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Segons el sindicat Metges de Catalunya, el seguiment de l'aturada de dimecres a l'Hospital va ser del 75%
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EN PORTADA

Metges de Catalunya convoca dues

jornades de vaga per denunciar "manca de

planificació" i exigir "més personal i recursos"

Milers de metges de tot Catalunya, 

tant d'hospitals com de l'atenció 

primària, van secundar dimecres i 

avui, dijous, la vaga convocada pel 

sindicat Metges de Catalunya i la 

Mesa Sindical de Sanitat de Catalu-

nya per reclamar millores laborals, 

una convocatòria a la qual s'afegia 

dimarts el personal sociosanitari, 

en aquest convocat per la Intersin-

dical i el Consell de Col·legis d'In-

fermeres i Infermers de Catalunya 

(CCIIC). Les reclamacions en tots 

els casos són similars: més plan-

tilla, millores retributives i més 

inversió. Més al detall, els convo-

conveni molt bo per a la sanitat 
concertada, preveu millores per 
a molts col·lectius i per a tots 
els grups professionals", diu la 

presidenta del comitè, Fina Sán- 

chez (CCOO). "Malgrat que com-
partim les reivindicacions, no 
tindria sentit que just després 
de signar un acord de millora 
ens adheríssim a la vaga".

Metges de Catalunya, per la seva 

banda, considera que el conveni 

no recull les seves reivindicacions 

i reclama al Departament de Salut 

"mesures d'efecte immediat" 

davant la "sobrecàrrega assis-
tencial i la falta de facultatius". 

Pablo Velasco, delegat de Metges 

de Catalunya a l'Hospital de Grano-

llers, assenyala que "amb la Covid 
hem vist la realitat sanitària del 
país: més llistes d'espera i una 
qualitat assistencial a la baixa". 

I a l'hospital granollerí, assegura, 

"la falta de facultatius i especi-
alistes és especialment greu en 
comparació amb altres centres 
sanitaris de l'entorn, com l'Hos-
pital de Mataró o el Parc Taulí 
de Sabadell". Velasco considera 

que això respon a una "mala pla-
nificació sanitària", i que tot ple-

gat "es carrega sobre l'espatlla 
dels professionals, obligats a fer 
un sobreesforç continu". 

Els sindicats valoren les darreres 

convocatòries de personal a l'hos-

pital granollerí, però recorden que 

tots els professionals pateixen la si-

tuació de "precarietat", sigui quina 

sigui la seva categoria laboral: infer-

meres, TCAI, auxiliars administrati-

ves, llevadores, personal resident, 

tècnics de radiologia, dentistes, 

pediatres, treballadors socials, con-

ductors, gestors Covid, farmàcia, 

manteniment, informàtica, recerca, 

personal administratiu i també els 

metges. "Tenim una sanitat com-
pletament desbordada i tot el 
personal pateix el col·lapse i el 
desgast", assenyalen des de Metges 

de Catalunya. Si no hi ha acord amb 

el Departament de Salut en les ne-

gociacions que s'estan duent a ter-

me aquests dies, el personal sanita-

ri tornarà a la vaga els dies 1, 2 i 3 de 

febrer amb aturades parcials. i x.l.

Recursos
EL CONSELLER DE SALUT, MANEL

BALCELLS, HA ASSEGURAT QUE EL

departament posarà "tota la voluntat 

de diàleg i d'arribar a acords", però 

ha alertat que els recursos "són els 

que són". El conseller indica que les 

reivindicacions dels professionals 

sanitaris són, "en gran mesura, 

justes després de la pandèmia", 

però recorda que el sistema sanitari 

català "està infrafinançat de fa anys". 

Malgrat això, Balcells s'ha mostrat en 

desacord amb algunes afirmacions 
segons les quals el sistema sanitari 

públic està "a punt de l'extermini". 

Al contrari, ha defensat que

és un sistema "d'excel·lència".

Precarietat en
salut i educació

JORNADA DE VAGA  Desenes de metges de l'Hospital de Granollers es van afegir a la manifestació de Barcelona

n Les propostes de millora concretes 

són més dotació de personal i bai-

xada estructural de ràtios efectives; 

despesa sanitària per càpita homolo-

gable als països de l'entorn europeu; 

recuperació del poder adquisitiu i 

drets anteriors a les retallades; jubi-

lacions voluntàries totals o parcials i 

incentivades als 60 anys; dignifica-

ció de totes les categories laborals i 

del personal MIR i EIR, per no utilit-

zar-los com a "mà d'obra barata" i 

reconeixement de la categoria A1 al 

personal d'Infermeria; una xarxa úni-

ca, pública i 100% gratuïta, i aturar i 

revertir les privatitzacions; retorn a la 

jornada 35 hores setmanals d'abans 

de les retallades, recuperació dels 

fons d'acció social i dels 9 dies d'afers  

personals; un sistema d'ingrés just i  

posar fi a la lentitud en resoldre els 

processos selectius; més seguretat i 

menys agressions als centres de tre-

ball; i un itinerari de carrera professio-

nal just per a tots els col·lectius.

ELS PROFESSIONALS 

RECLAMEN MILLORES 

LABORALS I SALARIALS

cants reclamen una millor plani-ficació de recursos, la retenció del 
talent mèdic, millors retribucions 

per actualitzar el poder adquisitiu, 

formació continuada dels professi-

onals en horari laboral i millora de 

les condicions de treball.

Segons Metges de Catalunya, en 

el cas de l'Hospital de Granollers el 

seguiment de la vaga ha estat del 

75%, sobretot de facultatius, tot i 

que, segons alerta el mateix sindi-

cat, "les xifres enganyen, perquè 
els serveis mínims decretats 
són superiors al nombre de 
professionals que cobreixen els 
serveis els caps de setmana, i en 
alguns casos, com a Urgències, 
no es permet fer vaga".

En el cas de Granollers, el sindi-

cat convocant només té 3 represen-

tants dels 25 que formen el comitè 

d'empresa. La resta –CCOO, amb 10 

delegats; la UGT, amb 6; i SATSE, 

amb 2– no s'han adherit a la vaga, 

perquè fa només 10 dies van signar, 

juntament amb la patronal, el tercer 

conveni col·lectiu de la sanitat con-

certada del SISCAT. Aquest conveni, 

negociat durant dos anys, preveu 

millores en diferents àmbits i un 

increment de les retribucions del 

8,9% en el període 2021-2024, xi-

fra que podria augmentar en funció 

de l'evolució del PIB i de l'IPC. Tam-

bé un augment de la retribució de 

les guàrdies dels metges i la creació 

d'un règim d'especial dedicació vo-

luntària a la infermeria per pal·liar 

la manca de professionals. "És un 

Els docents reclamen
revertir les retallades

Els sindicats alerten que 

la manca de professionals 

a Granollers és superior

a la majoria d'hospitals

n El personal docent funcionari, 

interí i laboral de l'ensenyament 

públic també ha convocat dues 

jornades de vaga aquesta setma-

na –dimecres i dijous–. L'aturada 

la va convocar inicialment USTEC, i 

finalment s'hi han acabat adherint 

la majoria de les organitzacions 

sindicals del sector (Intersindical, 

CGT, USOC, Professors de Secun-

dària, CNT Ensenyament i CCOO). 

La reivindicació principal, en 

aquest cas, és "revertir les reta-

llades aplicades els darrers anys, 
incrementar el nombre de pro-

fessionals i la millora de les con-

dicions laborals". 

El conseller d'Educació, per la 

seva banda, ha defensat que "ja 

s'han revertit la majoria de re-

tallades", tot i que ha admès que 

queden "serrells pendents, ca-

lendaritzats per al 2023 i 2024", 

com la recuperació dels estadis a 

sis anys i l'equiparació salarial per 

als professors d'FP. Els sindicats ho 

consideren "insuficient" i dema-

nen incorporar altres temes, com 

la reducció de dues hores lectives 

per als docents majors de 55 anys, 

la negociació del calendari escolar 

i un pacte d'estabilitat docent. 

El Casal del Mestre de Granollers 

i el Vallès Oriental assegura que les 

negociacions dels darrers mesos 

"no han donat fruit", de mane-

ra que "cal tornar a reivindicar el 

que l'educació de qualitat reque-

reix: una millor inversió, acabar 

amb les retallades, negociar els 

calendaris en lloc d'imposar-los i 

estabilitzar el personal interí". 

Un altre col·lectiu que ha fet 

sentir la seva veu és la Plataforma 

d'Interines Docents de Catalunya 

(PINDO), una associació de docents 

interins creada arran de "la preca-

rització del sector" i de la "sensació 

d'abandó per part dels represen-

tants sindicals". El grup denuncia 

la situació de frau de llei en què 

es troben molts interins després 

d'acumular contractes laborals 

durant més de tres anys i exigeix 

la fixesa d'aquests professionals. 

PINDO lamenta que els processos 

selectius impulsats fins ara no ga-

ranteixen l'estabilitat dels interins, 

ja que "els processos són oberts i 

les places que s'ofereixen són del 

tot insuficients". Això, asseguren, 

"aboca al carrer milers d'interins 

amb indemnitzacions ridícules".

Finalment, també s'ha unit a la 

vaga el Sindicat d'Estudiants per 

reclamar una "educació pública 

i de qualitat". El col·lectiu critica  

"taxes universitàries abusives, 

ràtios massa elevades i manca de 

professionals de la salut mental".
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Més entrevistes a l'ArxiuL'Anònims parla dels maquis amb González Devís
Amb motiu de la commemoració dels 
bombardejos de gener de 1939, l'Arxiu 
Municipal de Granollers posa a l'abast de 
la ciutadania, a través del seu web, un nou 
paquet de 16 entrevistes a testimonis.

Raül González Devís és professor de Geografia i Història i doctor per 
la Universitat Rovira i Virgili, i especialitzat en la resistència armada 
antifranquista i en processos de violència política. L'autor de Maquis i 

masovers serà dissabte (18 h) serà al restaurant llibreria Anònims per 
parlar de maquis, la lluita armada i la resistència contra Franco.

SOCIETAT

La junta de portaveus de l'Ajun-
tament de Granollers ha acordat 
iniciar el procediment per atorgar 
les Medalles de la Ciutat 2022 a la 
Fundació Hospital Asil de Grano-
llers i a Montserrat Medalla, així 
com reconèixer, a títol pòstum, a 
Vicenç Sáez de Tejada i Escandón 
i Salvador Estany Bassa. El ple de 
gener de la setmana vinent està 
previst que hi doni el vistiplau.

Es distingeix la Fundació Pri-

vada Hospital Asil de Granollers

en commemoració del centenari 
de l'edifici històric, que va signifi-
car una fita clau dins la trajectòria 
de servei a la ciutat i a la comarca, 
tant en l'atenció sanitària com so-
ciosanitària. El nou hospital-asil 
es va inaugurar el 25 de juliol de 
1923 per substituir les velles ins-
tal·lacions de l'antic convent dels 
Caputxins. Es tractava d'un hospital 
modern, a la mida d'una ciutat que 
creixia i que necessitava dotar-se 
d'equipaments adequats. El conjunt 
hospitalari estava format per dos 
pavellons: el de Sant Jaume, dedi-
cat a hospital, i el de Santa Faustina, 
que acollia l'asil, units per un cos 
central, el pavelló de Sant Enric, on 

hi havia el convent i altres serveis. 
L'edifici va ser dissenyat per l'ar-
quitecte Josep M. Miró i Guibernau, 
i és l'únic conjunt modernista de la 
ciutat. El projecte va ser possible 
gràcies a l'empenta de Francesc 
Ribas i els membres de la Junta de 
Reforma, a la col·laboració de mol-
tes persones i entitats de la ciutat 
implicades en l'obtenció de fons per 
a les obres i també a les contribuci-
ons econòmiques de moltes famí-
lies de Granollers. També l'import 
obtingut per la venda del retaule 
de Sant Esteve i el de Sant Sebastià 
i Sant Eloi a la Junta de Museus de 
Barcelona va servir per finançar la 
construcció del nou hospital i asil.

Aules d'Extensió Universitària per 
a la Gent Gran del Vallès Oriental i 
assisteix a les classes de la Univer-
sitat Popular de Granollers.

En el record
Vicenç Sáez de Tejada i Escandón

(1960-2022) serà distingit, a títol 
pòstum, pel seu activisme social i 
compromís amb la vida cultural i 
associativa de Granollers. Arribat a 
Granollers, al barri de Sant Miquel, 
de ben petit, l'any 1962, va estudiar 
a l'Escola Pia i a l'EMT. De molt jove 
ja es va començar a implicar en les 
lluites veïnals del barri i va formar 
part de l'AV. També va participar 
en les primeres eleccions munici-
pals de l'any 1979, quan va ocupar 
el lloc 17 en la llista del PSUC. Gai-
rebé tota la seva vida professional 
la va dedicar a l'àmbit de la cultura, 
tant des de l'Ajuntament i el Teatre 
Auditori de Granollers, com des de 
Tríptic, l'empresa que va fundar 
l'any 1986. Els darrers 14 anys va 
estar vinculat professionalment al 
TAG, en la darrera etapa com a co-
ordinador d'activitats externes.

Persona molt implicada en 
la vida cultural i associativa de 
Granollers, va participar en nom-
broses entitats i va ser mpulsor 
de grans iniciatives que han con-
tribuït al dinamisme cultural de 
Granollers. Entre d'altres, va ser 
un dels promotors de la Festa Ma-
jor de Blancs i Blaus. Més enllà del 

Montserrat Medalla rebrà la 
distinció pel seu compromís amb la 
llengua i la cultura catalana, que ha 
exercit tant des del vessant docent 
com d'activista i creativa. Medalla 
ha estat mestra de català en diver-
ses escoles i centres d'ensenya-
ment –EMT, Joan Sanpera de les 
Franqueses i Centre de Normalit-
zació Lingüística del Vallès Orien-
tal–. Va estudiar Filologia Catalana 
(UAB), Humanitats (UOC) i Escrip-
tura Creativa (Ateneu Barcelonès). 
Sempre activa en el món de la llen-
gua i la literatura, ha participat en 
certàmens literaris, en alguns dels 
quals ha estat premiada; ha coor-
dinat tertúlies literàries en biblio-
teques i ha fet conferències sobre 
literatura per a les Aules d'Exten-
sió Universitària per a la Gent Gran. 
Ha col·laborat com a articulista en 
mitjans de comunicació locals, com 
SomGranollers, i és autora dels tí-
tols publicats per Editorial Alpina 
La paella voladora (2021), un conte 
il·lustrat per Maria Ripol, i el recull 
Nit de nuvis i altres relats (2019); 
també és coautora del llibre De 

Sant Francesc a la Tarafa (2013) i 
va participar en el volum de diver-
sos autors Granollers, setze històri-

es d'una ciutat (2020).
Com a persona compromesa 

amb el món associatiu, ha fet de 
voluntària en diverses entitats 
(Càritas, Amics d'Àfrica, voluntari-
at educatiu); ha format part de les 

RECONEIXEMENTS LA MEDALLA DE LA CIUTAT TAMBÉ ES LLIURARÀ, A TÍTOL PÒSTUM, A VICENÇ SÁEZ DE TEJADA I SALVADOR ESTANY

Granollers reconeixerà Montserrat 

Medalla i la Fundació Hospital Asil

L'acte de lliurament se

celebrarà el 2 de març, 

a les 19 h, al Teatre 

Auditori de Granollers

AJUNTAMENT

HOMENATJADA  Montserrat Medalla, pel compromís amb la llengua catalana

ADHESIONS A LA PETICIÓ

L'Hospital presenta 

candidatura a la 

Creu de Sant Jordi

Amb motiu del centenari de l'edi-
fici històric, l'Hospital General de 
Granollers ha obert una candida-
tura per aspirar a la Creu de Sant 
Jordi, el màxim reconeixement que 
atorga la Generalitat a persones o 
entitats que, pels seus mèrits, han 
prestat serveis destacats al país. 
Aquesta candidatura homenatja els 
100 anys de l’hospital modern i "la 

voluntat històrica de millorar el 

benestar i la qualitat de vida de 

la població, sempre caracteritza-

da per ser una institució prope-

ra, oberta i compromesa social-

ment amb el seu entorn en totes 

les seves dimensions", indiquen 
des de l'Hospital.

