Amb C. Garcia

FUTBOL. DIUMENGE 20, 12 h
CF MOLLET UE - EC GRANOLLERS
Camp mpal. germans Gonzalvo (Mollet). 
Amb E. Montané i D. Godoy

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 17 al diumenge 20 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 11º  15º 7º  16º 5º  17º 8º

Cartografia del rastre és el títol de 
la vetllada poètica d’aquest mes 
al restaurant llibreria Anònims, 
organitzada per l’activista cultura 
Jordi Pagès. La sessió se celebrarà 
avui, dijous (19 h), i tindrà com a 
protagonistes, segons Pagès, “dos 

dels poetes més trencadors de 

l'actualitat”, els barcelonins My-
riam Soteras i Joan Vigó. Ambdos 

presentaran els seus darrers lli-
bres –dos poemaris breus editats 
aquest any– en un format de re-
cital que ja han fet ofert darrera-
ment a altres municipis.

Papel de lija, publicat al març, és 
el primer recull de poemes de So-
teras, que és periodista i ha treba-
llat com a directora de projectes de 
màrqueting en diferents editorials. 

LITERATURA  MYRIAM SOTERAS I JOAN VIGÓ PRESENTEN ELS SEUS POEMARIS A L'ANÒNIMS

Recital de dues veus de

la nova generació poètica

Recta final del Panoràmic
El Panoràmic continua oferint 
propostes i activitats a bon ritme. 
Avui, dijous (17 h), hi ha una nova 
oportunitat de visionar al Gra els 
projectes de la secció De festival en 
festival, seleccionats per comissaris 
internacionals. El mateix dijous el Club de ficció en joc de la Bibliote-
ca Roca Umbert abordarà el paper 
dels videojocs en l'actualitat a tra-
vés d’un taller digital, recomanat 
per a infants de 8 a 10 anys (18 h).

Dissabte (18.30 h), Fèlix 
Pérez-Hita, membre de l’equip 
assessor del festival impartirà la 
sessió audiovisual comentada So-
bre l'origen del cinema als pols de 
la Terra a la Tela. En paraules dels 
organitzadors, el guionista i crític 
"realitzarà una sessió gamber-

ra i il·lustrativa de com s’han 

representat els pols en el cine-

ma al llarg de la història”.

Diumenge (11 h) i dins la secció 
Panoràmic Kids l’artista Nataly 
Prada, especialitzada en arts visu-
als i educació, impartirà el taller 
familiar Interseccions del paisatge 
a Roca Umbert.

Dilluns (17 h) es repetirà la 
projecció al Gra de les 12 obres 
audiovisuals seleccionades en la 
convocatòria d’enguany de l’Open 
Panoràmic. Aquest dia Eva Marín 
també farà una nova sessió del 
laboratori de recercar col·labora-
tiva Rastrejant el paisatge.

Dimarts (18.30 h), un altre mem-
bre de l’equip assessor del Panorà-
mic, Andrés Hispano, conversarà amb Joan Bonany, sotsinspector 
del Cap Unitat Territorial de Policia Científica, en el marc d’una xerrada 
al Cinema Edison titulada La influ-
ència del cinema en les escenes de 
crim o a la inversa.  

Trobada dels autors 

Santos i Canosa 

amb els lectors 

de les bibliotequesLa Xarxa de Biblioteques ha orga-
nitzat per avui, dijous (18.30 h), 
un encontre amb l’escriptor Oriol 
Canosa, en el marc del club de lec-
tura infantil Els Umpa Lumpes de la Biblioteca Can Pedrals. La seva 
dinamitzadora, la bibliotecària Pi-
lar Llorens, conversarà amb Oriol 
Canosa, autor de la novel·la epis-
tolar L'illa de Paidonèsia, guanya-
dora del Premi Folch i Torres.

Dimecres (18 h) una altra es-
criptora, la mataronina Care San-tos, visitarà el Berenar de Parau-les de la Biblioteca Municipal de 
Corró d'Avall per comentar la seva 
novel·la juvenil Inbox, que també 
té una estructura particular en 
forma de correus electrònics.  

L'ESPERIT DE NADAL 
JA HA ARRIBAT EN 
FORMA DE XOCOLATA

Per segon any consecutiu el mestre xocolater Joan Bonet, de la botiga Xocola-

tes Granollers, ha creat un calendari d'advent per endolcir el Nadal. El pastisser 

ha tornar a comptar amb la col·laboració de la il·lustradora Maria Ripol, que s'ha 

inspirat en l’escenari del campament reial a Roca Umbert. La presentació pública 

es va fer dissabte, comptant amb la presència especial de dos patges gregorins.

C. R.

TRADICIÓ  XOCOLATES GRANOLLERS CREA UN NOU CALENDARI D'ADVENT PER A LES FESTES

Estructurat en tres parts, explora 
tres àmbits: el paisatge com a ma-
tèria; l'afecte com a experiència, i la 
genètica com a memòria. 