Per tenir més opcions de rebre 
el reconeixement de la Generalitat, 
l'Hospital fa una crida a rebre ad-
hesions a la candidatura, ja sigui a 
títol personal o d'entitats. Per fer-
ho, cal completar un formulari que 
es pot trobar adjunt a la notícia 
sobre aquest tema de www.som-

granollers.cat i enviar-lo a comuni-

cacio@fphag.org.
Aquesta és només una de les ac-

cions que s'emprendran per com-
memorar el centenari, per al qual 
també s'està elaborant un llibre i 
un documental de la trajectòria de 
l'Hospital. L'acte central se celebra-
rà el 25 de juliol, coincidint amb la 
inauguració fa 100 anys de l'edifici 
històric. L'activitat més propera, 
però, serà una cursa i caminada pre-
vista per al 16 d'abril. 

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)

món de la cultura, també va con-
tinuar participant amb entitats de 
diversos àmbits, com el col·lectiu 
EnRaonar i Granollers Pedala –de 
la qual va ser president–.

Salvador Estany i Bassa (1942-
2022) també rebrà la medalla 
de la ciutat títol pòstum, com a 
fundador del moviment escolta a 
Granollers i pel seu compromís i 
activisme cívic i polític. Vador Es-
tany era enginyer i doctor en Fi-
losofia i Ciències de l'Educació. Va 
ser professor de l'Escola Municipal 
del Treball durant gairebé 50 anys. 
Persona inquieta i compromesa 
amb l'educació, la cultura i el país, 
al llarg de la seva vida va participar 
en nombroses iniciatives cíviques, 
culturals i també polítiques. L'any 
1958 va fundar, juntament amb 
Joan Castellsagué i Rafael Oller, 
el moviment escolta a Granollers. 
També va ser un dels impulsors de 
l'Assemblea de Catalunya a la ciu-
tat i va ser un dels ponents del Con-
grés de Cultura Catalana que es va 
fer a Granollers l'any 1977. Estany 
és autor del llibre Escoltisme a Gra-

nollers, 1958-1969 i de diversos 
articles a la revista Ponències del 
Centre d'Estudis de l'AC, així com a 
mitjans de la comarca, com el Som.

L'acte de lliurament de les Me-
dalles de la Ciutat tindrà lloc el 2 
de març a les 19 h al Teatre Audi-
tori de Granollers. M.E.
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Un estudi liderat pel Servei de 

Dermatologia de l'Hospital de 

Granollers ha alertat d'un possi-

ble repunt de casos de tinya vin-

culat a talls de cabell amb degra-

dats i rasurats, especialment de 

moda entre els joves, una moda 

que els fa acudir més sovint a la 

perruqueria. Arran de la detecció 

d'aquests casos, l'Acadèmia Espa-

nyola de Dermatologia alertava 

sobre l'expansió del fong en qües-

tió, el Trychophyton tonsurans, 

a les perruqueries de l'Estat. Els 

gremis del sector no han trigat a 

reclamar cautela a l'hora de valo-

rar l'estudi i insisteixen que la in-

cidència és minoritària.

Leonardo Bascón, metge del 

servei de Dermatologia de l'Hos-

pital de Granollers i un dels autors 

de l'estudi, explica que feia temps 

que veien casos de tinya en per-

sones que s'han tallat els cabells 

amb màquina rasuradora elèctri-

ca a una perruqueria. Els pacients 

que formen part de l'estudi ha-

vien passat per una perruqueria 

dues setmanes abans i, per tant, 

"la hipòtesi de l'estudi és que 

les màquines o les tovalloles no 

s'hagin esterilitzat adequada-

ment i l'utensili estigui conta-

minat", indica el dermatòleg.

En una setmana de crida, l'estudi 

va recollir 107 casos, de manera que 

els autors consideren que "aquests 

són la punta de l'iceberg" i que la 

incidència pot ser important. "La 

pilota ara està a la teulada de Sa-

lut Pública, que hauria d'indagar 

SALUT  EL SECTOR DE LA PERRUQUERIA RECLAMA CAUTELA DAVANT L'ESTUDI LIDERAT PER L'HOSPITAL

Un estudi alerta d'un repunt de 

casos de tinya vinculat als rasurats
La CUP Granollers ha proposat 

la municipalització del Servei 

d'Atenció Domiciliària (SAD) per 

millorar l'atenció a les persones 

que, per raó d'edat, dependèn-

cia o discapacitat, tenen limitada 

l'autonomia per fer activitats bà-

siques de la vida diària o reque-

reixen atenció permanent, tal com 

s'ha fet en altres municipis cata-

lans els últims anys. “Podria or-

ganitzar-se com una cooperati-

va, de la qual participessin tant 

l'Ajuntament com els mateixos 

professionals del servei”, diu Jo-

sep Maria Gontan, candidat de la 

CUP a les municipals. Gontan ho 

eplicava dimarts en una acció de 

suport a la vaga del sector públic 

–tant de salut com d'educació–, 

on també ha defensat la impor-

tància dels serveis públics en un 

moment en què els professionals 

d'aquests àmbits denuncien pre-

carietat, sobrecàrregues de treball 

i manca continuada de recursos. 

“Defensar allò públic és garan-

tir que tothom, sigui del barri 

que sigui, tingui la mateixa ac-

cessibilitat als serveis públics”, 

diu Gontan, qui afegeix que “no 

hem de deixar que els sanitaris 

siguin herois, sinó que se'ls ha 

de retribuir com es mereixen i 

abaixar les ràtios que correspo-

nen a cada metge i infermer”.

Servei de qualitat de l'aire
D'altra banda, el grup també ha 

denunciat que el trasllat del servei 

de pediatria del CAP Vallès al CAP 

de Sant Miquel fa uns anys “ha su-

posat una pèrdua de qualitat del 

servei, amb una evident manca 

de recursos”, i que Granollers re-

gistra 33 morts prematures cada 

any per contaminació atmosfèri-

ca. “L'Ajuntament té una gran 

responsabilitat en això; hauria 

d'avisar cada vegada que hi ha 

un episodi de contaminació ele-

vada i informar de les mesures 

a prendre”, diu Gontan. Per això 

la CUP també proposa la creació 

d'un servei municipal de la quali-

tat de l'aire, amb un pla d'actuació 

sempre que hi hagi un repunt de 

contaminació atmosfèrica.   x.l.

EL GRUP MOSTRA EL SUPORT A LA VAGA DE METGES I EDUCADORS

La CUP proposa municipalitzar 

el servei d'atenció domiciliària

quins utensilis poden estar con-

taminats", opina Bascón. La tinya 

és un fong que provoca una infecció 

al cuir cabellut que es manifesta en 

forma d'irritacions cutànies i des-

camacions, si no es tracta a temps, 

febre i, fins i tot, clapes.

Les federacions de professionals 

de la imatge de l'Estat han respost 

amb un comunicat en què recla-

men "cautela i prudència a l'ho-

ra de valorar les dades de l'es-

tudi, que ha detectat un nombre 

limitat de casos". A més, qüestio-

nen que es pugui parlar "d'un brot 

que s'estigui produint de mane-

ra generalitzada, quan s'han de-

tectat 107 casos en un període 

en què hi ha hagut un mínim de 

270 milions de serveis de perru-

queria". A més, asseguren que no 

hi ha "cap tipus de responsabili-

tat ni relació causal directa" en-

tre els casos i les perruqueries de 

baix cost ni les perruqueries en ge-

neral, i que en la majoria d'establi-

ments es compleixen els protocols 

higiènics i sanitaris.  m.e.

arxiu

RASURATS  Cal més manteniment
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Com evolucionaran els mitjans 

audiovisuals en el futur. Aquesta 

és la pregunta que Jaume Roures, 

productor de cinema i fundador 

del grup Mediapro, va mirar de 

respondre dilluns en una nova ses-

sió del cicle Debats al Casino, con-

duïts per l'advocat Ramon Font. 

Roures va abordar la irrupció de 

les plataformes de pagament en el 

sistema audiovisual i va assegurar 

que "les noves ofertes d'entre-

teniment audiovisual no para-

ran de créixer". Aquest model 

de consum, deia, "no és una rup-

tura amb el model de televisió 

convencional, sinó un comple-

ment", i recordava que la televisió 

encara té un consum elevat, de 

tres hores diàries de mitjana. "Les 

plataformes tenen èxit perquè 

ofereixen continguts atractius, 

de molta qualitat i a un preu 

assequible, i no es quedaran en 

l'àmbit de les sèries i el cinema, 

sinó que aviat entraran també 

en el món dels esports".

També remarcava que Europa 

ha deixat perdre l'oportunitat de 

generar una oferta audiovisu-

al potent, entre d'altres perquè 

"aquí no es treballa una cultu-

ra audiovisual als currículums 

escolars". "Amèrica ha tingut 

el domini cultural durant molts 

anys gràcies al cinema i la tele-

visió, i ara també passa amb les 

plataformes de continguts au-

diovisuals".

Roures també va tractar a la re-

lació entre el futbol i l'audiovisual. 

"El futbol no té competència en 

l'àmbit de l'espectacle, perquè 

no hi ha espòiler possible, mai 

saps com acabarà un partit". Per 

això, deia, "és tan atractiu per 

talunya. Però alertava: "el que ga-

ranteix la continuïtat d'aquests 

mitjans locals és la seva inde-

pendència, no la submissió als 

dictats d'un ajuntament o un 

poder polític".   

Finalment, Roures va assenya-

lar tres projectes immediats que 

hauria d'afrontar l'audiovisual ca-

talà per guanyar més força. Serien 

impulsar el hub de les Tres Xeme-

neies com un centre de referència 

en investigació i creació de la pro-

ducció digital; impulsar un gran 

festival de cinema a Barcelona, 

entès com un mercat de l'audio-

visual per potenciar la indústria 

del sector, i potenciar la formació 

d'actors i professionals per poder 

competir arreu del món.

Llarga trajectòria
Mediapro és líder mundial en con-

tinguts multimèdia i destaca en in-

tegració de continguts, producció 

i distribució, amb 7.000 treballa-

dors i 53 oficines arreu del món. 

Abans de Mediapro, Roures va 

participar en el desenvolupament 

de TV3, on va ser responsable de 

producció de notícies i esports, i 

també va dirigir el departament 

de televisió a Dorna, l'empresa 

que produeix MotoGP.

També va impulsar el diari Pú-

blico i la cadena La Sexta, i ha pro-

duït pel·lícules reconegudes com 

Los lunes al sol, El buen patrón, 

Midnight in Paris, Vicky Cristina 

Barcelona o Salvador, entre moltes 

altres. "La pandèmia va clavar 

una bona bufetada a les sales 

de cinema tradicionals, que han 

perdut més de la meitat d'espec-

tadors en tres anys; ja veurem si 

se'n surten", deia Roures.  x.l.

a tanta gent", fins al punt que el 

negoci que es genera al seu vol-

tant entre patrocinis i publicitat 

supera els 20.000 milions d'euros 

cada any a Europa. Malgrat això, 

deia el productor, "els qui tenim 

responsabilitat en l'audiovisual 

no hem de veure el futbol només 

com un negoci, sinó com un ele-

ment de cohesió social". També 

assenyalava que les noves ofertes 

d'oci, com Twitch, aniran creixent 

en el futur, i que, malgrat ser com-

petència de la televisió, seran alho-

ra productes "complementaris".

Mitjans locals
Entre l'oferta audiovisual, els mit-

jans locals són els que tenen un 

futur més garantit. "La proximi-

tat sempre és un plus, i tracten 

coses que els altres mitjans no 

tracten, amb un to més proper i 

que l'audiència entén, i un mer-

cat publicitari propi", deia Rou-

res, qui posava en valor la força de 

la televisió i els mitjans locals a Ca-

El Centre d'Estudis de Granollers 

impulsa avui, dijous (19 h), la pre-

sentació a la ciutat del llibre Histò-

ria dels papes (Ed. Fragmenta), que 

l'historiador granollerí Diego Sola 

va publicar l'any passat. També hi 

participarà Jaume Dantí, catedrà-

tic d'Història Moderna a la Univer-

sitat de Barcelona, on Sola també 

exerceix de professor. La Història 

dels papes no és la primera incur-

sió de Sola en el camp de la divul-

gació de la història de les religions. 

L'any 2017 ja va publicar Europa 

se desangra. Las guerras de religión 

(Bonalletra Alcompás – EMSE).

Sola manté que no es pot enten-

dre la configuració dels actuals es-

tats europeus sense el paper dels 

diferents papes al llarg de la histò-

ria en les guerres de religió, en el 

dret de successió dels monarques 

més importants d'Europa, en la 

puixança i caiguda dels imperis 

més poderosos o en la configura-

ció de l'ideari teològic i cosmogò-

nic que ha dominat Europa durant 

una bona colla de segles. El llibre 

vol presentar la història de l'Esglé-

sia catòlica des de la seva fundació 

fins avui dia, exposant les llums i 

les ombres que aquestes figures 

han tingut al llarg de la història 

d'Occident i dels Països Catalans.  

L'assalt de Granollers per uns 

3.000 carlins el 17 de gener de 

1875 és un dels fets històrics més 

traumàtics de la història de la ciu-

tat i també un dels episodis més 

significatius de la tercera guerra 

carlina a Catalunya (1872-1876). 

Aquest assalt ja va ser motiu 

d'una primera ponència presen-

tada en el Centre d'Estudis l'octu-

bre de 1981. Aquest dijous, però, 

l'activista cultural Josep M. Far-

nés –autor, entre altres estudis, 

de l'article L'assalt de Granollers 

pels carlins publicat a Ponències 

l'any 1984– en va donar més de-

talls en una conferència organit-

zada per Centre d'Estudis de Gra-

nollers al Museu.

Farnés va presentar noves 

aportacions sobre l'atac i les atro-

citats sobre la població civil, grà-

cies a la troballa d'una narració, 

en primera persona, del cap de 

l'exèrcit carlí del Principat, Rafael 

Tristany, que recull la seva pla-

nificació plena de detalls desco-

neguts, i la defensa relatada per 

Serapio Noval, comandant militar 

de la caserna de Granollers, que 

completa el relat de la batalla –els 

batallons que hi prenen part, els 

diversos incendis, els presoners, 

els ostatges, les morts i els ferits–. 

De fet, el mateix Tristany tria Gra-

nollers com a població important 

per atacar i distreure l'atenció 

per evitar un atac a Olot, la capi-

tal del carlisme al país. La supe-

rioritat de l'exèrcit carlí –3.000 

soldats– per a una ciutat d'uns 

4.600 habitants i 300 militars per 

defensar-la va fer que l'atac fos 

debastador, amb morts saquejos 

i tota mena d'atrocitats sobre la 

població civil. 

Més detalls de l'atac 

dels carlins a la ciutat

arxiu

DIVULGACIÓ  EL PRODUCTOR I IMPULSOR DE MEDIAPRO VA SER DILLUNS ALS DEBATS AL CASINO HISTÒRIA  PONÈNCIA DE JOSEP M. FARNÉS I EL CENTRE D'ESTUDIS

"Els mitjans locals només
viuran si són independents"

JAUME ROURES

Diego Sola presenta a La 

Gralla 'Història dels papes'
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Amb motiu del Dia Europeu de la 

Mediació, el 21 de gener, la Sala 

Tarafa ha acollit unes jornades 

impulsades pel Servei de Media-

ció Comunitària de l'Ajuntament 

de Granollers. Una seixantena 

d'alumnes, mediadors i mediado-

res escolars, dels instituts Celes-

tí Bellera, EMT, Educem i Marta 

Estrada han participat del taller 

La pau s'aprèn. L'enfocament res-

tauratiu relacional i la mediació, 

acompanyats del professorat que 

lidera el projecte de mediació es-

colar als seus centres.

El taller es va iniciar amb una 

presentació teòrica sobre l'enfo-

cament restauratiu relacional i la 

mediació, a càrrec de Mònica Al-

bertí i Elisenda Gonzàlez, que van 

fer èmfasi en la importància de 

donar veu a les persones i no jut-

jar-les, facilitar l'expressió de pen-

saments, sentiments, afectacions i 

necessitats i, finalment, promoure 

la cerca d'estratègies per poder 

donar-hi resposta.  

L'Hospital de Granollers ha pospo-

sat la jornada de portes obertes al 

nou edifici compacte que es desti-

narà a Urgències, prevista inicial-

ment per aquest dissabte. Fonts del 

centre han explicat que falten "al-

guns serrells" per poder garantir 

que l'edifici compleix totes les nor-

matives de seguretat tant per a pro-

fessionals com per a usuaris. Així, 

també s'ha endarrerit l'entrada en 

funcionament, que inicialment es-

tava fixada per al proper dimarts. A 

l'espera de poder fixar el calendari 

definitiu, tant la jornada de portes 

obertes com el procés de trasllat 

de les Urgències són imminents. 

El nou edifici permetrà ampliar 

els punts d'atenció d'Urgències, de 

manera que passarà dels 55 actuals 

a 90. A més, els professionals de la 

casa han destacat la "funcionalitat 

i l'equipament" de cada box. Hi 

haurà més maquinària, per exem-

ple, per a pacients amb immuno-

depressió i necessitats d'atenció 

continuada.  m.e.

Creu Roja Granollers, arran del 

fred intens dels darrers dies, ha 

ampliat amb 7 places l'alberg de 

transeünts que té a les seves ins-

tal·lacions, i que se sumen als 13 

llits habituals –que gairebé mai 

tenen places sobrants–. Es tracta 

d'un acolliment coordinat amb 

Serveis Socials de l'Ajuntament, 

que a principis de setmana va 

organitzar un dispositiu d'emer-

gència per donar allotjament a 

persones sense sostre. El recurs 

funciona de 20 a 8 h, com a un re-

fugi on poden dormir sense fred, 

puguin menjar i dutxar-se. L'any 

passat van dormir-hi més de 130 

persones diferents. Les 7 places 

addicionals es mantindran mentre 

els termòmetres marquin tempe-

ratures a l'entorn dels 0 graus.

L'Ajuntament de Granollers va 

comprar el 2019 una casa a Palou 

per fer-hi un alberg per emergèn-

cies habitacionals. La crisi dels 

subministraments ha fet aturar 

el projecte, que el govern espera 

poder reprendre més endavant.

No sempre, però, les persones 

sense sostre volen anar a un al-

berg. En alguns casos, a banda 

dels problemes econòmics, el 

sensellarisme es vincula a per-

sones que tenen alguna malaltia 

mental o alguna addicció.  El pro-

jecte Sense Llar de la parròquia 

de Bellavista treballen perquè es 

trobin solucions en aquests casos.

Projecte Sense Llar Bellavista
De fet, aquesta setmana, el rector 

de Bellavista, Pepe Baena, aler-

tava de dues persones que, tot i 

el frec i la pluja, dormien en un 

carrer de Granollers. "La policia 

ens les havia enviat per falta 

de recursos municipals. Els al-

bergs estaven asfixiats de tanta 

gent", diu Baena.

L'equip de Sense Llar de Be-

llavista debatia la possibilitat 

d'habilitar el local parroquial 

per acollir algunes persones ne-

cessitades, davant "la lenta bu-

rocràcia dels ajuntaments de 

la zona". Finalment, dues volun-

tàries van passar la nit amb els 

transeünts. "Som conscients que 

nosaltres només podem posar 

un granet de sorra pels pocs re-

cursos que tenim. Però si acon-

seguim que unes sis persones 

s'escalfin i dormin sota un sos-

tre val la pena", diu Baena. 

"Volem que els municipis i 

el Consell Comarcal es posin 

d'acord i facin una política so-

cial coherent d'habitatge, per-

què tothom hi té dret", reclama-

va a VOTV una de les voluntàries 

de la Parròquia de Bellavista, 

Dèlia Biezma. De fet, Creu Roja 

alerta que alguns dels usuaris de 

l'alberg hi fan estades més llar-

gues perquè hi ha un problema 

d'habitatge endèmic.  m.e.

SERVEIS SOCIALS  MOSSÈN BAENA, DE BELLAVISTA, ALERTA DELS CASOS DE SENSELLARISME EDUCACIÓEQUIPAMENTS

Un taller mostra 

la importància de 

donar veu sense 

jutjar i la mediació

Posposada la

jornada de portes 

obertes del nou 

edifici d'Urgències

Arran del fred, Creu Roja amplia 

places per a persones sense sostre

"La burocràcia és massa
lenta. Volem que municipis
i Consell Comarcal es posin
d'acord per fer polítiques" 
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La T-Mobilitat, el nou sistema 

per viatjar a la xarxa de transport 

públic de l'àrea de Barcelona, ha 

integrat aquesta setmana més de 

170 línies de bus urbà i interurbà 

de la demarcació, en concret bona 

part de la xarxa que opera Sagalés. 

D'aquesta manera, el nou sistema 

de validació sense contacte ja fun-

ciona a prop del 90% de la xarxa 

de bus de les sis corones de l'ATM. 

Des de mitjans de desembre, la 

T-Mobilitat es pot sol·licitar i ad-

quirir també a la seu de l'Associ-

ació de Municipis per la Mobilitat 

i el Transport Urbà (AMTU), situ-

ada al carrer Josep Umbert 92-94 

de Granollers. L'horari d'atenció 

al públic de l'oficina de l'AMTU 

a l'entorn de Granollers disposin 

d'un punt d'atenció presencial 

més proper per adherir-se a la 

T-Mobilitat i fer gestions del nou 

sistema. 

Entre les noves línies que s'in-

corporen a la T-Mobilitat desta-

quen els serveis urbans de Man-

resa, Granollers i Cardedeu; i les 

línies interurbanes que connec-

ten el Vallès i el Maresme amb 

Barcelona. L'ATM ha anunciat 

que les pròximes setmanes també 

s'afegirà a la T-Mobilitat el trans-

port urbà de Vic i serveis del nord 

del Maresme, línies que tenen 

tecnologies diferents i que han re-

querit solucions tècniques "més 
complexes". 

és de dilluns a dijous de 9 a 18 h 

i els divendres de 9 a 15 h. Aquest 

punt habilitat fora de Barcelona 

facilita que les persones que viuen 

arxiu

MOBILITAT  TARGETA PER VIATJAR PER LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE BARCELONA

La T-Mobilitat integra els busos 
urbans i interurbans de Sagalés

T-MOBILITAT  Vàlida per al Sagalés

Amb l'objectiu de diversificar 
l'oferta turística de la demarcació 

de Barcelona i fomentar la mobili-

tat sostenible, la Diputació i Renfe 

posaran en marxa aquesta prima-

vera sis trens turístics temàtics 

que uniran Barcelona amb altres 

ciutats metropolitanes per donar 

a conèixer els seus atractius. Un 

d'aquests trens turístics tindrà 

com a destinació Granollers i el 

Vallès Oriental, on s'oferiran ex-

periències de "natura i relax". 

Els detalls d'aquest paquet turís-

tic vallesà encara s'estan tancant 

amb els operadors privats.

La previsió és que els trens, amb 

capacitat per a uns 100 passatgers, 

surtin de l'estació de França de 

Barcelona els dissabtes de maig, 

juny, setembre i octubre. Els trens 

oferiran una jornada –de 9 a 20 

h– d'experiències relacionades 

amb l'enoturisme, la gastronomia, 

el modernisme, el termalisme o la 

cultura marinera, entre d'altres, de 

manera que "l'experiència del vi-
atge no comenci al lloc de desti-
nació, sinó al mateix tren temàtic 
que acompanyarà els visitants 
durant la ruta". Els bitllets, al preu 

de 50 euros, es podran comprar al 

mateix web de Renfe, i el preu in-

clourà no només el desplaçament, 

sinó les activitats previstes a cada 

una de les rutes proposades.

Renfe i la Diputació
impulsen un tren turístic
al Vallès Oriental

Segons Núria Marín, presidenta 

de la Diputació de Barcelona, l'ob-

jectiu de la iniciativa és dispersar 

els turistes per tota la demarcació, 

"acostar les persones que venen 
a visitar Barcelona al territori 
perquè així el puguin conèixer 
i gaudir". En aquest sentit, deia, 

"la corporació aposta per un tu-
risme verd, sostenible i amable 
amb el territori; que tingui un 
impacte positiu en l'entorn".

A banda de la ruta projectada a 

Granollers i el Vallès Oriental, pen-

sada per a tots els públics, també 

hi ha previstes cinc destinacions 

més: a Vilanova i la Geltrú i Sitges 

per descobrir el mar de la costa 

barcelonina; a Terrassa per foto-grafiar el modernisme; a Badalona 
per conèixer un mar d'històries; a 

Mataró i Canet de Mar per recórrer 

la ruta dels modernistes gourmets; 

i a Sant Sadurní d'Anoia per visitar 

els principals cellers i tastar els 

vins escumosos del territori. i

L'Ajuntament de Granollers està 

ultimant aquesta setmana la ins-

tal·lació de senyalització als vials 

que enllacen amb la ronda Sud i la 

carretera del Masnou per prohibir 

el pas de camions de gran tonatge. 

Un cop estigui del tot col·locada 

s'acordarà amb la Generalitat el dia 

en què es destaparan els senyals i 

entrarà en vigor la prohibició, que 

serà "en qüestió de dies", diu el 

regidor de Mobilitat, Juanma Sego-

via. En relació amb les queixes de 

l'empresariat, que ha qüestionat 

la mesura, Segovia recorda la ne-

cessitat de pacificar el trànsit de la 

ronda, per on circulen diàriament 

3.300 camions, dels quals el 60% 

no tenen ni origen ni destinació 

als polígons de la ciutat. "És una 
mesura llargament reivindicada 
i treballada, i s'han establert al-
ternatives per als camions que 
només estaven de pas", recorda. 

La prohibició de camions a 

la ronda Sud és "imminent"
Renfe ha instal·lat equips de vide-

ovigilància intel·ligent a 22 esta-

cions de Rodalies, entre les quals 

Granollers Centre. El sistema, amb 

tecnologia d'analítica i intel·ligèn-

cia d'imatges, permet conèixer què 

passa a les estacions en temps real 

i detectar, de manera automatitza-

da, incidents relacionats amb la se-

guretat, com caigudes de persones 

i objectes a les vies, incendis, actes 

vandàlics o el frau en l'accés. 

Videovigilància 

intel·ligent a

l'estació de tren
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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
16/01 Santiago Luna Rubiales  47 anys 
16/01 Maria Ribas Peipoch  98 anys 
18/01 Antonio González Torrecillas 80 anys 
18/01 Rosario Nieto Funes  81 anys
18/01 Gregorio Navarra Bosque  79 anys 
18/01 Mercedes Rodés Fossas  82 anys
18/01 María Pérez García   76 anys
18/01 Azucena Aranda Ureña  88 anys 

19/01 Antonio Batalla Calvo  88 anys 
19/01 Antonio Jurado González  82 anys 
19/01 Antònia Figueras Santacana 92 anys 
20/01 María Santos Acosta  89 anys 
21/01 Ramón Ortigosa Yélamos  88 anys
21/01 Ángel Guardado Leal  88 anys 
22/01 Mercè Poy Estil·les  80 anys 
23/01 Antonio Esteban Andrés  90 anys

"Els periodistes no ens podem 

convertir en transmissors de 

discursos d'odi i discriminació". 
Aquesta és la premissa de la qual 
partia Carles Prats, en represen-
tació del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, en una xerrada dime-
cres a la sala Nau B1 de Roca Um-
bert, en el marc d'una trobada de 
professionals de la Xarxa Audiovi-
sual Local (XAL) i el Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC) sobre 
la normativa electoral en l'àmbit 
audiovisual de cara a les eleccions 
municipals del 28 de maig.

Prats oferia la ponència Reco-

manacions deontològiques sobre 

cobertures electorals i tractament 

de l'extrema dreta, en el marc de la 
qual recordava obvietats, com que 
"s'ha de deixar treballar als pe-

riodistes", i denunciava que "en 

aquest país sovint no és així. 

Ni els polítics ni els jutges ens 

han de fer escaletes ni dir de 

qui hem de parlar", es queixava, 
i considerava que en període elec-
toral se sotmet els mitjans públics 
a un "estat d'excepció informa-

tiva". El representant del Col·legi 
de Periodistes tornava a carregar 
contra els blocs electorals i com 
un instrument que es va fer pen-

sant en què no s'ignoressin els 
partits minoritaris s'ha pervertit. 
"El cap de secció, en comptes de 

treballar, fa excels per complir 

els blocs, i això la llei no ho diu 

enlloc", criticava la interpretació 
que en fa la junta electoral.

D'altra banda, alertava de com 
"els partits intenten aprofitar les 

febleses dels mitjans", tot oferint 
declaracions cridaneres per aug-
mentar les audiències. Prats reco-
manava "no caure en les trampes 

dels partits, especialment des 

d'extrema dreta. No tot val per 

l'audiència", deia, i apel·lava a la 
responsabilitat dels professionals.

El periodista de TV3 recordava 
quan l'any 2002 era corresponsal 
a França i, per primera vegada, 
Jean-Marie Le Pen va passar a la 
segona volta de les eleccions. "Els 

mitjans van caure en el parany 

de centrar la campanya en els 

M.E.

COMUNICACIÓ CARLES PRATS PARTICIPA A LA JORNADA SOBRE LA NORMATIVA ELECTORAL POLÍTICA BATERIA DE  PROPOSTES D'ECP AL PARLAMENT

"El periodisme ha de parlar 
de l'extrema dreta, però no 
del que vol l'extrema dreta"

CARLES PRATS  Recomanacions deontològiques del Col·legi de Periodistes

Qui va ser conseller d'Economia 
de la Generalitat fins l'any passat, 
Jaume Giró, serà avui, dijous (19 
h), al Casino de Granollers per tro-
bar-se amb els regidors i l'executi-
va local de Junts per Granollers en 
el marc de la precampanya per a 
les municipals i com a mostra del 
suport del partit al cap de llista, 
Àlex Sastre. En la trobada s'abor-
daran tant les eleccions munici-
pals com l'actualitat econòmica 
de la comarca i el país. 

L'exconseller

Jaume Giró serà 

avui a Granollers

X.L.

Els comuns aposten per 

"la Catalunya del tren"

A GRANOLLERS  Davi Cid va ser divendres a la ciutat amb Patrícia Segura

El col·lectiu EnRaonar reprendrà 
l'activitat avui, dijous (19 h), amb 
una xerrada a la sala Tarafa sobre 
els 11 mesos de conflicte bèl·lic a 
Ucraïna, amb la investigadora sè-
nior associada del CIDOB Carmen 
Claudín, especialitzada en història 
soviètica –té un màster en Filoso-
fia per la Universitat de la Sorbo-
na de París, on també va cursar un 
postgrau en Història, especialitzat 
en història russa i soviètica. La 
ponent serà presentada per Jacint 
Jordana, director de l'Institut Bar-

celona d'Estudis Internacionals. A 
més, en aquesta ocasió, EnRaonar 
ha previst una mena de fila zero, 
a la qual ha convidat dos experts 
pacifistes, Josep M. Royo –espe-
cialitzat en l'anàlisi comparativa 
de conflictes armats i processos 
de pau, i màster en relacions in-
ternacionals– i la periodista Nora 
Miralles –de la Women's Interna-
tional League for Peace and Free-
dom i màster en Gènere, Conflicte 
i Drets Humans per la Ulster Uni-
versity de Belfast–. 

EnRaonar convida Carmen 

Claudín a parlar sobre Ucraïna

temes que volia l'extrema dre-

ta", lamentava. "Donar-los veu 

els fa més forts; no els podem 

servir en safata els micròfons 

per escampar discursos racis-

tes i xenòfobs", reclamava Prats. 
Amb tot, recomanava no ignorar 
l'extrema dreta: "El silenci no és 

mai una opció, però hem de va-

lorar quan i per què en parlem 

i no caure en les seves provoca-

cions. Per exemple, muntar una 

carpa al carrer és notícia?", feia 
reflexionar. 

Per a Prats, doncs, el periodis-
me "ha de parlar de Vox, però 

no del que vol Vox" i alertava 
del perill "d'obrir falsos debats, 

caure en el seu llenguatge i ri-

diculitzar partits i votants". 
"L'única arma que tenim és fer 

bé la nostra feina, sense inge-

rències, i amb responsabilitat", 
concloïa. MONTSE ERAS

El ple del Parlament debatrà una 
moció presentada pel grup parla-
mentari dels comuns sobre la mo-
bilitat al Vallès. En Comú Podem 
insta el Govern català a prioritzar 
les inversions del Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès que compor-
tin una reducció de les emissions 
de CO2 i un augment de la quota 
modal de transport públic, sobre-
tot pel que fa als desplaçaments 
interns. En una visita a Granollers 
divendres, el diputat d'En Comú 
Podem al Parlament David Cid re-
butjava qualsevol possible avenç 
en el Quart Cinturó, una infraes-
tructura que considera "del pas-

sat". "Necessitem propostes de 

futur, de mobilitat sostenible 

que ajudin a fer front a l'emer-

gència climàtica", deia Cid.
En aquest sentit, els comuns 

aposten per "la Catalunya del 

tren", reforçant la xarxa ferrovi-
ària. Per això insten la Generalitat 
a negociar amb l'Estat un calenda-
ri d'execució per a diferents actu-
acions ferroviàries al Vallès, com 
millorar horaris i freqüències a 
l'R3 i l'R8, soterrar l'R3 al seu pas 

per Mollet del Vallès, finalitzar el 
desdoblament de l'R3 fins a Vic o 
construir la línia orbital ferrovi-
ària. "No té cap sentit que per 

anar de Granollers a Sabadell 

o Terrassa s'hagi de baixar fins 

a Montcada i fer un trajecte de 

50 minuts", deia Cid, qui insistia 
en les connexions ferroviàries de 
l'R3 amb l'R8 i aquesta amb l'R4 
per millorar la connexió entre els 
vallesos.