Per la seva banda, Vigó és narra-
dor, poeta, ha fet incursions en el 
relat curt i en el món de la ràdio i 
del cinema. Saurí del nom és el seu 
tercer poemari. És un autor inclòs 
dins del grup de poetes anomenats 
generació Horiginal, un col·lectiu 
que ha orbitat al voltant del bar (H)original, al barri del Raval de Barce-
lona i que ha revolucionat el pano-
rama poètic del país.  
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La vida microscòpica a La Tela

En una gota d'aigua de la bassa del jardí del Museu de 

Ciències Naturals hi viuen un munt de microorganismes. 

En el taller familiar que el museu organitza dissabte 

(16.30 i 17.45 h) —amb reserva prèvia—es podrà

descobrir tota aquesta vida a través del microscopi.

El Juntabruixes separa 

el mite de la realitat a Caldes

Voltem per l'entorn

DIVENDRES, 18

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Xerrada amb Carme Diaby

DISSABTE, 19

21 h Casal Cultural de Llerona

Concert de cant coral temàtic

AGENDA

DIUMENGE, 20

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Hipstory, a càrrec de Brodas Bros

DIMARTS, 22

18 h Espai Can Prat

25-N. Entrega de premis del Concurs 

de Microrelats

DIMECRES, 23

18 h Biblioteca Municipal de Corró 

d'Avall

Visita de l'escriptora Care Santos

Per segon any consecutiu la vila termal de Caldes de Montbui celebra aquest cap 

de setmana una nova edició de les jornades dedicades a la difusió de la història 

de la bruixeria a la vila. L’objectiu és el d’explicar, des d’una perspectiva històrica, 

els processos contra les bruixes que es van fer el segle XVII. 

Dissabte al migdia es farà la ruta històrica teatralitzada Camins de bruixes, 

amb algunes sorpreses durant el camí. A la tarda s’organitzarà una xerrada a 

l'Espai Can Rius amb alguns especialistes sobre el fenomen de la bruixeria  

–entre aquests, l’historiador Pau Castell, màxima autoritat de l’estudi de la caça 

de bruixes a Catalunya–, un contacontes a càrrec de Lídia Clua i un tast  

d’aiguardents tradicionals catalans d’arrel medieval, presentant pel  

sommelier Roger Riera. Diumenge al matí es farà la sortida de les herbes, a  

càrrec d’El senyor de les Plantes, per tal d’aprofundir en els coneixements de  

les herbes remeieres tradicionals. Més informació a www.visiteucaldes.cat.

LES FRANQUESES

Exposicions

Vestíbul de l'Ajuntament

El Congost, de riera a riu.

Fotografies. Fins al 25 de novembre
Roca Umbert i altres espais

Festival Panoràmic. Fins al 27 de 
novembre
Museu de Granollers

Tabula Rasa. Fins al 31 de desembre 

de 2023

In Illo Tempore. Fins al 31 de

desembre de 2023

L'Infern de Dante. Obres de Diaz Alamà i 

Grzegorz Gwiazda. Fins al 5 de febrer

Museu de Ciències Naturals

Agents rurals: Guardians del medi 

natural. Fins al 8 de gener

La vida en moviment. Fins a l'11 de 

desembre

Tu investigues! Fins al juliol de 2023

Can Jonch

Dones en l'oblit. Fins l'1 de desembre

Centre Cívic Nord

Del davantal a la tela, de Roser Roca. 

Fins al 25 de novembre
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

17è Premi de Pintura Paco Merino.

Col·lectiva. Fins al 10 de desembre
Espai Tranquil-Barbany

Mirant el mar, de Bàrbara Fortuna 

Cerrillo. Fins al 25 de novembre
Restaurant llibreria Anònims

#Fotodrac 2022. Fins al 26 de novembre 

Restaurant el Mirallet

Cop d'ull a Lanzarote. Fotografies 
d'Humbert Batlles. Fins al 20 de 

novembre
Artemisia. Art & Tendències

L'origen del traç. Obres de Marina 

Berdalet. Fins al 31 de desembre

GRANOLLERS

DIJOUS, 17

18 h Teatre Auditori de Granollers

A vueltas con los amores. Trobada 

amb Isa Duque, la PsicoWoman
19 h Restaurant llibreria Anònims

Cartografia del rastre. recital poètic 

de Myriam Soteras i Joan Vigo

20 h Cinema Edison

Fantàstik Granollers

DIVENDRES, 18

19 h Alliance Française

Recital de Miquel Pujadó i inauguració 
de l'exposició Femmes en résistance

20 h  Roca Umbert

Microteatre

20 h  Gra

50è Cicle Jazz: Jordi Pegenaute Trio 

20.30 h Cinema Edison

Fantàstik Granollers

DISSABTE, 19

10 h Diferents espais

Granollers Zona Friqui

11.30 h Cinema Edison

Fantàstik Granollers

17 h Plaça Joan Oliver

Can Bassa goes Reggae

18 h Teatre Auditori

Univers. Teatre

20 h  Roca Umbert

Microteatre

DIUMENGE, 20

10 h Plaça de la Corona

Pedalada del riu Congost
18 h  Roca Umbert

Microteatre

19 h Teatre Auditori

Semilla. Teatre

19 h Teatre Auditori

Calidoscopi. Orquestra de Cambra

19 h Cinema Edison

Fantàstik Granollers

DIMARTS, 22

19.30 h Sala Francesc Tarafa

Concert de Santa Cecília: La peça que 

més m'agrada
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