Soterrar la ronda Sud
Una altra proposta dels comuns 
és el soterrament de la ronda Sud 
de Granollers. "Molts veïns de 

Tres Torres, Palou, Can Bassa, 

Sant Miquel i Sota el Camí Ral 

fa més de 20 anys que demanen 

aquest soterrament", deia Patrí-
cia Segura, candidata dels comuns 
a l'alcaldia de Granollers, qui qua-
lificava la prohibició del pas de 
camions de gran tonatge com un 
"petit pas, però insuficient". 
"Aquesta via segrega barris i 

genera una contaminació acús-

tica i ambiental que cal solucio-

nar", insistia. X.L.

"S'ha de deixar treballar
els periodistes. És una 

obvietat, però en aquest 
país sovint no és així"
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L'oli d'oliva o gira-
sol, el d'aliments 
enllaunats o altres 

greixos de cuina es 
converteixen en un residu alta-
ment contaminant si s'aboquen per 
l'aigüera. És un producte que no es 
dissol amb l'aigua i pot provocar 
l'obstrucció d'aixetes i canonades 
a les llars, dificultar la depuració 
de les aigües residuals i incremen-
tar-ne els costos d'aquests proces-
sos, així com contaminar les ai-
gües, perjudicar les espècies que hi 
habiten i els ecosistemes. S'estima 
que un litre d'oli pot contaminar 
1.000 litres d'aigua.

Per afavorir la recollida d'aquest 
residu, l'Ajuntament de Granollers 
ha implantat un nou model de 
recollida d'oli usat, amb la instal-
lació d'11 punts distribuïts per 
barris, ubicats en diferents equi-
paments municipals, per tal de 
facilitar la separació amb espais 
més propers a les llars per diposi-
tar-los. Un sistema que es va posar 
en marxa a finals de novembre i 
durant aquest temps ja se n'han 
recollit més de 800 litres. El Mer-
cat de Sant Carles, i els dels cen-
tres cívics del Lledoner i de Jaume 
Oller són els punts de recollida 
més freqüentats per la ciutadania.

Les deixalleries continuen sent 
punt de recollida d'oli domèstic, on 
durant el 2022 any s'han recollit 
al voltant de les 12 tones d'aquest 
residu. Amb la implantació d'a-
quest nou servei, que ha estat molt 
ben acollit, es preveu incrementar 
el reciclatge de l'oli vegetal usat, 
que, separat correctament, pot re-

AJUNTAMENT

EL NOU SERVEI DE RECOLLIDA D'OLI DOMÈSTIC PREVEU INCREMENTAR EL RECICLATGE D'AQUEST RESIDU

Punts de recollida d'oli usat

L'Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària també és punt de recollida d'oli usat

El nou model de neteja i recollida de residus de Granollers, que va entrar 
en funcionament a inicis de setembre, arran del nou contracte, se centra en 
l'adequació del servei als diferents usos i morfologies de cada barri, amb la 
incorporació de sistemes de neteja que tenen en compte les característiques 
pròpies dels espais, i alhora "s'ajustin a criteris sostenibles en un moment 
d'emergència climàtica".

En aquest marc s'han posat en marxa nous serveis, com ara la recollida 
d'oli domèstic a diferents indrets de la ciutat, una acció que compta amb la 
col·laboració de les associacions veïnals. També s'està treballant per ampliar 
la recollida de voluminosos. Alhora, ha entrat en funcionament una Ofi cina 
de Gestió de Residus i Neteja perquè la ciutadania pugui traslladar-hi les 
seves queixes i suggeriments.

Com reciclar oli?

I els trastos vells?

BONS HÀBITS

√ Portar el recipient 
tancat d'oli usat a un dels 
11 punts autoritzats: AV de 
Can Mònic, Sota el Camí 
del Ral i Ponent; els centres 
cívics Nord, Can Gili, 
Jaume Oller, Can Bassa i 
Palau; el Pavelló Municipal 
Congost; el Mercat Sant 
Carles; i Oficina de Gestió 
de Residus i Neteja Viària.

√ Portar el recipient a la 
deixalleria més propera.

X No llençar l'oli usat per 
l'aigüera.

X No dipositar el recipient 
a cap dels contenidors de 
recollida selectiva.

√ Trucar al telèfon de 
recollida 93 842 67 89, de 
dilluns a dijous, de 8 h a 
15 h i divendres, de 8 h a 
14 h. Us indicaran quan i 
on deixar els mobles per 
a passar-los a recollir de 
manera gratuïta.

√ Portar els mobles i 
electrodomèstics a 
la deixalleria més propera

X No deixar-los al carrer

X No llençar-los als 
contenidors de la via 
pública o deixar-los 
al costat d'aquests.

És el nou punt d'atenció ciutadana 
per resoldre dubtes i qüestions re-
lacionades amb la gestió de resi-
dus, facilitar i contribuir a la millora 
del reciclatge i fomentar conduc-
tes responsables que afavoreixen 
un canvi d'hàbits. Es va posar en 
marxa el novembre passat i durant 
el primer mes i mig es van atendre 
un centenar de ciutadans, el 70% 
de manera presencial i majorità-
riament de consultes relacionades 
al nou servei de recollida d'oli do-
mèstic i dubtes generals de resi-
dus. Tanmateix, l'oficina atén una 
mitjana de 25 trucades diàries de 
peticions recollida de voluminosos.

Oficina de Gestió 
de Residus i Neteja

bre tractaments per a transformar 
cada quilogram en 0,91-0,97 qui-
lograms de biodièsel, font d'ener-
gia neta i renovable, i que segons 
els estudis realitzats pel CIEMAT, 
comporta un estalvi d'energia fòs-

sil del 21% amb relació a l'ús d'olis 
crus i un estalvi del 96% respecte 
a la producció del dièsel. A més, 
d'aquest residu també se'n poden 
obtenir sabons i altres usos en la 
indústria química com ceres i ver-

nissos, i reduir l'ús de recursos 
procedents de matèries primeres, 
impulsar activitat econòmica i llocs 
de treballs més verds. 

A Granollers es recullen cada any 
més de 2.800 tones de residus vo-
luminosos. Això són mobles, elec-
trodomèstics, trastos vells i tot 
aquell mobiliari que ha quedat en 
desús a les llars i que, gràcies al re-
ciclatge, es pot tractar per recupe-
rar-ne els materials valoritzables 
com plàstics, vidres i metalls, per 
reintroduir-los al cicle productiu i 
donar-los nous usos. Dels mobles 
se'n poden fer combustibles per a 
calderes i conglomerats per a nou 
mobiliari; dels matalassos, fer-ne 

molles i altres objectes metàl·lics, 
i filtres industrials i elements aï-
llants; i de les neveres i rentado-
res, plàstic i peces de metall per a 
altres electrodomèstics, envasos, 
embalatges, mobiliari urbà i ele-
ments per a la construcció.

Aquest tipus de residu no es pot 
deixar als contenidors de la via 
pública, ni al carrer, sinó que cal 
portar-los a la deixalleria. A causa 
de les seves dimensions i carac-
terístiques, però, sovint és difícil 
de transportar. Per aquest motiu, 

Voluminosos i mobles vells
l'Ajuntament ofereix el servei gra-
tuït de recollida de deixalles volu-
minoses, mitjançant cita prèvia.

Amb l'objectiu de millorar el ser-
vei actual, simplificar el procés i ser 
més accessible per a la ciutadania, 
s'està treballant en un nou sistema 
gratuït de recollida de voluminosos, 
amb dia assignat per barri. D'aques-
ta manera, el ciutadà podrà deixar 
els mobles a peu de carrer el dia 
que toqui, sense haver de fer cap 
gestió prèvia. Aquest nou servei es 
realitzarà en col·laboració amb la 
policia local per evitar l'incivisme, 
preservar la convivència i mantenir 
endreçada i neta la via pública. 
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OPINIÓ

Setmana de contrastos a l'Hospital de Granollers. A les portes d'inaugurar 

l'ampliació del centre que acollirà les Urgències, el sector sanitari denuncia, 

novament, la manca de personal i la sobrecàrrega assistencial que, evidentment, 

repercuteix en un augment de llistes d'espera i una minva en la qualitat de 

l'assistència a la ciutadania. La manca de facultatius no és un problema aïllat 

del centre granollerí, sinó que és endèmic del sector a Catalunya. Amb tot, a 

Granollers els sindicats denuncien que, comparant amb hospitals propers, la 

falta de personal és més evident. La direcció del centre ha intentat revertir la 

situació amb dues grans convocatòries el febrer i novembre de l'any passat que 

han de permetre garantir la qualitat assistencial de les noves Urgències que es 

posaran en funcionament dilluns i que il·lusionen, això sí, els facultatius, que veuen 

com han guanyat en funcionalitat i en equipament als diferents boxs. El nou 

hospital ampliat, doncs, naixerà amb moltes expectatives dipositades i en 

un moment de canvis a curt termini, tant a la direcció del centre com a la 

governança. Arribar fins aquí ha estat un camí llarg i costerut per al personal 

sanitari, que, com la ciutadania, mereix que aquest salt endavant sigui reeixit.

PERSONAL SANITARI, A L'EXPECTATIVA

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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i ens observessin extraterrestres 
des d'un altre planeta no en-
tendrien per què posem moltes 
llums durant uns dies a les ciu-

tats, ni per què la gent es torna eufòrica de 
cop, compra de tot a les botigues, per què 
ens mostrem més feliços i fem molts àpats 
copiosos. Un gran increment de malba-
ratament alimentari i d'energia elèctrica. 
I fa que la gent sola se senti més sola, ja 
que pensen que els altres s'ho estan pas-
sant millor. Hi ha conflictes familiars que 
apareixen a sobre la taula, sobretot si s'ha 
begut una copa de més. Fills de pares se-
parats que no saben amb qui passar les 
festes. El que més els sobtaria seria que 
un cop passat el dia de reis, la màgia de 
Nadal s'esvaeix de seguida i l'endemà es 
torna a la "normalitat", a ser "dolents" 
entre nosaltres i que també deixem als 
nostres avis amb la soledat que pateixen, 
abandonats en un pis o en una residència.

Quan jo era petit, Nadal no comportava 
aquest consumisme desenfrenat que hi ha 
ara. Amb el retrobament familiar era sufici-
ent. Si és cert que es feia un petit extra, es 
menjava un bon pollastre de pagès i torrons.

Nadal té el seu costat trist, és una festa que 
desil·lusiona algunes persones que troben 
a faltar als familiars que els han deixat. En 
canvi, queda compensat per la il·lusió dels 

Prorrogar l'esperit nadalenc
fills o nets durant el retrobament familiar i 
també per la màgia que suposa el pessebre, 
l'arbre de Nadal i el Tió i els Reis d'Orient.

L'altra cara de la moneda és que els nens 
reben tants regals que no els valoren i no els 
poden compartir amb altres nens al carrer, 
pel perill que suposa. I també, que els prepa-
rem per a una societat consumista. Per cert, 
un cop passada la il·lusió del moment, de re-
bre aquest excés de joguines, observem que 
els nens juguen simplement amb una capsa 
de cartó, perquè és una manera de posar en 
pràctica la seva imaginació i creativitat, que 
és el que realment els fa feliços.

Ens proposem molts desitjos de pau, 
amor i prosperitat per l'any vinent, com si 
volguéssim que la vida transcorri sense pro-
blemes. Està molt bé aquest desig, però la 
vida no és un camí de roses. És més, l'am-
bició, les misèries humanes i l'afany de pro-
tagonisme provocaran que aquests desitjos 
no es compleixin. La solució rau a intentar 
ser més positius (la positivitat s'encomana), 
tolerants, flexibles i actuar amb mentalitat 
col·lectiva. Defugir de la societat que tenim, 
en la que ho encasella tot i ens predisposa 
emocionalment segons el que ens toca fer.

Ajudaríem a solucionar la síndrome post-
vacacional, les guerres, els conflictes inter-
personals, anar contents a la feina i molts 
dels problemes que patim. Hem de decons-
truir i construir un altre Nadal, sense deixar 
de perdre les tradicions, però sí defugint del 
consumisme i l'eufòria mediàtica actual. 
Prorroguem el bon esperit nadalenc durant 
sempre, per una societat més justa i feliç.

S

CRIS MELO
Enginyer tècnic. Granollers

o ploris noia, del sospir cap-

tiva, / que són perjurs tots 

els amants, / un peu dintre 

la mar i un a la riba, / mai 

en no res constants", ens transporta Josep 
Maria de Sagarra del Molt soroll per no 

res, William Shakespeare, 1598. És curiós 
constatar com cançons del Pau Riba no les 
pots trobar a YouTube, com altres de mera-
velloses de diverses èpoques i estils tenen 
tres o quatre visualitzacions! I el darrer 
clip de Shakira, captiva de sentiments tur-
mentats, arribava als quinze milions quan 
el vaig mirar… "Una entitat com la vostra 
no ens surt a compte", em deia un treballa-
dor d'un banc la setmana passada. Sí, una 
entitat cultural de base, d'absolut volunta-
riat, no surt a compte per als bancs, i per 
això és atacada al seu punt de flotació amb 
obstacles i comissions desproporcionades. 
I he intentat raonar i he intentat expres-
sar-me a gestors i polítics, però ningú no 
ha reaccionat. Ni ho farà. La cultura que 
enteníem fins ara està en perill d'extinció, 
sobretot perquè no hi ha una renovació, a 
menys que aquesta renovació sigui la cre-
ació de públics només per a Shakira, els ví-
deos graciosos, els jocs digitals sense fi, els 
whatsapps plens d'emojis per a tot. Suposo 
que per a fer front a tot això, els usuaris no 

Shakira o Shakespeare
tenen temps per a res més, ni per anar a 
comprar, perquè és més còmode que una 
grandíssima companyia explotadora t'ho 
dugui a casa en vint-i-dues hores i tres mi-
nuts. No, les entitats culturals de base no 
surten a compte, res no surt a compte si no 
és per a l'especulació de les grandíssimes 
companyies. Se suporta una manipulació 
perversa que només exacerba la capacitat 
del sistema econòmic actual per crear de-
sigualtats i dolor, però no hi ha temps per 
conèixer a quina cultura podem accedir, 
única pedra de toc per a poder-la canviar 
o millorar. "No t'espremis més el cervell, 

perquè tens la burra lenta i no et canviarà 

pas el pas per més que la bastonegis", també 
ens diu el 1601 Shakespeare en el Hamlet

que Salvador Oliva ens transportà al cata-
là. Doncs, això; gairebé no cal dir res més. 
Continuem acceptant de manera fatalista 
que ens apugin l'Euribor, l'energia, els pro-
ductes bàsics, els pressuposts d'armament, 
les reestructuracions de personal de les 
grandíssimes companyies i tot el que és 
susceptible d'enriquir més els més rics. 
Ara ja sabem com són alguns d'aquests 
nous rics: a part d'anar en texans i posar 
una taula de ping-pong per als treballadors 
de Silicon Valley, estan radicalitzant el seu 
ego i la pèrdua de drets de tothom. Estem 
perdent llençols de drets a cada bugada 
com són les crisis, a veure a on arribarem! 
Mentrestant, a veure si assolim els setze 
milions de visualitzacions del clip de la 
Shakira! Jo hi he contribuït amb una més!

"N

ISIDRE OLLER
Químic i activista cultural

L’ACUDIT de Manel Fontdevila
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 la 

recollida selectiva a Catalunya es 

feia en un 40,6% del total de residus 

que generàvem. Deu anys després, 

l’any 2021, se separen correcta-

ment un 47% del total de residus 

que generem els catalans i les ca-

talanes. Entremig, el Govern ha dut 

a terme campanyes tan recordades 

i efectives i d’impacte en el nos-

tre dia a dia, com és el cas de la 

campanya ‘Envàs, on vas?’ De fet, 

aquest increment del gairebé un 7% 

segur que es deu, en gran mesura, a 

campanyes com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insufi cient 
si ens fi xem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% en 
el 2035. Per tant hi ha marge per 
fer les coses millor. Amb aquest 
objectiu i amb l’efemèride dels 10 
anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa 
una altra campanya sota el claim
“10 anys després, reciclem més”. 
Es pretén recuperar així l’esperit 
de fa 10 anys, però actualitzant 
els missatges i traslladar que, 
malgrat que les coses s’estan fent 
bé, encara hi ha recorregut per a 
fer-ho millor. Els continguts de la 
campanya fan un call to action als 

catalans i catalanes a separar cor-
rectament els diferents residus. 

Per això la campanya també abor-
da conceptes clau importants en 
la gestió de residus. Un d’aquests 
conceptes clau que la campanya 
vol tenir en compte és quins mè-
todes de recollida dels nostres 
residus existeixen a casa nostra. 
En primer lloc, la recollida de les 
fraccions separades en conteni-
dors. Actualment, existeixen cinc 
fraccions en el sistema de reco-

Quins mètodes de recollida 
de residus existeixen?

RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

☞Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

llida: els envasos de vidre, que 
van al contenidor verd; el paper i 
cartró, que va al contenidor blau; 
els envasos  lleugers, que col·lo-
quialment coneixem com a plàs-
tics, brics i llaunes, que van al 
contenidor groc; la matèria orgà-
nica, que va al contenidor marró; 
i fi nalment el rebuig, tot aquell re-

sidu que no pot ser separat a les 
altres fraccions i el contenidor del 
qual és el gris. Cal tenir en compte 
que també hi ha altres residus que 
cal separar selectivament i que 
no han d’anar al contenidor gris 
sinó a la deixalleria, com ara l’oli 
de cuina usat, els residus tèxtils, 
o molts altres objectes malmesos 

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de 
residus l'esperit de la que es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la 
ciutadania separi més i millor

com ara mobles o joguines.

L’Agència de Residus de Catalu-
nya posa a disposició de la ciuta-
dania el web residuonvas.cat, una 
guia perquè els ciutadans i les ciu-
tadanes puguin resoldre els dub-
tes que els pugin sorgir a l’hora de 
separar correctament els residus.

El porta a porta i els contenidors intel·ligents són sistemes efi cients de recollida selectiva cada cop més 
implantats a Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA

Porta a porta i contenidors 

intel·ligents

A més del sistema tradicional de 
contenidors oberts a la via pública, 
s’han incorporat nous sistemes de 
recollida selectiva anomenats “efi -
cients”, és a dir, que obtenen mi-
llors resultats. Un d’aquests siste-
mes que està molt estès a nive-
ll del territori català és el porta a 
porta. En l’actualitat 303 munici-
pis de tot Catalunya ja tenen en 
funcionament aquest sistema de 
recollida amb unes xifres molt po-
sitives pel que fa al percentatge de 
separació de residus. L’índex de 
recollida selectiva en els pobles i 
ciutats on ja s’aplica aquest siste-
ma de recollida augmenta notable-
ment. Si amb els sistemes actuals 
sovint no s’arribava al 50% de re-
collida selectiva, amb els sistemes 
efi cients aquest índex es pot situar 
entre el 60% i el 90%.

Aquest sistema ajuda a la ciu-
tadania a ser més responsable i 
conscient de la necessitat de se-
parar els residus en origen, atès 
que cada municipi delimita quines 
fraccions de residus es recullen 
cada dia de la setmana a la porta 
dels habitatges. Davant les xifres 
d’èxit, 131 municipis més de Cata-
lunya incorporaran aquest sistema 
de recollida de forma imminent. 

Un altre sistema efi cient de re-
collida selectiva és el mètode de 
contenidors tancats o intel·ligents. 
Aquest sistema permet identifi car 
qui llença i qui no els residus i amb 
quina freqüència, ja que per po-
der dipositar-los cal identifi car-se 
mitjançant una targeta per poder 
obrir el contenidor. És un sistema 
que s’adapta molt bé amb el porta 
a porta i de fet alguns municipis te-
nen sistemes mixtos: recollida de 
determinats residus porta a porta 
en diferents dies de la setmana 
però també contenidors intel·li-
gents per a aquells residus que no 
formen part del porta a porta. 

El Govern no ha identifi cat un tar-
get concret d’aquesta campanya 
perquè està dirigida a tota la po-
blació. I és que la correcta ges-
tió dels nostres residus i la lluita 
contra el canvi climàtic és cosa de 
tots i de totes. ❉
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Sorteig d'una moto elèctricaFesta del centenari de Badia Assegurances
Gran Centre ha tancat la campanya de Nadal 
amb el sorteig d'una moto elèctrica, amb el 
patrocini de Goufone. La guanyadora ha estat 
Dolors Carmona, que va dipositar la butlleta a 
l'establiment Mackey del carrer Anselm Clavé. 

Badia Assegurances, amb seu a la plaça de la Corona, celebra avui,
dijous (19 h), l'acte central del seu centenari, que commemora aquest 2023.  
Serà la presentació, a clients i proveïdors, d'un llibre sobre la llarga història d'aquesta corredoria d'assegurances. Al final de l'acte, a l'Hotel Ciutat de 
Granollers, hi haurà un càtering, música en directe i un espectacle de màgia. 

ECONOMIA

El servei d'orientació de Grano-
llers ofereix informació i assesso-
rament personalitzat en matèria 
educativa o professional amb l'ob-
jectiu de millorar les oportunitats 
dels usuaris. Des de fa temps, 
l'Ajuntament té diversos recursos 
adreçats a l'orientació professi-
onal, que darrerament s'han in-
crementat per donar cobertura a 
persones adultes que volen com-
plementar la seva formació o acre-
ditar la seva competència pro-
fessional. Aquesta ampliació del 
servei està situada al Centre Va-
llès, al carrer Veneçuela, un centre 
acreditat per l'Agència Catalana 

de la Formació Professional com 
a punt d'informació del procés 
de competències professionals. 
Així, des del servei d'orientació, 
professionals de diferents àmbits  
–educació, joventut i promoció 
econòmica– acompanyen els usu-
aris en la definició dels itineraris 
formatius, fer tràmits concrets, re-
orientar la vida laboral o impulsar 
projectes d'emprenedoria, entre 
d'altres. Per desenvolupar aques-
ta atenció amb més garanties, Gra-
nollers ha rebut un ajut de 28.500 
euros del Ministeri d'Educació i 
Formació Professional destinat al 
servei d'orientació professional. 

OCUPACIÓ  DEL PUNT D'ATENCIÓ ESTÀ SITUAT AL CENTRE VALLÈS

Ajut per reforçar el servei 
d'orientació professional En el marc del projecte Singulars 

Connecta Jove VOR, una proposta 
de formacions professionals per a 
joves d'entre 16 i 29 anys en situ-
ació d'atur, les Franqueses ofereix 
enguany a Can Ribas el curs d'ad-
ministració amb atenció al públic. 
És una formació de 285 hores que 
s'imparteix de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i que constarà de ses-
sions de comptabilitat; inserció 
laboral; ofimàtica i procediments 
bàsics d'atenció al públic i comerç 
electrònic. En altres municipis de 
la comarca s'impartiran cursos 
d'instal·lació calefacció - climatit-
zació; muntatge i manteniment 
d'instal·lacions frigorífiques; man-
teniment industrial i magatzem. 

Nous cursos del 

Projecte Singulars 

Connecta Jove

El sindicat agrari 

Asaja alerta de la 

feblesa del sector

Un jutjat granollerí 

cancel·la un deute 

de 82.000 euros
El jutjat de primera instància nú-
mero 3 de Granollers ha exonerat 
una persona del pagament d'un 
deute de 82.000 euros en aplicació 
de la Llei de segona oportunitat. 
Segons Repara tu Deuda Abogados, 
una persona sobreendeutada, in-
capaç d'afrontar el pagament d'un 
préstec després d'un acomiada-
ment laboral improcedent de dues 
empreses, va acudir al seu despatx 
per iniciar els tràmits per cancel·lar 
aquest bloqueig econòmic. "Com 

que el client complia tots els re-

quisits el resultat ha estat satis-

factori", diu el despatx d'advocats, 
que apunta que "la llei cada vega-

da es coneix més i, per tant, hi ha 

també més casos d'èxit". 

Asaja ha fet balanç de l'agricultu-
ra i la ramaderia del 2022, un any 
"convuls marcat per sequeres, 

glaçades i onades de calor, la 

guerra d'Ucraïna, pujades de 

preus desorbitades i una infla-

ció desmesurada". Asaja assegura 
que la baixada de renda del sector 
ha estat del 7%, cosa que "posa en 

risc moltes explotacions", i de-
nuncia que el sector ha patit molt 
l'augment desorbitat dels costos de 
producció, per exemple en l'electri-
citat (+79%), els sulfats (+106%), 
el gasoil (+89%) i el pinso per ali-
mentar el bestiar (+44%). "L'aug-

ment de preus al mercat no han 

compensat l'escalada dels cos-

tos de producció", alerta. 

GRID Granollers, la plataforma im-
pulsada per l’Ajuntament i Grano-
llers Mercat al servei d’empreses 
i entitats per a l’ús eficient dels 
recursos no aprofitats i la coope-
ració entre empreses, va donar a 
conèixer dimecres el projecte gua-
nyador de la Competició GR-IDEES 
de models de negoci circulars, una 
iniciativa promoguda per connec-
tar alguns dels materials dispo-
nibles al mercat de recursos del 
GRID amb la creativitat i l’empre-
nedoria de la comarca. D’aquesta 
manera s’impulsa també la creació 
de nous negocis que siguin viables 
tècnicament i econòmicament.

El projecte guanyador es diu 
ECOfa, i proposa fabricar un sofà 
principalment de cartró amb al-
tres materials de suport. El car-
tró procediria de la reutilització i 
transformació dels tubs de cartró de KH Lloreda, una de les em-
preses que han col·laborat amb 
el desenvolupament del concurs. 
Els integrants del grup ECOfa són 
cinc estudiants del cicle formatiu 
de grau superior de comerç inter-
nacional de l'institut Jaume Mimó 
de Cerdanyola del Vallès, que es 
mostraven satisfetes d’haver po-

tament al procés de selecció dels 
premis de la Mostra de projectes 
emprenedors a l’FP organitzada 
per la Direcció General de Forma-
ció Professional de la Generalitat.

En aquesta primera edició de la 
competició, presentada durant la 
fira de l’economia verda i circular 
de l’Ascensió, s’hi han presentat 
15 projectes, que han plantejat el 
repte de crear un negoci a partir 
de quatre recursos: moqueta firal, 
tubs de cartó, peces de porexpan 
i membranes de cautxú. Entre les 

gut donar una "segona vida" a 
un possible residu i haver generat 
un "producte còmode, acces-

sible i atractiu a simple vista".
El premi inclou l'acompanya-

ment específic de la proposta gua-
nyadora per posar en marxa el pla 
d’empresa –assessorament tècnic, 
recerca de finançament i forma-
ció específica–, a més d'un lot de productes de neteja KH-7 i un as-
sistent virtual cedits per l'empresa KH Lloreda. A més, el projecte gua-
nyador passa a participar direc-

ajuntament

ECONOMIA CIRCULAR  LA COMPETICIÓ DE LA PLATAFORMA GRID HA REBUT 15 PROPOSTES

GR-Idees premia un sofà 
que reaprofita tubs de cartró

GUANYADORES  Tres integrants del grup ECOfa, amb la regidora Giménez 

El Consell Comarcal preveu con-
tractar 8 joves amb contracte la-
boral en pràctiques en el marc del 
programa Primera experiència 
professional en les administraci-
ons públiques, impulsat pel SOC 
i finançat pels fons Next Genera-
tion. El programa busca incenti-
var la contractació en pràctiques 
de joves amb formació per mi-
llorar-ne l'ocupabilitat. En el cas 
del Consell Comarcal, la previsió 
és contractar 8 joves a jornada 
completa: un educador social; un 
treballador social; un tècnic en re-
lacions laborals; un auxiliar tècnic 
TIC; tres capacitadors digitals i 
de suport administratiu i un tèc-
nic de suport a l'àrea de joventut. 
Per participar en la convocatòria 
cal ser aturat i tenir entre 16 i 30 
anys; estar inscrit com a deman-
dant d'ocupació no ocupat al SOC; 
acreditar la possessió d'un títol 
universitari o de formació profes-
sional requerit per al lloc de tre-
ball al qual s'aspira i complir els 
requisits que exigeix la modalitat 
del contracte per l'obtenció de la 
pràctica professional. El termini 
per presentar les sol·licituds aca-
ba dimarts, 31 de gener. 

OCUPACIÓ 

El Consell Comarcal 

contractarà vuit

joves en pràctiques 

durant un any

idees presentades al concurs han 
predominat els projectes de grups 
d'estudiants de diferents cicles, 
com gestió administrativa, trans-
port i logística i comerç internacio-
nal, si bé també hi ha hagut alguna 
proposta d'emprenedoria indivi-
dual i fora de l'àmbit educatiu.

Totes les propostes han impli-
cat la reutilització de materials, 
amb idees com producció i venda 
de fundes per a ordinadors, sofàs, 
material esportiu, catifes o ele-
ments protectors de la pluja. Pel 
que fa als recursos plantejats, ha 
estat especialment demandada 
la membrana de cautxú de l'em-
presa Firestone Building Products 
Spain SL i els tubs de cartró de KH Lloreda. Un jurat format per 
experts en economia circular ha 
avaluat les propostes i ha acabat 
decidint el projecte guanyador. 

La sessió de dimecres, celebrada 
a Can Jonch, va comptar amb una 
ponència prèvia de la dissenyado-
ra granollerina Núria Vila, especia-
lista en temes d'ecodisseny. Vila va 
parlar del valor dels residus i com 
poden ser transformats en nous 
recursos. "El 80% de l'impacte 

ambiental d'un producte es de-

cideix en la fase inicial, la del 

disseny", deia Vila, qui apuntava 
que en el llançament d'un produc-
te cal pensar en tot el seu procés, 
"també en la gestió de residus i 

en les oportunitats que pot ge-

nerar per algú altre", deia. 
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ESPORTS

Triomf contra el Sant Quirze

El Fraikin va guanyar l'amistós contra el 
Sant Quirze (26-32) la setmana passada
i aquesta viatja a França per disputar
dos partits més. Anit va jugar contra 
l'Usam Nime i avui contra el Frontignan.

Mamadou Gassama renova amb l'Sporting

Mamadou Gassama seguirà vinculat amb l'Sporting de Portugal 
més enllà del juny del 2023. El club portuguès ha anunciat
la renovació del jugador granollerí, que enguany suma
la seva segona temporada. Gassama va arribar a l'Sporting la 
temporada passada i va guanyar la Copa de Portugal.

Copa de la Reina

El KH-7 està a un partit de pas-
sar a la fase final de la Copa de la 
Reina, però, per fer-ho, necessita 
guanyar a la pista de l'equip lí-
der de la Divisió d'Honor d'Or, el 
Morvedre. L'eliminatòria es dis-
puta en un únic partit i a la pista 
de l'equip d'inferior categoria, és 
a dir, al palau del Morvedre, que 
aquesta temporada només ha ce-
dit un empat.

El KH-7 arriba a la segona ron-
da de la Copa de la Reina en un 
bon estat de forma després de 
guanyar, dissabte passat al Palau 
d'Esports, el segon partit de la 
temporada contra l'Atlético Guar-
dés (21-14). El KH-7 té una ratxa 
positiva en els darrers cinc partits 
amb dues victòries, dos empats i 
una derrota. Tot i seguir en llocs 
de promoció de permanència, la 
salvació queda a només dos punts. 

L'objectiu de l'equip a la Copa 
de la Reina és passar a la fase fi-
nal. "La clau contra el Morvedre 

serà portar el temps del partit 

amb la iniciativa a l'electrònic, 

perque el rival senti que no pot 

tenir cap oportunitat", explica la 
tècnica Dolo Martín, que assenyala 
la dificultat del rival amb una plan-
tilla compensada i una jugadora 
internacional, Sandy Barbosa. 
"Tot el joc passa per Sandy, així 

que intentarem anul·lar la juga-

dora i ho haurem de fer amb la 

nostra millor versió defensiva, 

tal com vam fer en l'últim duel 

contra l'Atlético Guardés", diu 
Martín.  j.l.rODrÍGUEz bEltrán

El KH-7 disputarà 
l'eliminatòria a 
Morvedre després 
del triomf al Palau

El BM Granollers viu una setma-
na convulsa des de dilluns, quan 
tres responsables de la direcció 
esportiva van presentar la dimis-
sió. Les discrepàncies amb la jun-
ta directiva, presidida per Alfred 
Serra, han provocat la marxa del 
director tècnic, Marc Amargant, i 
dos dels quatre directius de l'àrea 
esportiva –Marc Garcia, responsa-
ble masculí, i Miguel Ángel Gutiér-
rez, responsable esportiu–. 

La situació es va precipitar 
quan VOTV va avançar dilluns les 
dimissions de Garcia i Amargant, 
que el diari SomGranollers va po-
der contrastar i ampliar dimarts, 
quan va confirmar que Gutiérrez 
també havia presentat la dimis-
sió. A més, segons ha pogut saber 
SomGranollers, altres directius  
d'Alfred Serra van rumiar la seva 
marxa però cap d'ells no ha fet el 
pas endavant. Ara per ara, l'àrea 
esportiva directiva queda coixa 
amb la marxa de Gutiérrez i Gar-

HANDBOL  AQUESTA SETMANA HAN DIMITIT MARC AMARGANT, MARC GARCIA I MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ

ARXIU

Desbandada a la direcció esportiva del 
BMG per discrepàncies amb la junta 

MARC AMARGANT

cia, així que tan sols hi queden 
com a directius Txus Pérez, res-
ponsable de la base, i Raúl Cam-
pos, de l'àrea femenina.

El club va voler tancar la polè-
mica amb un comunicat dimarts, 
en què explica que la marxa dels 

tres responsables s'ha produït  
perquè "el club es troba en un 

procés de transició cap a una 

estructuració i professionalit-

zació del mateix i ho fa, com és 

ben sabut, en un entorn econò-

mic i esportiu complex". 

A més, el club va assenyalar di-
mecres, en un segon comunicat, 
que les funcions de direcció espor-
tiva recauen provisionalment en 
l'actual director general del club, 
Víctor Vilà, i l'històric gerent, Pep 
Blanchart.  j.l.rODrÍGUEz bEltrán

La direcció esportiva del BMG s'ha-
via format feia just un any amb l'en-
atrada com a president al club d'Al-
fred Serra i ara només queden dos 
dels cinc que van iniciar el projecte 
esportiu. La ruptura de l'àrea recau 
en diferents decisions esportives, 
que no han trascendit per la banda 
dels protagonistes. "Hi havia dife-

rències entre l'àrea esportiva i 

la direcció del club. No hi havia 

sintonia entre la part esportiva 

de com volien fer-se les coses i la 

resta del club", explica al SomGra-
nollers Alfred Serra, que lamenta la 
marxa dels dos directius i del direc-
tor tècnic: "Són temps complicats 

i les coses es miren molt més, 

crec que avui dia no s'acaben en 

dimissions com aquestes, però 

les acceptem". 
Dels tres dimitits, només Miguel 

Ángel Gutiérrez ha volgut fer decla-
racions. El ja exdirectiu admet les 

"Hi havia diferències entre l'àrea 
esportiva i la direcció del club"

discrepàncies entre l'àrea esportiva 
i la direcció del club. "No hi ha mas-

sa més i no volem que això pugui 

perjudicar el club. En aquests 

moments esperem que el BMG 

es refasi d'aquest sutrac com 

més aviat millor", diu Gutiérrez, 
que creu que "en algun camp con-

cret hi havia divergències que 

no eren suportables". Tot i això, 
l'exdirectiu admet que "donarà su-

port al club des de fora".  j.l.r.b.

ARXIU

MARC GARCIA

ARXIU

ALFRED SERRA

MORVEDRE - KH-7

Dissabte, 28 - 19.30 h Port de Sagunt

A cada dia que passa Pol Valera 
és més a prop de marxar al Barça. 
Segons publica la premsa espor-
tiva estatal, el Barça comunicarà 
el fitxatge del jugador del Fraikin 
un cop acabi el mundial d'handbol 
aquesta setmana. D'aquesta ma-
nera, Valera, veí de la Garriga,  po-
dria debutar com a blaugrana el 
pròxim divendres, 3 de febrer, al 
Palau d'Esports en el clàssic català 
de la l'Asobal. 

Pol Valera, més a 
prop de marxar al 
Barça aquest curs 
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El Club Natació Granollers està 

decidit a lluitar per l'ascens a la 

Divisió d'Honor, que és la màxima 

categoria del waterpolo estatal. 

L'equip dirigit per Ramon Rosell 

va certificar el passi a la segona 

fase després de golejar la passada 

jornada el Túria, per 14 a 7. 

El CNG manté el pols del lide-

ratge al grup A amb el CN Sant 

Feliu amb l'empat a 16 punts, 

quan encara falten tres partits per 

acabar la primera fase. Els quatre 

primers classificats passaran a la 

fase per l'ascens, que es trobaran 

amb els quatre primers classifi-

cats del grup B. "Ja hem certifi-
cat matemàticament passar a la 
segona fase així que ara el més 
important és sumar el màxim 
de punts amb els equips que 

WATERPOLO | Primera Divisió  EL SÈNIOR MASCULÍ COLIDERA EL GRUP A I ÉS EL MÀXIM GOLEJADOR DE LES DUES AGRUPACIONS 

El CNG s'assegura el passi 
a la segona fase per l'ascens 

CNG

CNG - CN HORTA

Dissabte, 13 - 20 h Granollers

passen a la segona fase perquè 
aquests punts s'arrosseguen. 
Ens queden tres partits amb 
possibles rivals de la segona 
fase, com són l'Horta, el Molins 
de Rei i el Sant Feliu, i volen 
intentar guanyar els tres", diu 

el tècnic Ramon Rosell, que asse-

nyala que es troba "sorprès amb 
el bon rendiment del grup". "És 
una plantilla que ha agafat molt 
ràpidament la meva forma de 
jugar i està rendint a un gran 
nivell. Així que som un candidat 
a la fase final", diu. 

En la segona fase, els quatre 

PLANTILLA  Abans d'n partit d'aquesta temporada del sènior masculí del CNG

primers classificats disputaran la 

fase final, amb semifinals i final 

a doble partit. "Si aconseguim 
passar a la fase final, pot passar 
qualsevol cosa i es podria pu-
jar esportivament", augura Ro-

sell, que destaca com a clau el seu 

sistema de joc que tants bons re-

sultats els està donant amb "una 
defensa forta i ràpides accions 
al contraatac". De fet, el CNG és 

el màxim golejador dels dos grups 

de la Primera Divisió, amb 114 

gols en 9 partits. 

L'objectiu de l'equip és anar su-

perant-se partit a partit, i dissabte 

rebrà l'Horta. Els pròxims partits 

de la primera fase seran el 4 de fe-

brer contra el Molins de Rei i l'11 

de febrer contra el CN Sant Feliu. 

"No hem d'abaixar els braços, 
cal seguir amb la mateixa dinà-
mica", diu Rosell.

Primer punt a casa del femení
El sènior femení del CNG va su-

mar el primer punt com a local de 

la temporada després d'empatar 

contra el CN Badia, 7 a 7. L'equip 

granollerí se situa a la part baixa 

de la Primera Catalana i dissabte 

jugaran com a visitant contra un 

complicat, l'Associació Esportiva 

Santa Eulàlia B.  j.l.rODrÍGUEZ B.

La 29a edició de la Festa de 

l'Handbol Català premiarà l'exal-

calde Josep Mayoral a Martorell, 

el pròxim 10 de febrer. L'ens cata-

là celebrarà la gala esportiva anu-

al que premia el teixit esportiu, els 

col·lectius i les persones destaca-

des de la temporada 2021-2022.

Mayoral serà distingit amb la 

insígnia d’or i brillants, que és un 

dels màxims reconeixements de 

la Federació Catalana d'Handbol, 

pel seu suport a l'handbol. Tam-

bé rebran aquest reconeixement 

l'exjugador del Barça, Víctor To-

màs, i el president de la Federació 

Espanyola d'Handbol, Francisco 

Blázquez.

La gala esportiva reconeixerà 

diferents equips vallesans i espor-

tistes. D'entre aquests, el BM Gra-

nollers tindrà un gran pes durant 

la gala, i específicament el Fraikin 

com a subcampió de la lliga Aso-

bal. També rebrà un reconeixe-

ment l'Ajuntament de Granollers 

per la promoció de l'handbol.  

L'exalcalde Josep 
Mayoral, premiat 
per la Festa de 
l'Handbol català

POLIESPORTIU
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Gerard Girbau, del Club Atlètic 

Granollers, va penjar-se la meda-

lla de bronze del Campionat de 

Catalunya sub-23 en salt d'alça-

da. El català va tenir lloc dissabte 

a Sabadell, que va coincidir amb 

l'absolut, i el club granollerí va 

presentar fins a set atletes.  

Girbau va ser el més destacat 

amb el tercer lloc en la seva espe-

cialitat amb un salt d'alçada d'1,95 

metres i es va quedar a 6 cm de la 

plata i a 11, de l'or. Aquest regis-

tre li va valer per aconseguir el 

novè millor registre del campio-

nat de Catalunya absolut. 

Més atletes destacats
Del Club Atlètic, també van desta-

car Víctor León, en salt de perxa, 

amb el dotzè millor registre del 

català absolut amb una marca de 

4,50 metres, i Pol Fernández, en 

1.500 metres llisos, que va ser 

desè de l'absolut amb un temps 

de 4 minuts. Els dos atletes han 

obtingut la mínima per disputar el 

ATLETISME | Pista coberta  VÍCTOR LEÓN I POL FERNÁNDEZ, AMB LA MÍNIMA DE L'ESTATAL SUB-20

Gerard Girbau, bronze català 
sub-23 en salt d'alçada

CAG

AL PODI  Girbau amb la medalla de bronze a Sabadell

Campionat d'Espanya sub-20. 

A més, Albert Badia va fregar el 

podi dels 60 metres llisos sub-23 

amb el quart millor temps amb 

7,27 segons.

Bronze al sub-16 de clubs
El Club Atlètic Granollers tenia 

com a objectiu lluitar per les me-

dalles del Campionat de Catalu-

nya de clubs sub-16 i dissabte va 

pujar, finalment, al podi masculí. 

Sabadell va acollir també el cam-

pionat de clubs de promoció i el 

CAG va aconseguir el tercer lloc 

amb el conjunt de nois, amb 84,5 

punts, els mateixos que el segon, 

la UA Barberà. Pel que fa a l'equip 

de noies, el CAG va acabar en un 

meritori vuitè lloc. J.L.R.B.

El Duatló Ciutat de Granollers pre-

veu més de 600 participants dis-

sabte al Circuit de Barcelona-Ca-

talunya. La prova, que organitza el 

Club Triatló Granollers, celebrarà 

la 13a edició d'adults i l'11a in-

fantil. "Tenim uns 338 inscrits 

adults i 288 infants", explica el 

president del CTG, Cesc Rubio, que 

recorda que avui, dijous, encara hi 

ha el període d'inscripcions obert. 

La prova consta d'un primer 

tram a peu de 5 km, un segon en 

bicicleta, de 19 km, i un tercer, 

novament, a peu, de 2 km. Com 

a novetat, enguany s'ha recupe-

rat la sortida des del pit lane del 

circuit, que l'any passat no es va 

poder fer per les obres de la ins-

tal·lació i fa dos per la pandèmia 

de la Covid-19. 

El Ciutat Granollers 
preveu més de 600 
inscrits al Circuit

DUATLÓ

La Mitja ret homenatge a 
tres voluntaris de la Garriga

Cursa Popular  ESTEVE MENA, DANIEL SAGRERA I SALVADOR SOLÀ

La Mitja ja escalfa motors a només 

una setmana de la seva disputa –

el 5 de febrer– i el passat dissabte  

va voler retre homenatge a tres 

voluntaris històrics a la Garriga. 

L'acte va tenir lloc a la plaça de 

l'Església i va comptar amb una 

rajola amb el nom dels tres vo-

luntaris garriguencs de la prova 

vallesana, morts el 2021 arran de 

la pandèmia: Esteve Mena, Daniel 

Sagrera i Salvador Solà. 

Durant l'acte es va projectar 

un vídeo i els familiars dels tres 

voluntaris van fer-se fotografies 

amb les autoritats i responsables 

de l'AE La Mitja, amb la rajola que 

marca el punt quilomètric. Du-

rant l'acte, també van actuar les 

Dames de Foc i les intèrprets Vi-

qui Amador i Sara Gurri. 

Enrique Aguilera, reconegut
També es va retre homenatge a 

Enrique Aguilera, un atleta po-

pular, veí de la Garriga, que es 

dedica a arranjar camins prop del 

municipi. 

RAMON FERRANDIS

RECONEIXEMENET  Familiars i autoritats amb la rajola

Cros  PARTICIPEN UNS 530 ATLETES ENTRE SIS CATEGORIES

ECG - MANLLEU

Diumenge, 29 - 12 h Granollers

L'Esport Club Granollers va tor-

nar a guanyar després de la pun-

xada la setmana passada i ho va 

fer en un camp complicat, el fortí 

de Can Gibert. L'equip dirigit per 

David Vilajoana va imposar-se per 

2 a 4 després d'avançar-se fins a 

tres vegades i, a més, va retallar 

punts amb el líder perquè l'Escala 

va caure al camp del Figueres (2-

1). Els golejadors granollerins van 

ser Miquel Poveda, amb un doblet, 

Josep Maria Mateu i Maude Balde,

L'ECG es manté tercer classifi-

cat, del grup 1 de la Primera Ca-

talana, amb 27 punts i segueix en 

llocs d'ascens a la Superlliga Cata-

lana. Tot i que retalla la diferència 

amb el primer classificat fins als 

set punts perquè l'Escala va caure 

al camp del Figueres (2-1), que és 

segon i suma 29 punts. 

El pròxim partit dels grano-

llerins serà l'últim de la prime-

ra volta i jugarà a casa contra 

el Manlleu, que és desè amb 17 

punts. Pel que fa a l'Escala rebrà 

el Can Gibert i el Figueres visitarà 

el CF Mollet UE. 

L'Esport Club 
retalla la distància 
amb el líder amb el 
triomf a Can Gibert 

FUTBOL | Primera Catalana

TARRAGONA - CBG 

Dissabte, 28 - 19 h Tarragona

El CBG Pisos.com ha iniciat la se-

gona volta de la millor manera 

amb un triomf contra el CB Igua-

lada, per 71 a 67. L'equip dirigit 

per Toni Olivares va marcar dife-

rències en el segon quart (17-13) 

i, en la segona part, va aconseguir 

mantenir l'avantatge fins al triomf 

final. El jugador més valuós dels 

granollerins va ser Jonathan Seidi 

amb 17 punts i 2 rebots. Aquesta 

és la segona victòria que encade-

na l'equip granollerí, que s'allunya 

novament del play out. El CBG ocu-

pa ara el setè lloc amb set victòries, 

que són les mateixes que el vuitè 

classificat, el Plus Ultra Seguros 

Roser. La pròxima jornada visitarà 

la pista del Tarragona, que ocupa 

el tercer lloc amb nou triomfs. 

El CBG enceta la 
segona volta amb 
victòria contra 
el CB Igualada

BÀSQUET | Lliga EBA

Marsol i Martín, del CAG, 
guanyen el cros franquesí
Francesc Marsol i Elisabeth Mar-

tín, atletes de Club Atlètic Grano-

llers, han guanyat la 27a edició del 

Cros Popular de les Franqueses. 

La prova atlètica, que coincideix 

amb la 30a edició del Cros Esco-

lar, va aplegar dissabte al matí 

prop de 530 participants entre les 

sis categories, la participació més 

alta dels últims anys.  

Per segon any consecutiu el 

cros es va disputar a les instal·la-

cions de la Zona Esportiva Muni-

cipal de Ciclisme, situada al polí-

gon Pla de Llerona. En categoria 

absoluta, el recorregut va ser de 

5.000 metres i el domini va ser 

pel Club Atlètic Granollers, amb 

Francesc Marsol i Elisabeth Mar-

tín com a campions. En nois, van 

completar el podi amb el segon 

lloc Marc Parada, del CA Calderí, i 

Alonso Guillen, del CA Canovelles, 

en tercer lloc. En noies, el segon 

lloc va ser per Yousra Laghmich, 

del CA Canovelles, i el tercer, per a 

l'atleta Maria Martínez, també del 

CA Canovelles. 

XAVIER SOLANAS

SORTIDA  Una de les sortides del Cros popular de les Franqueses
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CULTURA

Escenari obert al Gra, de nouTaller de moviment amb la creadora Janet Novás
L'equipament juvenil Gra obrirà divendres 
(20 h) el seu escenari perquè el jovent de la 
comarca pugui mostrar les seves habilitats
de manera oberta. Les inscripcions es poden 
fer a través del Whatsapp  620 65 50 01.

La creadora Janet Novás impartirà dissabte (10 h) un taller de
quatre hores al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert. L'objectiu 
del taller de creativitat i improvisació, segons Novás, és "despertar 

en l'alumne la necessitat de descobrir sense por l'error"

i que aquest pugui expressar la "veu interior" a través del cos.

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

La sala Nau B1 de Roca Umbert 
rebrà dissabte la proposta singu-
lar de RITAS, un projecte musical 
que barreja el reggae amb estils 
tan diversos com el funk, el jazz, 
l’indie i la música africana. La pro-
posta, impulsada pel compositor 
i saxofonista granollerí Francesc 
Vidal, compta amb lletres escri-
tes per la cantant del grup, Laia 
Martínez –forma part també d'In 
Crescendo–, que puja a l'escenari 
acompanyada de Nil Villà i Joan 
Mas (saxo alt), Adrià Martínez 
(guitarra), Tomas Fosch (teclats), 
Bernat Guardia (baix), Pau Font 
(bateria) i Oscar Montesinos (so).

Un dels trets identitaris del grup 
és posar la veu en el mateix pla que 
els instruments, amb la intenció 
de donar "més protagonisme a 

cadascun d'ells". El projecte inno-
va també amb la secció de vent de 
tres saxos alts, que és poc habitual 
en aquest estil musical. 

L'objectiu és "contribuir al can-

vi de la concepció musical actu-

al", ja que, segons sostenen, la mú-
sica generalment "gira entorn la 

veu, i el que hi ha darrere es tre-

balla des de la producció". A més, 
la banda també té l'ambició de fer 
un gir al món del reggae, que consi-
deren que "ja fa anys que no surt 

massa dels seus estàndards".

MÚSICA LA PROGRAMACIÓ DE LA 33a EDICIÓ INCLOURÀ 14 CONCERTS AL CASINO, I TAMBÉ A L'ANÒNIMS, L'EDISON I EL TAG

El Festival de Jazz aposta novament 
pel talent local i les dones artistes

AMB FRANCESC VIDAL

RITAS estrena a la B1 

la singular proposta 

de reggae i jazz 

L'associació JazzGranollers ha en-
gegat la maquinària del 33è Festi-
val de Jazz, que arrencarà el 3 de febrer i s'allargarà �ins al 31 de 
març. La nova edició consta de 14 
concerts que palesen la voluntat 
de l'organització de dur a Grano-
llers artistes de l'escena nacional 
i internacionals, així com ser una 
plataforma per al talent local i per 
a les dones emergents del món jaz-
zístic. Les sessions musicals es viu-
ran, com és habitual, al Casino, tot i 
que també s'hi sumen altres espais 
–l'Anònims, el Cinema Edison i el 
Teatre Auditori–. Enguany, com a 
novetat, hi haurà dues exposicions 
dels il·lustradors Josep Maria Rius 
(JOMA) i Àfrica Fanlo, autora de la 
imatge del festival 2023.  

 JazzGranollers té el propòsit 
d'acostar el jazz i la "bona músi-

ca" a petits i grans. Per fer-ho, la 
programació compta amb la pre-
sència d'intèrprets internacionals, 
grans formacions i de músics ca-
talans reconeguts. Per obrir boca, 
el primer bolo anirà a càrrec del 
quartet liderat pel compositor i 
pianista Néstor Giménez, que pre-
sentarà Tetralogy (Seed Jazz).

L'edició també "deixa un espai 

per a músics emergents". El ta-
lent local es veu representat amb 
grups com T-Punch!, una banda 
instrumental que actuarà al Casi-
no i amb Jordi Pegenaute i Fran-

cesc Vidal a les seves �iles. Com és 
habitual, les Big Bands de l'Escola 
Pereanton també tenen un espai 
al festival, així com l'Ensembla 
Jazz Orquestra i els combos del 
Conservatori Josep M. Ruera.

El programa compta també amb 
una presència destacada de dones, 
amb les actuacions de la trombo-
nista Alba Pujals, la cantant Paula 
Barranco, i la trompeta i vocalista 
Alba Careta, que acompanyarà la 
JazzGranollers Ensemble per po-sar el punt i �inal d'aquesta edició 
al març al Casino.

Entre els grans noms del festival 
també hi ha Toti Soler, un veterà 
de la "guitarra catalana" que fu-
siona diferents tècniques i estils, i 
que presentarà les seves composi-
cions més recents en el Joan Bret-

Ds 28 de gener, 22 h
Nau B1, Roca Umbert. Preu: 12 €

Del 3 de febrer al 31 de març
Més informació a jazzgranollers.com

JAZZGRANOLLERS

cha Guitar Series. En l'homenatge 
habitual del festival al granollerí, 
Toti Soler també interpretarà al-
guns dels millors temes dels seus 
60 anys de trajectòria.

El cartell es completarà amb el 
December Quintet –Gabriel Amar-
gant, Nil Villà, Bernat Guàrdia, Roc 
Sala i Joan Vidal a l'Edison–, Víctor 
de Diego Group –en què el saxo 
tenor basc s'acompanya de Roger 
Mas, Martín Leiton i Marc Miral-
ta–, el quintet de Lluc Casares amb 
el disc Ride, el jove guitarrista me-
xicà Eddie Mejía, la Barcelona Art 
Orchestra dirigida per Lluís Vidal, 
i el duet DaBumbus. À.LASHERAS

Art i melodies

La pintora i il·lustradora Àfrica 
Fanlo, creadora de la imatge de 
l'edició d'enguany, mostrarà a la 
llibreria La Gralla algunes de les 
seves il·lustracions relacionades 
amb la música jazz. 

Aquesta, però, no serà l'única 
exposició  que enguany es vincu-
larà al festival. JOMA, per la seva 
banda, mostrarà al restaurant lli-
breria Anònims la seva obra rela-
cionada amb Osmosi, un especta-
cle sonor i visual que l'artista va 
fer conjuntament amb el composi-
tor Lluís Vidal.

L'AUTORA DEL CARTELL 
EXPOSA A LA GRALLA

TOTI SOLER ALBA PUJALS
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TEATRE LA COMPANYIA LA VICIOSA ESCENIFICA LA SITUACIÓ QUE VIUEN MILERS DE PERSONES

'Alhayat o la suma dels dies', 
una història sobre els refugiats
L'obra teatral Alhayat o la 

suma dels dies, de la com-

panyia La Viciosa, arriba a 

Llevant Teatre diumenge 

(19 h), en el marc dels ac-

tes de commemoració dels 

bombardejos sobre Gra-

nollers del gener de 1939 i 

del Dia Internacional de la 

Commemoració de les Víc-

times de l'Holocaust i de 

prevenció de crims contra 

la humanitat, que té lloc el 

27 de gener. La trama por-

ta a escena la realitat d'un 

camp de refugiats i l'espera 

d'aquests mentre no reben 

cap informació de l'exterior 

del recinte.   

L'espectacle, guanyador 

del Premi Novaveu als XXIII 

Premis de la Crítica d'Arts 

Escèniques, és el primer 

projecte de la companyia, i 

va sortir a la llum el 2020. 

Formada per Aura Foguet (di-

rectora de l'obra), Manar Taljo 

i Laia Foguet, La Viciosa va néi-

xer el 2019 a partir de les ganes 

de les integrants de treballar un 

llenguatge artístic propi. Segons 

les creadores del projecte, aquest 

sorgeix del "vici de fer un teatre 

compromès amb el món que 

ens envolta, amb el joc, la po-

esia, la bellesa i el present".

Un relat sobre l'esperança
L'obra sorgeix de la vivència de 

Laia Foguet, germana de la di-

rectora, i Georgina Latre, una de 

les intèrprets, com a voluntàries 

a un camp de Lagadikia, Grècia. 

Basant-se en la seva experièn-

cia, l'espectacle narra com neix 

l'amistat entre en Hadi, un refu-

giat de Síria, i la Júlia, una volun-

tària catalana. Ambdós comencen 

comunicant-se amb una pissarra 

a través de dibuixos i una barre-

ja de les seves llengües maternes amb l'anglès, �ins que a aquesta 
amistat s'hi suma la germana d'en 

Hadi, la Samura. Als tres els uneix 

l'amor envers la literatura, que els 

motiva a mobilitzar-se amb l'es-

perança de poder crear una bibli-

oteca al camp.

La representació teatral pretén 

ser "un cant a la humanitat, a la 

cultura i a la sensibilitat", que 

LLEVANT TEATRE

LA INCERTESA Georgina Latre, Manar Taljo i Moha Amazian, a la pell dels refugiats

s'inspira en fets reals per narrar 

un relat que podria ser el de mol-tes persones. L'escenogra�ia és 
simple i discreta, i té la voluntat 

de donar tot el protagonisme als 

actors.

La funció a Llevant Teatre anirà 

acompanyada d'una postfunció 

en acabar l'espectacle, a les 20.30 

h, on la companyia podrà fer un 

intercanvi de sensacions amb el 

públic i explicar el procés creatiu 

que ha viscut l'obra per arribar al producte �inal. À.L.

Ds 28 de gener, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 18 €

Dg 29 de gener, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 18 €

La companyia Psirc presentarà 

dissabte (20 h) el seu nou espec-

tacle, Després de ToT, al Teatre 

Auditori de Granollers. El projec-

te artístic té l’objectiu d’explorar 

el gènere literari de les sagues i 

aposta per un treball dramatúrgic 

profund dins el circ, el que ano-

menen circ contemporani. 

La companyia, nascuda l’any 

2011, va ser creada per Wanja 

Kahlert, Anna Pascual Fernández 

i Adrià Montaña, als qui posterior-

ment es va afegir Benet Jofre. Els 

professionals, que s'han format 

en disciplines diferents, van deci-

dir unir les seves virtuts per cre-

ar projectes teatrals en comú. La 

saga proposada es forma de cinc 

espectacles que, conjuntament, 

componen una història que culmi-

na amb Després de ToT. L’especta-

cle, dirigit per Rolando San Martin, 

està coproduït pel Festival Grec de 

Barcelona, entre altres companyi-

es. Psirc va fer residència al Teatre 

Auditori per preparar aquest xou 

durant els mesos de juny i juliol. 

L’obra se situa en un mateix 

espai escènic que representa la 

perifèria d’una ciutat. Els actors 

interpreten personatges que po-

El Cinema Edison acull diumenge, 

a les 12 h, l'espectacle de titelles 

La rateta Martina i el ratolí Serafí, 

de la companyia Deliri. La propos-

ta és una adaptació de La Rateta 

que llegia a l’escaleta, una versió 

moderna del tradicional conte.

Deliri va començar l'any 2005 

amb la premissa que "el teatre 

és una eina transformadora". 

Les seves línies de treball són la 

pedagogia, els titelles i el clown. 

Segons els membres de Deliri, el 

seu segell propi regeix en l'humor, 

que porten a les seves producci-

ons de petit i gran format. A banda 

d'aquest espectacle, la companyia 

també va crear Les sirenes són cal-

bes, que actualment està de gira.

Interpretada pels titellaires 

Gerard Garcès i Lindes Farré, i 

dirigida per Lindes Farré, l'obra 

explica la història de la Martina, 

una ratolina que es troba un dine-

ret i pensa amb qui el compartirà. 

La companyia incorpora música i 

una escenografia senzilla per do-

nar protagonisme als titelles de 

ganxet construïts per la mateixa 

directora de l'espectacle. 

L'obra està recomanada per 

infants majors de 3 anys i té una 

durada aproximada de 45 minuts. 

Les entrades es poden adquirir a 

través de la pàgina web d'Escena 

grAn i el preu és de 5 euros per 

als més menuts i 6 euros per als 

adults acompanyants. 

El circ de 'Després de ToT' al TAG

Deliri versiona 'La Rateta 
que escombrava l'escaleta'L'ESPECTACLE, DE LA COMPANYIA PSIRC, EXPLORA EL GÈNERE LITERARI DE LES SAGUES

FAMILIAR A L'ESPECTACLE, LA PROTAGONISTA ÉS UNA LECTORA

drien ser ells mateixos i conviuen 

en família en aquest pantà en mig 

del no-res. 

Segons la companyia, l’especta-

cle juga amb la metàfora del pantà 

com a un territori que succeeix “al 

marge del món” i que parla de la 

humanitat tot i representar una 

situació en específic. La intenció 

principal de l'obra és mostrar "la 

impotència o la impossibilitat 

que té el marginal per existir".

Carles Sans, actor i membre fun-

dador de Tricicle, porta el seu mo-

nòleg Per fi sol! al Teatre Auditori 

diumenge a les 19 h. L'espectacle, 

codirigit amb José Corbacho, ha 

recorregut en gira Catalunya i ha 

exhaurit les entrades a Granollers.

Carles Sans, en solitari
Per fi sol! explica de manera di-

vertida vivències i anècdotes de la 

companyia teatral. D'acord amb el 

seu estil propi, Sans fa ús del gest 

i la paraula 

per crear un 

espectacle que 

pretén con-

nectar els es-

pectadors. Els 

seguidors, que 

anomenen tri-

cicleros, podran 

descobrir secrets mai re-

velats de la reconeguda 

companyia catalana.

La història
La companyia el Tricicle 

va néixer l'any 1979 

a Barcelona de la 

motivació i ganes 

de Joan Gràcia, 

Carles Sans i Paco 

Mir. Fonamentant-se 

en el teatre gestual, van co-

mençar fent petits esquetxos en 

carrers i espais alternatius, quan 

L'HUMORISTA RELATA LA HISTÒRIA I ELS SECRETS DE TRICICLE

El monòleg 'Per fi sol!', de 
Carles Sans, exhaureix les 
entrades al Teatre Auditori

els tres membres eren estudiants 

de l'Institut del Teatre. 

La seva primera funció en un es-

cenari no va ser fins a l'any 1982, 

quan van portar a la Sala Villarroel 

de Barcelona un recull de gacs que 

van anomenar Manicòmic. Quan 

van aparèixer a un programa te-

levisiu, el seu reconeixement va 

passar a ser d'àmbit nacional, i van 

actuar per primer cop a Madrid. 

Uns anys més tard, Tricicle va cre-

ar l'espectacle Exit, que va sortir 

d'Espanya en una 

gira per Europa. 

Des d'alesho-

res, Tricicle 

va con-

t i n u a r 

mostrant el 

seu humor en 

diversos espectacles 

com Slastic i Terrific. 

Amb el seu darrer 

espectacle, HITS, la 

companyia va anun-

ciar la seva retira-

da dels escenaris 

per temps in-

d e t e r m i n a t . 

Aquest va ser 

l'espectacle 

més llarg de 

Tricicle i va 

contenir un recull 

dels seus esquetxos 

més famosos. 

seu estil propi, Sans fa ús del gest 

espectacle que 

, podran 

descobrir secrets mai re-

velats de la reconeguda 

companyia catalana.

La companyia el Tricicle 

va néixer l'any 1979 

a Barcelona de la 

motivació i ganes 

de Joan Gràcia, 

Carles Sans i Paco 

Mir. Fonamentant-se 

en el teatre gestual, van co-

mençar fent petits esquetxos en 

carrers i espais alternatius, quan 

ar l'espectacle Exit, que va sortir Exit, que va sortir Exit

d'Espanya en una 

gira per Europa. 

Des d'alesho-

res, Tricicle 

t i n u a r 

mostrant el 

seu humor en 

diversos espectacles 

com Slastic i 

Amb el seu darrer 

companyia va anun-

ciar la seva retira-

da dels escenaris 

per temps in-

d e t e r m i n a t . 

Aquest va ser 

l'espectacle 

més llarg de 

Tricicle i va 

contenir un recull 

dels seus esquetxos 
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TRADICIÓ  TRETZE FOTOGRAFIES FORMEN PART DE LA MOSTRA

L'exposició 'FotoDrac22'  
arriba a Roca Umbert

xavier solanas

ART  EL PINTOR INAUGURA UNA MOSTRA DE LA SEVA TRAJECTÒRIA

Emili Botey en retrospecció

PINTURA  El granollerí va retratar el Vallès Oriental amb estil impressionista

Divendres, l'artista granollerí 
Emili Botey va inaugurar, amb 
gran èxit d'assistència, una expo-
sició retrospectiva que comprèn 
la seva trajectòria pictòrica a la 
galeria Artemisia de les Franque-
ses. La mostra recull obres des 
del 1960 fins a l'actualitat. 

Sense formació artística prèvia, 
Botey va iniciar-se en la pintura 
de manera autodidacta. Va inspi-
rar-se principalment de l'impres-
sionisme i va practicar la pintura a 

l'aire lliure per retratar els paisat-
ges del Vallès Oriental. L'artista es 
descriu com a "pintor local", i de-
fineix el concepte com aquell qui 
"no ha estat capaç de traspas-

sar límits geogràfics propers".
L'exposició s'allargarà fins al 

25 de febrer, i es podrà visitar els 
divendres (de 17 a 20 h) i els dis-
sabtes (d'11 a 13 h) i la resta de 
la setmana, mitjançant cita prèvia 
reservada a través del whatsapp 
617 23 10 23. i

El concert de 

La Mitja escalfa 

motors a Bellavista 

abans del gran dia

Dissabte, a les 18.30 h, es farà un 
concert al Teatre Auditori del Cen-
tre Cultural de Bellavista amb mo-
tiu de La Mitja Marató. Hi partici-
paran l'Escola de Música Amics de 
la Unió, l'Escola Municipal de Mú-
sica Claudi Arimany i l'Escola Mu-
nicipal de Música Josep Aymerich. 

Fa anys que es va iniciar la tradi-
ció d'aquesta actuació en el marc 
de la cursa, però ha passat per dos 
anys d'absència pandèmica. En-
guany, retornant a aquest costum, 
el concert inclourà un repertori 
amb cançons que faran les tres 
entitats en conjunt i que escalfarà 
motors abans de la cursa.

En representació dels municipis 
que participen a La Mitja, assisti-
ran a l'acte Alba Barnusell, alcal-
dessa de Granollers; Francesc Co-
lomé, alcalde de les Franqueses; 
Dolors Castellar, alcaldessa de la 
Garriga; Emilio Cordero, alcalde 
de Canovelles, i també represen-
tants d'AE La Mitja, l'entitat orga-
nitzadora de l'esdeveniment. i

MÚSICA

n Diumenge, la colla de Diables de 

Granollers va fer el tret de sortida a la 

temporada d'enguany. La jornada va 

començar amb l'assemblea d'inici de 

temporada a les 11 h, en què es va pre-

sentar i aprovar la nova junta de l'enti-

tat [més informació al proper número]. 

Seguidament, van fer un dinar per anar 

escalfant motors. A la tarda, els Diables 

van fer la seva primera cremada de 

l'any a Vallromanes.

El Drac de Granollers porta l'ex-
posició FotoDrac22 a La Troca a 
partir d'avui, dijous, i fins al 6 de 
març. Les fotografies exposades 
surten del concurs fotogràfic que 
va organitzar la colla per tercer 
any consecutiu. Enguany, són un 
total de 13 les seleccionades, en-
tre les quals es van triar les tres 
imatges premiades.

Segons el president de l'en-
titat, Ferran Gontán, la finalitat 
del concurs és donar visibilitat a 
la colla i fer promoció del Drac, 
el Drac Petit i la Granota de Can 
Bassa. L'exposició va mostrar-se 
al públic a l'Anònims, i posterior-
ment a Palo Santo, però la colla 
ha volgut que continuï oberta a 
la gent. "Ens sabia greu no por-

tar l'exposició a Roca Umbert, i 

per això vam crear aquest nou 

espai d'exposició al bar de La 

Troca", afirma Gontán. 
En aquesta edició del concurs 

s'hi van presentar un centenar de 
fotografies, que es van publicar 
a Instagram fent ús de l'etiqueta 
#FotoDrac22. Els premiats es van 

dividir en tres categories: per vo-
tació del públic, per votació del 
jurat (format per Arian Botey, Jor-
di Ribó i Toni Torrillas) i per tria 
dels patrocinadors del concurs. 
La intenció de la colla és enge-
gar novament el concurs aquesta 
temporada, quan tingui lloc el seu 
primer bolo. "Amb aquesta ini-

ciativa podem ser presents du-

rant tot l'any", afirma l'entitat. i

Bruno Mattucci, director general de Nissan 
Iberia, ha fet balanç del 2022 i s'ha mostrat 
optimista de cara al 2023 gràcies a les im-
portants novetats tecnològiques i de produc-
te que la marca ja va posar al mercat l'any 
passat. "No és només que tinguem la gam-

ma de crossovers electrificats més jove i 

completa del mercat, sinó que posem a 

disposició del gran públic tecnologia úni-

ca i exclusiva de Nissan, com l'e-POWER i 

l'e-4ORCE", diu Mattucci. Respecte a l'exer-
cici anterior, el mercat de turismes i tot ter-
renys va vendre 813.396 unitats a Espanya, 
un 5,4% menys que l'any anterior. "El 2022 

ha estat un any complicat per a les ven-

des d'automòbils per la guerra d'Ucraï-

na, l'augment dels costos energètics i de 

carburants, l'increment de la inflació i els 

tipus d'interès i la persistent crisi dels 

microxips". Per al 2023, alguns d'aquests 
factors es mitigaran, però altres es mantin-
dran, de manera que la primera part de l'any 
continuarà sent complicada. No obstant això, 
diu Mattucci, "des de Nissan som optimis-

tes, perquè tenim producte i tecnologies 

noves per oferir als nostres clients". 
El 2022 es va tancar amb 84.645 vehicles 

Nissan va vendre vuit de cada deu 

crossovers electrificats durant el 2022

NISSAN GRANOLLERS - MAAS SANTI ENRIQUE

carretera del Masnou, km 15,2 · Granollers

Tel. 93 860 18 53 · www.maas.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

electrificats venuts, un 19,1% més que l'any 
anterior, una quota de mercat a Espanya 
propera a l'11%. Per la seva banda, la quo-
ta electrificada de Nissan en la gamma de 
crossovers va ser del 80% a l'Estat, fet que 
"demostra el compromís de Nissan per 

la sostenibilitat". És molt probable, a més, 
que aquest percentatge superi el 95% a Es-
panya aquest mateix any. Per assolir aquest 
objectiu, Nissan comptarà amb una gamma 
de crossover totalment electrificada i re-
novada, amb una oferta de serveis amb el 
focus en el client particular i empresa.

www.helpointserveis.com

SELECCIÓ DE PERSONAL & CONSULTORIA

VINE A CONÈIXER 
LES NOSTRES

ESPECIALITZACIONS!

DIABLES ARRENCA
NOVA TEMPORADA
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 26 al diumenge 29 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

11º 0º  11º 1º  11º -1º  12º -1º

Un assaig obert de l'Orquestra de 

Cambra de Granollers (OCGr) a la 

sala petita del Teatre Auditori de 

Granollers (TAG) va ser el punt 

d'inici d'una trobada per agrair 

els patrocinadors tant de l'equi-

pament com de la formació resi-

dent la seva participació per "fer 

possible un projecte més obert 

i que siguem molt més que un 

teatre", deia la directora del TAG, 

Tracy Sirés, acompanyada de l'al-

caldessa, Alba Barnusell, qui tam-

bé va agrair el suport de l'empresa 

privada a l'equipament públic.

Sirés recordava també "l'alt po-

tencial artístic" de l'equipament, 

que acull quatre formacions resi-

dents, i convidava a "repensar el 

sentit del teatre públic del segle 

XXI, a qui ens dirigim i com hi 

arribem… Els projectes socials 

hi tenen molt sentit", afirmava 

i considerava que calia posar "el 

focus en els drets culturals".

En aquest sentit, el TAG i l'OCGr fa 

anys que han incorporat projectes 

educatius, com el Cantània, Mapade-

ball i, des de fa sis anys, el programa 

de mediació cultural Coenzims, que 

en aquesta temporada per primer 

cop incorpora un col·lectiu resident 

–el grup +Oportunitats de Dimas 

està treballant amb Júlia Barbany–, 

en comptes dels habituals projectes 

puntuals. En el marc d'aquest pro-

grama també va sorgir una vincula-

ció més estreta amb l'Escola Ponent, 

que va crear el projecte Meraki per 

esdevenir centre d'interès referent 

a les arts escèniques.

La musicoteràpia 
Els patrocinadors també van poder 

gaudir de l'experiència d'un grup 

de la FVO en l'activitat Un matí 

d'orquestra amb l'OCGr, del pro-

grama Apropa Cultura, amb el mu-

sicoterapeuta Mateu Aregay, qui 

EQUIPAMENTS  AGRAÏMENT ALS PATROCINADORS PER FER POSSIBLE "UN TEATRE MÉS OBERT"

"Els projectes socials tenen molt 

sentit en el TAG del segle XXI"

explicava que l'activitat es fa amb 

col·lectius diferents, com persones 

amb diversitat funcional, grups de 

gent gran amb Alzheimer i presos 

de Quatre Camins, per exemple. 

"Els ajudem a prendre conscièn-

cia de la música en una altra di-

mensió. Intentem passar de ser 

receptors a ser també emissors, 

de manera que al taller s'obre 

un canal de comunicació dife-

rent", apuntava. També la direc-

tora d'Apropa Cultura, Sonia Gain-

za, lloava l'experiència d'Un matí 

d'orquestra –iniciada el 2018–, 

que "obre un espai cultural en-

tre setmana a comunitats amb 

risc d'exclusió. Ja hi ha altres or-

questres de Catalunya que s'hi 

estan sumant", destacava. A més, 

Aregay i l'OCGr també participen 

en el projecte Musicànim, nascut 

el 2016 per apropar la música als 

pacients, usuaris i treballadors de 

l'Hospital de Granollers.

Tots aquests projectes que sumen 

a la mateixa programació del TAG 

han fet, explicava Sirés, que sigui "el 

teatre més ben valorat per la Ge-

neralitat, ja que ha estat el que ha 

rebut més punts en la convocatò-

ria de subvencions".  m.eras

BÀSQUET. DISSABTE 28, 19 h
IBERSOL CB TARRAGONA - CB GRANOLLERS
Pavelló Municipal El Serralló, Tarragona
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 29, 12 h
EC GRANOLLERS - AE MANLLEU
Camp Municipal, carrer Girona de Granollers
Amb Emma Montané i Dani Godoy

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

m.e.

UN MATÍ D'ORQUESTRA  Usuaris de la FVO van participar al taller

El projecte Irisona, de Ramon 

Company, ha estat el guanyador 

del 10è Concurs de Guions de 

Projectes Transmèdia GAC-MAC. 

El treball, escollit per unanimitat 

entre el jurat, és una sèrie d’ani-

mació enfocada a l’educació pri-

mària que té l’objectiu de donar 

visibilitat i sensibilitzar entorn les 

discapacitats visuals i auditives.

La trama d'Irisona gira al vol-

tant de dues germanes orenetes 

amb diversitat funcional: l’Iris, 

que no hi veu, i l’Ona, que no té 

capacitat auditiva. En els capítols, 

els espectadors només poden es-

coltar o veure, i vivenciar en pri-

mera persona el que suposa per-

dre un dels dos sentits. Segons els 

creadors del projecte, aquest té la 

'Irisona', la sèrie transmèdia 

que visibilitza la discapacitat

intenció “d’estimular els valors 

solidaris sobre el que significa 

el dia a dia de nens amb capaci-

tats diferents”.

Els altres dos projectes que 

han resultat finalistes són la sè-

rie Estrellats, de Ben Manzanera, 

i l'animació L'Última Terra, de Pol 

López Grau. 

Els membres del jurat, Joan 

Bosch, Ferran Clavell i Daniel Res-

nich, han animat els guionistes 

a "continuar creant projectes 

transmèdia per a una audiència 

exigent que cerca qualitat".  

AUDIOVISUAL  EL CONCURS DE GUIONS DE PROJECTES TRANSMÈDIA HA PREMIAT EL PROJECTE

El projecte Girem Propostes Singulars (GPS) aquest any arriba amb 13 propostes 

repartides entre Granollers, Cardedeu, Llinars i Sant Celoni des del febrer fins al 

juny. Nascuda l'any 2016 fruit de la voluntat de generar sinergies entre equipaments 

culturals del Vallès Oriental, la programació GPS aposta per la creació artística 

contemporània, amb l'objectiu de "generar noves experiències en el públic". 

Enguany, el Teatre Auditori (TAG) acollirà El desig de ser un llimac, un projecte de 

Neus Masdeu que es podrà veure el 10 de febrer. Pel que fa a Llevant Teatre, s’hi 

faran dos espectacles: Diversion Obligatoria, de Júlia Barbany –artista resident 

al TAG aquesta temporada–, i ConcertO, de Tiago Cadete. El GPS farà descompte 

del 50% en el preu de l'entrada si un espectador vol assistir a més d'una funció.

Noves propostes singulars
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De nou, la 'Fira de les il·lusions'

Dissabte, la plaça Salvador i Maluquer acull la Fira 

de les il·lusions, l'habitual mercat de brocanters. Des de les 9 h fins a les 20 h, s'hi podran trobar articles 
de col·leccionisme, parades de brocanters, productes 

d'artesania, antiguitats i altres accessoris únics. 

Diumenge Santa Maria de 

Palautordera acollirà el Circuit 

de Caminades de Marxa Nòrdica 

per a tothom., una iniciativa de la 

Diputació de Barcelona. L'activitat 

es farà al Parc del Reguissol –a 

l'auditori Ovidi Montllor–, a partir 

de les 10.15 i fins a les 13.15 h, i és 

totalment gratuïta –però té un 

límit d’inscripcions marcat en 150 

participants–.

De 10.15 a 11.15 h es realitzaran 

un seguit de tallers educatius 

dirigits a infants de 6 a 11 anys, i 

un taller de marxa nòrdica per als 

infants a partir de 12 anys, amb 

tres nivells: inicial, mitjà i avançat. 

A partir de les 11.15 h  

començaran les caminades per a 

tothom, amb tres recorreguts diferents que s’adapten a les característiques de 

cada participant. La caminada llarga té un recorregut d’uns 8 quilòmetres i és 

obligatori l’ús de bastons per poder participar-hi –el mateix dia es farà la cessió 

gratuïta de bastons per als participants que no en tinguin–; la caminada curta 

està formada per un recorregut de 4,5 quilòmetres. I encara hi ha una passejada 

més assequible, de 2 quilòmetres perquè seguidament els infants més petits 

puguin participar als tallers educatius.

A partir de les 13.15 h tots els participants podran gaudir de l’avituallament 

final, i es realitzarà el retorn del material cedit per part de l’organització.  

Les inscripcions es poden fer a inscriu.me/ca/marxa-nordica-per-a-tot-

hom-santa-maria-de-palautordera.

Marxa nòrdica per a 
tothom a Palautordera

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIVENDRES, 27

17.30 h Espai Can Prat

Taller. La regla mola (si saps  

com funciona), amb Anna Salvia

DIMARTS, 31

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Taller de gravació de vídeo

18.30 h Espai Can Prat

Taller sobre mobilitat sostenible, 

organitzat per l'Ajuntament

diputació

DIJOUS, 26

19 h Espai La Gralla

Presentació del llibre Història dels 

papes, amb Jaume Dantí i Diego Sola

19 h Sala Francesc Tarafa

Conferència d'EnRaonar. 11 mesos de  

la guerra d'Ucraïna cap a on anem?

DIVENDRES, 27

17.30 h Centre Cívic Palou

Trobada Passa'm la recepta: Cuina 

ràpida d'hivern

19 h Teatre Auditori de Granollers

Concert familiar. El violoncel català, 

amb Mariona Camats i Eudald Buch

20 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. La sonata de Juli Garreta

20 h GRA. Equipament juvenil

Activitat per a joves. Escenari obert

DISSABTE, 28

10 h Centre d'Arts en Moviment

Taller de moviment amb Janet Novás

20 h Teatre Auditori de Granollers

Circ. Després de ToT, espectacle 

coproduït pel Festival Grec 2022

22 h Roca Umbert, Nau B1

Concert de reggae i jazz. RITAS

DIUMENGE, 29

19 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre. Per fi sol!, Tricicle

19 h Llevant Teatre

Teatre. Alhayat o la suma dels dies

DILLUNS, 30

16 h Centre Cívic Jaume Oller

Activitat familiar. El Petit Oller

DIMARTS, 31

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Debat. Taller de pràctica filosòfica,
Hedonisme versus estoïcisme

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

60 anys de la gran nevada. 

Fins al 24 de febrer

Museu de Granollers 

Afinitat. / Tabula rasa / 

In illo tempore. Permanents

L'infern de Dante de Jordi Díaz 

Alamà Fins al 5 de febrer

Granollers de B. Barris. Fins al 9 d'abril

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Espai Tranquil a Can Barbany

Exposició de Manel Rodríguez. 

Fins al 16 de febrer

Centre Cultural de Bellavista

Temps i emocions. Vencem l'Alzheimer. 

Fotografies de Marga Pérez. 
Fins al 31 de març

Galeria Artemisia

Retrospectiva d'Emili Botey. 

Fins al 25 de febrer

La Troca, Roca Umbert

FotoDrac22. Fins al 6 de març



dj, 26 gener 202324


